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Verkiezingen?
Het zou zomaar kunnen dat de Israëli’s 
binnenkort voor de vierde keer in negen-
tien maanden naar de stembus moeten. 
Struikelblok is de begroting waar Gantz en 
Netanyahu het maar niet over eens kun-
nen worden en die vóór 24 augustus moest 
zijn goedgekeurd. Uitstel werd door Neta-
nyahu getorpedeerd door zijn eis om mil-
joenen toe te wijzen aan ultraorthodoxe 
organisaties. Op die manier hoopt hij hun 
steun te winnen bij een eventuele nieuwe 
verkiezingen. Gantz op zijn beurt denkt 
dat die steun Netanyahu zal stimuleren de 
huidige coalitie op te blazen.

Tunnel  

Bij graafwerkzaamheden in Safed is een 
oude tunnel ontdekt uit de tijd van de 
Onafhankelijkheidsoorlog van 1948. Des-
kundigen geloven dat deze tunnel destijds 
gegraven werd door lokale Arabieren die 
zich zo toegang wilden verschaffen tot 
een strategische uitkijkpost en wapen-
depot van de Joden. De Joden in Safed 
waren tijdens de oorlog zwaar in de min-
derheid. | Foto: Gemeente Safed

Verdrag met  
Colombia

Israël en Colombia hebben onlangs een 
vrijhandelsverdrag gesloten. Ook kondig-
de Colombia aan een kantoor in Jeruza-
lem te openen. Netanyahu sprak van een 
‘historisch moment’ in de relatie tussen 
beide landen. Israël is het eerste land in 
het Midden-Oosten waarmee Colombia 
een dergelijk verdrag sluit. | Foto: GPO
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Een nieuw seizoen
De zorgen om wat de komende tijd gaat brengen zijn enorm. De scholen gaan weer beginnen,  

de najaarsfeesten komen eraan, te beginnen met Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar).  
De zomer is voorbij – en wat betekent dat voor de verspreiding van het coronavirus?  
Kunnen de Joden wel opgaan naar Jeruzalem? Of moeten de feesten in afzondering  

en kleine kring gevierd worden? En naar school gaan, is dat wel veilig?

En wat te denken van de politiek? Houdt de coalitie van Neta-
nyahu en Gantz wel stand of moeten de Israëli’s nog voor het 
jaar om is weer naar de stembus? En dan zijn er nog de span-
ningen langs de grenzen en de bedreigingen door terreurgroe-
pen. Ook in de afgelopen maand waren er aanslagen vanuit 
Gaza, gingen tientallen hectare land in vlammen op door de 
brandballonnen vanuit Gaza.

De lijst met dingen waarover Israël zich zorgen kan maken – 
en waar velen zich daadwerkelijk zorgen om maken – is lang. 
Maar datzelfde kun je zeggen van het optimisme en de hoop 

die er leeft in Israël. Dit meisje wil naar school, zij omarmt 
de toekomst. En de Joodse feesten zullen hoe dan ook gevierd 
worden, daar kan niemand de Israëli’s vanaf brengen, ook geen 
coronavirus. De dreigingen zijn onophoudelijk, en dat maakt 
de bescherming van Israël dwars door alles heen des te won-
derlijker. Nog altijd staat – tegen alle menselijke logica in – Is-
raël waar het staat, ontwikkelt het land zich, is er ruimte voor 
nieuwkomers uit alle windstreken van de aarde en ontstaat er 
perspectief op vrede met Arabische buren. Vrede vanuit Jeruza-
lem? Wie op Gods Woord vertrouwt, weet dat dat de toekomst 
is. | Foto: Flash90



september 2020 | israël aktueel

Israël 
●   Bid voor premier Netanyahu en 

vicepremier Gantz om goede 
samenwerking. Ze denken over een 
aantal cruciale zaken heel verschil-
lend. Bid ook om een goed contact 
met president Rivlin, en Aviv Kohavi, 
de opperbevelhebber van het leger. 
Bid ook voor andere autoriteiten en 
bestuurders.

●   Afgelopen periode waren er in Israël 
binnenlandse spanningen. Er waren 
protesten tegen Netanyahu en tegen 
de regering vanwege de corona-aan-
pak. Ook bleef het aantal coronabe-
smettingen oplopen. Bid dat de rust 
mag terugkeren in het land en dat 
de overheid de juiste aanpak van de 
coronacrisis hanteert. 

