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Mede-Joden - aanvallen op onze mensen nemen toe over de hele wereld. 

In heel Europa, Noord-Amerika, en zelfs Australië, zijn Joden niet 

blootgesteld aan dergelijke aanvallen sinds de dagen van de nazi's. 

Mede-Joden - zullen we gewoon hier zitten met de handen gevouwen en 

niets doen? Zullen we nietsdoend toezien terwijl onze broeders het 

doelwit zijn voor veroordeling en geweld op straat, in hun huizen, in 

hun synagogen? 

Mede-Joden - het is tijd om te handelen! We kunnen dit niet laten 

gebeuren! We weten allemaal wat de oorzaken van deze aanvallen zijn. 

De oorzaak van deze aanvallen is dat de wereld denkt dat de staat Israël de natiestaat van het Joodse volk is 

en hun acties het wereldjodendom vertegenwoordigen. Ze vallen ons aan omdat ze geloven dat we hen 

vertegenwoordigen. Ze vallen ons aan omdat ze geloven dat wij hun vijanden, de zionisten 

vertegenwoordigen. 

Maar het zijn niet de Joden die in oorlog zijn - het is de staat Israël. Het zijn niet de Joden waartegen de 

woede van onze aanvallers gericht is, het zijn de zionisten. De zionisten die onze identiteit hebben 

toegeëigend en zichzelf voorstellen als "de Joden." Sinds meer dan honderd jaar hebben de zionisten dit 

gedaan, om zich te hullen in de mantel van waardering die het Joodse volk rechtmatig toebehoort.  

De zionisten hebben die mantel in de ogen van de wereld bezoedeld en bevuild. Onze mantel. De mantel van 

Joodsheid waarop de zionisten geen aanspraak kunnen maken. 

Joden zijn een vreedzaam volk. We zijn religieuze mensen. We zijn verboden, volgens onze godsdienst, 

oorlogen te voeren tijdens onze ballingschap, totdat de Messias komt. Een ballingschap die de zionisten 

denken te kunnen verwerpen, en een Messias die de zionisten denken te kunnen vervangen. 

Dat zionisten het Joodse volk verpersoonlijken heeft ertoe geleid dat ze het geheel van het Joodse volk als 

zionisten beschouwden. 

Mede-Joden - het is tijd om te handelen! We moeten onze mond opendoen en de wereld leren dat de 

zionisten niet het Joodse volk vertegenwoordigen. Dat Israël momenteel niet de nationale staat van het 

Joodse volk is ; dat het Joodse volk geen rol heeft in de handelingen van de staat Israël. 

Mede-Joden - het is tijd om te spreken! Wees niet bang! Laten we samen eenstemmig opstaan en de wereld 

vertellen dat het jodendom niet het zionisme is! Zullen we toestaan dat onze broeders en zusters over de hele 

wereld - onze religiegenoten - verkeerd bekeken worden voor zionistische nationalisten? Zullen we toestaan 

dat onze heilige Thora bedrieglijk wordt gepresenteerd als politiek? 

Hoe kunnen we toekijken zonder iets te doen en toestaan dat het jodendom bedrieglijk wordt afgeschilderd 

als Zionisme? 

Hoe kunnen we toekijken zonder iets te doen en zien dat onze broeders verantwoordelijk worden gesteld 

voor de daden van een volk dat niet van hen is. 

Mede-Joden - laten we niet bang zijn om te handelen! 

En laten we nu handelen - terwijl wij nog een kans om op te treden. 

Mede-Joden - Laat Ons Niet bang zijn om te spreken! 