●   “Bewaar mij als Uw oogappel, ver-
berg mij onder de schaduw van Uw 
vleugels” (Psalm 17:8). Israël is Gods 
oogappel. Bid om de bewaring van Is-
raël nu er nog steeds vele vijanden zijn 
die Israël van de kaart willen vegen.  

Israël en de volken
●   Iran en China zijn van plan een deal 

te sluiten over economische en mili-
taire samenwerking. In de deal staat 
dat Iran aan China olie zal leveren 
en dat China zal investeren in allerlei 
Iraanse projecten. Bid dat de deal niet 
ten koste zal gaan van Israël. 

●   De Zionistische Wereldorganisatie 
werkt aan een plan om de Joodse ge-
meenschap van Frankrijk naar Israël 
te brengen vanwege het toenemend 
antisemitisme in Frankrijk. Bid voor 
zegen op dit plan en bescherming van 
de Joodse gemeenschap in Frankrijk 
en elders in de wereld. 

●   “En allen die overeenkomstig deze 
regel wandelen: vrede en barmhar-
tigheid zij over hen en over het Israël 
van God” (Galaten 6:16). Bid voor 
vrede en barmhartigheid voor Israël. 
En bid dat de haat en de vijandschap 
waarmee Israël vaak te maken krijgt, 
verbroken wordt. 

Christenen voor Israël 
●   “En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en 

op deze petra zal Ik Mijn gemeente 
bouwen, en de poorten van de hel 
zullen haar niet overweldigen” (Mat-
teüs 16:18). God is de bouwer van Zijn 
gemeente. Maar wij mogen ook mee-
helpen. Bid dat we mogen bouwen 
aan een kerk met liefde voor Israël. 

●   De tentoonstelling Redders in nood is 
nog open tot december. Dank voor 
allen die tot nu toe konden komen, 
ondanks de coronacrisis. Bid dat er 
nog velen de tentoonstelling mogen 
bezoeken.  

●   Zoals het er nu naar uitziet, kunnen 
vanaf september de lezingen in het 
land weer doorgang vinden. Bid voor 
zegen op deze lezingen.
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Gebedspunten

Heel Israël?

Over de woorden ‘heel Israël’ is al heel wat geschreven. Wat 
bedoelt Paulus daarmee? Zal elke Jood die ooit geleefd heeft 
behouden worden? Of zal de gehele laatste generatie van 
Joden die leeft bij de wederkomst van Christus behouden 
worden, door een bijzondere uitstorting van de Heilige Geest 
(Zacharia 12:10-14)? Of bedoelt hij dat het gelovige deel van 
Israël (gelovend in Jezus de Messias) en het gelovig deel uit 
de heidenen samen heel Israël vormen? Ook in Messiasbe-
lijdende Joodse kring valt deze opvatting te beluisteren. Als 
dat zo zou zijn, komen Israël en het Joodse volk op de tocht 
te staan. Daarmee kun je je ook distantiëren van de Joodse 
staat Israël, en heeft het ‘natuurlijke’ Israël afgedaan als volk 
van God.  

Apart
Het ‘natuurlijke’ en ‘biologische’ Israël is door de Heere ge-
schapen uit Abraham en Sara, die Isaak mochten ontvangen 

als scheppingswonder van God. Israël is ook een ‘aparte’ 
staat, omdat Israël apart zal wonen en niet onder de volkeren 
gerekend zal worden, naar Numeri 23:9. Tegen die uitver-
kiezing Gods lopen de volkeren – en velen in de christelijke 
theologie – te hoop.

Drie groepen
Je komt in de Bijbel eigenlijk drie groepen Joden tegen: een 
‘vroom’ Israël, trouw aan Gods geboden. Een ‘verwereldlijkt’ 
Israël, dat meegaat met de normen en godsdiensten van de 
wereld rondom - en daarmee op den duur zelfs assimileert, 
seculariseert, door de profeten telkens vermaand en telkens 
door Gods toorn getroffen wordt. En een deel van Israël dat 
gelooft in Jezus de Messias, en dat tegenwoordig steeds in-
tenser zijn eigen Joodse wortels zoekt en tracht te beleven, 
maar dat zich ook één weet met christenen uit de heidenen, 
ook met christenen uit de Arabische wereld.

Romeinen 11:25-27 zegt: “Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis  
(opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel een verharding over Israël is gekomen,  

totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals  
geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden  

van Jakob. En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen.”

Van Jemen naar Israël

Aanslagpleger synagoge opgepakt

Onlangs kon een Joodse familie uit Je-
men het land verlaten om via een ander 
land door te reizen naar Israël, waar zij 
herenigd werden met hun familie. Zij 
kregen daarbij hulp van een Israëlische 

organisatie, gesteund door Christenen 
voor Israël. Deze Israëlische organisatie 
zet zich in voor het behoud van de cul-
tuur en geschiedenis van de Jemenitische 
Joden. De Joodse gemeenschap in Jemen 

bestaat al 2500 jaar, maar telt inmiddels 
minder dan honderd mensen. Het is dan 
ook een riskante onderneming hen het 
land uit te smokkelen. 

Foto’s: Yigal Ben-Shalom

De man die onlangs met een bijl wilde toe-
slaan in de synagoge van Marioepol in Oe-
kraïne is na een klopjacht van twee weken 
opgepakt in Rusland. Richard Golomazov, 
de beveiliger van de synagoge wist de aan-
slag, met gevaar voor eigen leven, te voor-
komen. Christenen voor Israël onderhoudt 
sinds 2016 warme banden met rabbijn 
Mendel Cohen van de synagoge en betaalt 
ook het salaris van de beveiliger. De aanval 
had grote impact op Cohen, die tijdens de 
aanval in de synagoge aanwezig was. De 
dader bleek gericht op zoek te zijn geweest 
naar het Joodse gebedshuis. Inmiddels 
wordt gezocht naar een nieuwe locatie 
voor de synagoge. Christenen voor Israël 
hoopt te kunnen helpen bij de verhuizing.  
| Foto: Screenshot



vredesovereenkomst met de VAE: “Het is de eerste vredesover-
eenkomst tussen Israël en een Arabisch land in 26 jaar. Het is 
anders dan eerdere overeenkomsten omdat er twee uitgangs-
punten zijn: vrede voor vrede, en vrede door sterkte. Deze 
uitgangspunten zijn volledig tegengesteld aan het concept dat 
tot op enkele dagen geleden ervan uitging dat geen Arabisch 
land zou instemmen met officiële en openlijke vrede met Israël 
voordat er een oplossing was voor het conflict met de Palestij-
nen. Met als gevolg dat dit verkeerde uitgangspunt de Palestij-
nen een veto gaf over het bereiken van vrede tussen Israël en 
Arabische landen.”

Kwestie van tijd
Nu de Arabische Emiraten een vredesovereenkomst met Israël 
hebben gesloten, lijkt het er op dat andere Arabische landen 
ook die stap overwegen. Soedan voert gesprekken met Israël en 
“streeft naar een vredesovereenkomst met Israël … een relatie 
van gelijken gebouwd om de belangen van Kartoum.” Volgens 
de Soedanese regering is het slechts een kwestie van tijd. 
Ook landen als Bahrein en Oman zouden een stap richting Israël 
overwegen. De buitenlandministers van Oman en Israël zijn 
overeengekomen om “direct en voortdurend contact te onder-
houden”. Een overeenkomst met Saoedi-Arabië staat op Israëls 
wensenlijstje. En volgens Kushner zou dat er nog best eens van 
kunnen komen.

Abbas
De Palestijnse Autoriteit veroordeelt de vredesovereenkomst 
tussen Israël en de VAE en ook de mogelijke overeenkomst met 
Soedan wordt bekritiseerd. Voorzitter Abbas wil dat de landen 
zich houden aan de afspraak van het Arabische Vredesinitiatief 
van 2002 dat er pas relaties met Israël worden aangeknoopt als er 
een Palestijnse staat is. “Wij zien dit als een steek in de rug en we 
wijzen het resoluut af.” De VAE stellen juist dat de overeenkomst 
helpt bij het streven naar een Palestijnse staat omdat hierdoor de 
annexatieplannen zijn stilgelegd.

Meer laboratoria 
nodig

Israëlische laboratoriummedewerkers 
protesteren buiten het Ichilov-ziekenhuis 
in Tel Aviv, en eisen dat de regering meer 
in openbare laboratoria investeert. Zij 
willen daarmee de testcapaciteit voor co-
rona verhogen zodat er niet alleen meer 
mensen, maar ook sneller getest kan 
worden op eventuele besmettingen.  
| Foto: Flash90
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Openlucht- 
gevangenis?
Een openluchtgevangenis, die 
dramatische term wordt nogal eens 
gebruikt voor de Gazastrook. Een 
gebied van 9 bij 40 kilometer, onge-
veer zo groot als Vlieland, met daarin 
pakweg 1,8 miljoen inwoners. In 1950 
woonden daar 250.000 inwoners, 
dus in zeventig jaar tijd is dat aantal 
verzevenvoudigd. Door de overbevol-
king zijn de levensomstandigheden er 
matig, het onderwijs en de medische 
zorg van povere kwaliteit en de 
armoede aanzienlijk. 

Nu hoef je geen genie te zijn hier 
een oplossing voor te vinden. Als er 
ergens te veel mensen op één kluitje 
wonen, dan moeten er gewoon een 
heel stel verhuizen. Op slechts een 
luttele 250 kilometer van de Ga-
zastrook ligt het steenrijke Saudi-Ara-
bië, op de Sahara na de grootste 
zandbak ter wereld, wereldwijd één 
van de dunbevolktste gebieden. 
Ruimte genoeg voor een broedervolk 
dat dezelfde taal spreekt, hetzelfde 
geloof belijdt. Maar helaas, Sau-
di-Arabië is niet bereid de helpende 
hand uit te strekken.

De Europese Unie dan? De afgelopen 
tientallen jaren is het aantal moslims 
in de Europese Unie door immigratie 
gestegen tot meer dan 25 miljoen. 
Dan kunnen een paar honderddui-
zend Gazanen er toch ook nog wel 
bij? Maar ook de Europese Unie geeft 
niet thuis. En ondertussen krijgt ui-
teraard Israël de schuld van alles wat 
er mis is in de Gazastrook terwijl de 
Gazastrook ook aan Egypte grenst.

Het is natuurlijk reuze vervelend als 
je met te veel mensen op elkaars lip 
zit. Wat kun je dan doen? Handen 
uit de mouwen en ergens voor gaan, 
dat is altijd een goed advies. En wat 
blijkt dan? Er zijn in de wereld diverse 
overbevolkte staten waar het goed 
toeven is. Met prima onderwijs, 
uitstekende medische zorg, waar de 
welvaart in de regel nog groter is 
dan in buurlanden. Zo is San Marino 
rijker dan Italië, kun je prettiger in 
Hongkong dan in China leven, kun je 
beter een belastingaanslag krijgen in 
Monaco dan in Frankrijk, en is de le-
vensstandaard in Singapore heel wat 
hoger dan in Maleisië. Eigenlijk blijft 
alleen de Gazastrook een rommelige 
puinhoop.

Zou het er iets mee te maken kunnen 
hebben dat de inwoners van Gaza 
ervoor gekozen hebben niet de han-
den uit de mouwen te steken, maar 
hun buurland te gaan bestrijden, en 
daarom bij verkiezingen een terreur-
organisatie aan de macht gebracht 
hebben? De vraag stellen is hem 
beantwoorden.

Kanttekening
Ds. Frank Heikoop, voorzitter
» fheikoop@cvi.nl

Israël beschuldigt Hezbollah
Het Israëlische leger is niet gerust op de 
activiteiten van Hezbollah in Libanon 
langs de grens met Israël. Kohavi van 
het leger beschuldigt Hezbollah VN-vre-
destroepen keer op keer te hinderen in 
hun werkzaamheden. 

Kohavi: “Hezbollah is een terreurleger 
geworden dat opereert vanuit Beiroet. Ze 
schenden het internationaal recht ern-
stig, ze bewapenen zichzelf, onder andere 
met precisiewapens en proberen Israël te 
schaden. Ze blokkeren inspecties door de 
Unifil-troepen.” De zorgen om de macht 
van Hezbollah in Libanon zijn te begrijpen. 
Ruim een jaar geleden werd er een enorme 
tunnel van Hezbollah gevonden die vanuit 
Libanon Israël binnendrong (zie foto).

De opmerkingen van Kohavi komen op 
een moment dat het mandaat voor Unifil 
eind augustus afloopt. Israël wil samen 
met de VS dat er grote veranderingen 
worden doorgevoerd in dat mandaat, zo-
dat de vredestroepen een sterker mandaat 

hebben. De VN-Veiligheidsraad kan het 
maar niet eens worden over de manier 
waarop de VN-vredesmissie in Zuid-Liba-
non moet worden uitgevoerd. De missie 
kwam tot stand na de terugtrekking van 
Israëlische troepen uit Libanon begin 
jaren tachtig. De missie werd uitgebreid 
in 2006 na de Tweede Libanonoorlog. 
Doel hiervan was dat de vredestroepen 
de Libanese troepen konden helpen hun 
gezag te vestigen en zo te voorkomen dat 
Hezbollah zijn macht langs de grens weer 
kon uitbouwen. | Foto: Flash90

De vlaggen van Israël en de Verenigde Arabische Emiraten wapperen naast 
elkaar in Netanya in Israël, nadat de vredesovereenkomst tussen beide landen is 
getekend. | Foto: Flash90

Wie volgt na Arabische Emiraten?
Nog maar enkele dagen nadat Israël en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) half augustus  

een vredesovereenkomst sloten, wordt er volop gespeculeerd welk Arabisch land volgt. 

De Israëlische premier Netanyahu zei in zijn verklaring over de 

Aanhoudende aanvallen uit Gaza
Afgelopen maand augustus laaide het aantal 
raketbeschietingen, maar vooral het aantal 
brandballonnen vanuit Gaza richting Israël 
weer enorm op. Met vooral enorme ge-
volgen voor de natuur en akkers. Daarom 
besloot Netanyahu half augustus dat de 
brandballonnen hetzelfde behandeld wor-
den als raketaanslagen, om daarmee Hamas 
te waarschuwen als ze door blijven gaan met 
het geweld. 
Door de brandballonnen zijn tientallen 
branden ontstaan en zijn tientallen hectare 

grond in de as gelegd. Het Iron Dome moest 
meerdere keren gebruikt worden om raket- 
inslagen te voorkomen. Toch konden niet 
alle raketinslagen voorkomen worden, getui-
ge de schade aan een huis in Sderot (foto).
Israël reageert op de aanslagen met lucht-
aanvallen op Hamas-observatieposten in 
Gaza tegen het vallen van de nacht en door 
het sluiten van de grensovergang Kerem 
Shalom. Ook Egypte heeft mediation in-
gezet. Tot nog toe hebben deze acties geen 
effect. | Foto: Flash90



Veel christenen hebben de kerk lief en 
het doet hen pijn als de kerk door veel 
Nederlanders aan de kant geschoven 
wordt. Maar zou de Messias van Israël 
zich niet in onze pijn kunnen herken-
nen? Zoals de kerk door de wereld van 
weinig belang wordt geacht, zó wordt 
Israël door kerkgangers van weinig 
belang geacht. 

Misschien niet bewust. Misschien 
wordt onze aandacht voor het volk 
van God op de proef gesteld door de 
welhaast onontwarbare kluwen van 
actie en reactie in het Midden-Oosten. 
Er is daar zo veel aan de hand dat we er 
geen touw meer aan kunnen vastkno-
pen. En we verschuiven onze aandacht 
naar datgene waar we wel verstand van 
denken te hebben: de kerk. 

In het hart
Bovendien geven verschillende media 
gekleurde informatie die de verbon-
denheid met Israël onder druk zet. 
Maar om als kerk te overleven, moet 
Israël weer in het kerkelijk hart terug-
komen. Als Israël leeft in het hart van 
de Here Jezus Christus, dan moet Israël 
toch ook leven in het hart van christe-
nen? Aandacht voor Israël wordt ook 
belangrijker nu in onze tijd het antise-
mitisme weer ernstig de kop opsteekt 
en er weinig tegen ondernomen wordt. 
Aandacht voor Israël in preken, Bij-
belstudiekringen en catechese is geen 
overbodige luxe: hele generaties zijn 
immers opgegroeid met het onbijbelse 
idee dat de kerk in de plaats van Israël 
gekomen is. Israël heeft zijn Messias 
verworpen en zichzelf zo buiten spel 
gezet, het telt niet meer mee. Deze 
vervangingstheologie kunnen wij nog 
steeds in bepaalde, verdunde vormen 
tegenkomen. 

Psalmen
Kijk maar naar de indeling van het 
liedboek Zingen en bidden in huis en 
kerk uit 2013. Het doet pijn aan mijn 
ogen én hart dat de nummering van 
liederen, na de 150 psalmen, gewoon 
doorgaat met lied 151. De psalmen 
worden zo op één grote hoop gegooid 
met de andere liederen. In mijn besef 
ontdoet de kerk zich zo van de Joodse 
oorsprong van de psalmen. Ik hoop 
dat voorgangers, als teken van verbon-
denheid met Israël, iedere dienst laten 
beginnen met een psalm van Israël. En 
het ook als een psalm aankondigen!

Individualisme
Deze uitgave van Israël Aktueel ver-
schijnt aan het begin van een nieuw 
kerkelijk seizoen. Dat de coronapande-
mie het kerkelijk leven zal beïnvloeden, 
is zeker, maar in welke mate is ondui-
delijk. Wat wel duidelijk is, is dat wij 

ons door de coronacrisis weer (nog) 
meer met onszelf zullen bezighouden. 
Kerkenraden maken zich zorgen of 
en hoe het kerkelijk leven de slag van 
corona te boven kan komen. Keren 
gemeenteleden terug naar de kerk na-
dat zij het gemak van internet hebben 
geproefd: op de bank of in bed, met 
een kopje koffie, kijken en luisteren 
naar een kerkdienst? Heeft het corona-
virus onze hang naar individualisme 
ongezond versterkt? Gemeenteopbouw 
zal nog belangrijker worden!

Verheugen
Als wij echter (meer) zullen leven uit 
de Messias van Israël, de Here Jezus, 
zal dat een ongekende impuls geven 
aan het kerkelijk leven. En dat niet 
alleen als ‘Heere en Heiland’ maar ook 
als ‘Dienaar van besnedenen’ (Romei-
nen 15:8). Ja, als wij in de kerk meer 
aandacht geven aan het navolgen van 
Jezus als ‘dienaar van besnedenen’, zul-
len ook wij het volk van God dienen. 
Hoe? Wel, sprekend over Jezus als de 
Messias van Israël en biddend of Israël 
mag komen tot zijn Messias opdat wij 
ons met hen zullen verheugen in de 
Messias. Zonder Israël heeft de kerk 
geen toekomst. 

Bron van hoop
Wat kunnen wij veel leren van Israël. 
Een volk dat na zoveel ellende in de 
geschiedenis de hoop nog steeds niet 
opgegeven heeft, is toch een bijzon-
der volk. Het Joodse volk, dat onder 
voortdurende levensbedreiging blijft 
zingen over een hoop om een vrij 
volk in het eigen land te zijn, is een 
bijzonder volk. En Israël kan hopen 
omdat de God van Israël ‘de hoop van 
Israël’ genoemd wordt. En Hij, de 
God van Abraham, Isaak en Jakob, de 
Vader van onze Here Jezus Christus, 
Hij is ‘de God der hope’ (Romeinen 
15:13). Terugkeer naar het vaderhart 
van God waarin Israël leeft, blijft niet 
zonder zegenrijke gevolgen. Terugkeer 
naar de Bron ontsluit een bron van 
hoop die uitzicht geeft op zegen. In 
de Bijbel is hoop verbonden met een 
gunstige toekomst, waarin de God 
der hope al Zijn beloften waarmaakt. 
De voeten van de Koning van Israël 
zullen staan op de Olijfberg, en Jood 
en christen zullen zich verheugen in 
de Messias!
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Internationaal 
recht anno 1940

Als lezers van Israël Aktueel hebben wij natuurlijk niet te klagen over  
de aandacht voor Israël, maar bij hoeveel kerkgangers leeft Israël  

nu werkelijk? Zijn wij in de kerk niet veel te veel met onszelf bezig? 
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Roger van Oordt 
» rvoordt@cvi.nl

‘Zonder Israël  

heeft de kerk  

geen toekomst’

Studenten van een Joods leerhuis zingen de gebeden voor Rosj Hasjana, Joods nieuwjaar, en Jom Kippoer, Grote Verzoendag. | Foto: Flash90

Uit het hart gegrepen: profetieën over Israël

‘De God der hope’ 
In 2015 bracht de Europese Commissie 
een richtlijn uit over het etiketteren van 
producten uit Judea, Samaria en van de 
Golan. Deze richtlijn, die werd overgeno-
men door ons ministerie van Landbouw, 
begint als volgt: “Overeenkomstig het 
internationaal recht erkent de Europese 
Unie de Israëlische soevereiniteit over de 
sinds juni 1967 door Israël bezette gebie-
den (de Golanhoogte, de Gazastrook, en 
de Westelijke Jordaanoever, met inbegrip 
van Oost-Jeruzalem) niet.”

Dit voorjaar publiceerde historicus en 
journalist Rob Bakker een standaardwerk 
van meer dan zevenhonderd bladzijden 
over Nederlandse ambtenaren en hun 
samenwerking met de Duitse bezetter 
tijdens de Tweede Wereldoorlog: De 
boekhouders van de Holocaust. In het boek 
staat onder andere dat de Duitse bezet-
ter in september 1940 aan de Nederland-
se secretarissen-generaal, de hoogste ge-
zagsdragers binnen de ministeries, vroeg 
door te geven welke ambtenaren Joods 
bloed hadden. De tweehonderdduizend 
Nederlandse ambtenaren moesten een 
niet-Joodverklaring tekenen. Niet-Joodse 
ambtenaren moesten drie cent aan hun 
gemeente betalen voor het in te vullen 
document (formulier A). Joodse ambtena-
ren moesten formulier B invullen, een do-
cument van acht kantjes, waarop moest 
worden aangegeven wie van hun ouders 
en grootouders Joods waren. Zij moesten 
daarvoor tien cent betalen. Dit document 
zou dienen om Joden te ontslaan uit 
overheidsdienst.

De Hoge Raad, het hoogste rechtscol-
lege van ons land dat uit veertien leden 
bestond, vroeg advies aan volkenrecht-
deskundige professor François. Hij was 
jarenlang de Nederlandse vertegenwoor-
diger geweest bij de Volkerenbond, de 
vooroorlogse Verenigde Naties. Volgens 
hem was het uitsluiten van Joden en het 
invullen van de niet-Joodverklaring niet in 
strijd met internationaal recht. Dat was 
dan ook zijn advies. Alle veertien leden 
van de Hoge Raad en alle hoogste amb-
tenaren vulden de niet-Joodverklaring 
in. Daarmee was het lot van de Joden in 
Nederland bezegeld. Ambtenaren wer-
den gedekt door het internationale recht 
én hun meerderen. Vanaf dat moment 
hoefden ze niet meer zelf na te denken, 
maar werden ze gewillige instrumen-
ten bij de uitvoering van de Holocaust 
en medeplichtig aan een moorddadig 
systeem. Toen deze eerste anti-Joodse 
maatregel genomen was, volgden alle 
verdere anti-Joodse maatregelen bijna 
als vanzelfsprekend. Van het oppakken 
van Joden tot de uitroeiing in de vernieti-
gingskampen.
Van de tweehonderdduizend ambtenaren 
hebben slechts negen ambtenaren gewei-
gerd de niet-Joodverklaring in te vullen. 
Het internationaal recht had het lot van 
de Joden in Nederland goedgekeurd en 
bekrachtigd.
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Hogere temperatuur

Het is al warm in Israël zal een ge-
middelde Nederlander die Israël 
bezoekt denken. Maar ook in Israël 
verwachten meteorologen een 
temperatuurstijging van vijf graden 
Celsius tot het einde van deze eeuw. 
De reden hiervoor zijn de cijfers van 
de afgelopen dertig jaar. Die laten 
zien dat de gemiddelde temperatuur 
in juli en augustus 36 graden Celsius 
was en nu vier graden hoger. | Foto: 

Flash90

Jongeren bij Bijbel  
betrekken

Een nieuwe lobbygroep in de Israëli-
sche Knesset wil vooral jongeren en-
thousiast maken voor de Bijbel. Dat 
wil de groep met de naam Bijbellobby 
doen door elke twee maanden een 
Bijbelstudie en door Bijbelse rondrei-
zen aan te bieden. De groep is op 11 
augustus officieel van start gegaan, 
met Usi Dajan van Likoed als voorzit-
ter. Hij citeerde bij de start een tekst 
uit Spreuken 4:2: “Want ik geef jullie 
een goede les: verlaat mijn onderricht 
niet!” | Foto: Flash90

Supermarkt klaagt VN 
aan

De eigenaar van een in Israël bekende 
supermarktketen en telecombedrijf, 
Rami Levy, spant een rechtszaak aan 
tegen de VN-Mensenrechtenraad 
vanwege smaad. De raad heeft zijn 
beide bedrijven op een zwarte lijst 
geplaatst omdat ze ook zaken doen 
in wat de raad noemt “bezette ge-
bieden”. Volgens de VN-mensenrech-
tenraad schaden deze en 110 andere 
bedrijven op de zwarte lijst de Pales-
tijnen doordat ze zaken doen op de 
Golanhoogvlakte, Judea, Samaria en 
Oost-Jeruzalem. Het standpunt van 
Levy is dat zijn “bedrijven de rechten 
van de Palestijnen en hun financieel 
welzijn enorm bevorderen”. Levy wil 
een schadevergoeding van bijna ze-
ventigduizend euro. | Foto: Flash90
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kort nieuws

nieuws

Hoewel het vertrek naar Israël een bijzonder moment is, zijn 
veel mensen ook bang voor het coronavirus. Ze voelen zich 
onzeker over wat hen te wachten staat. Hoe mooi is het dan 
we hen dan mogen bemoedigen met woorden gebaseerd op 
Jesaja 43: “Vrees niet, want Ik breng u van het Noorden en de 
rest van de wereld.”

Huisvesting
Bijzondere momenten waren er ook toen we zo’n vijftig 
families in moeilijke omstandigheden een of meer nood-
pakketten konden overhandigen. Deze pakketten zijn voor 
hen letterlijk van levensbelang. Daarnaast hadden we een 
videogesprek met de locoburgemeester van de Israëlische 
stad Karmiël in Galilea. Zij vindt dat alle uitdagingen en 
hindernissen die het coronavirus met zich meebrengt geen 
excuus mogen zijn om je terugkeer uit de diaspora uit te 
stellen. Karmiël bouwt voortdurend nieuwe appartementen 
om nieuwkomers te kunnen huisvesten en de locoburge-
meester hoopt dan ook dan veel van hen ervoor zullen kie-
zen zich in Galilea te vestigen.

Verbaasd
In de maand augustus verwelkomde Israël tweeduizend 
nieuwkomers, van wie meer dan de helft uit het Noorder-
land. Ook de maanden september en oktober beloven druk 
te worden als veel jongeren naar Israël gaan in het kader 
van een studieprogramma. Ook Mendel, Rivka, Golda en 
Hanna uit Odessa, die na een aantal jaren en vele om-
zwervingen in Wit-Rusland en Duitsland nu terug zijn in 
Oekraïne, hebben de beslissing genomen zich voorgoed in 
Israël te vestigen. Ze waren verbaasd dat christenen hen 
helpen met alle benodigde ritten naar de diverse instanties 
en uiteindelijk het vliegveld. Natalia was hun chauffeur en 
heeft hen onderweg uitgebreid kunnen vertellen wat ons 
beweegt hen te helpen. Zo blijft het bijzonder dat de terug-
keer naar Israël in deze coronatijd gewoon doorgaat. Het is 
de weg in de woestijn uit Jesaja 43:19.

»  Voor 135 euro helpt u  
een Jood uit Oekraïne,  
voor 400 euro een Jood  
uit Frankrijk en 900 euro 
voor een Jood uit India.

Breng de Joden thuis

Natalia (links) met Mendel, Rivka, Golda en Hanna. | Foto: CvI
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Een weg in de woestijn
Ondanks de woelige en onzekere tijden blijft de terugkeer van Joden naar  

Israël gelukkig onverminderd doorgaan. Zo vertrokken er onlangs 125 Joden,  
onder wie de negentienjarige Igor en een dove man uit Vinnitsa. 
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“Ik neem dus die buslijn van mijn col-
lega over”, begon Shai tijdens ons we-
kelijkse kopje koffie na het zwemmen. 
Shai is al jaren buschauffeur bij Egged, 
onze nationale busmaatschappij, en 
is een bekende figuur in onze stad. 
Zwemmen doet hij niet, maar hij komt 
graag bij ons wekelijkse koffie-uurtje 
zitten, beter bekend als ‘de zitting van 
het Parlement van Haifa’.

“Die lijn begint bij de psychiatrische 
inrichting van Tira”, ging Shai verder. 
Tira is een klein dorpje aan de zuid-
kant van Haifa. “Ik kwam vroeg, dus 
zette ik de motor af en liep naar de 
ingang van die inrichting. Daar zat 
een sjomer (beveiliger) en we praat-
ten wat en rookten een sigaretje. Die 
sjomer was bijna klaar met zijn dienst 
en zou met mijn bus mee terugrijden 
vertelde hij.” We wachtten allemaal 
vol spanning waar dit verhaal naar 
toe zou gaan. Hij ging verder. “Toen 
bedacht ik dat ik misschien nog even 

snel naar het toilet zou kunnen. Die 
sjomer legde me uit waar dat was. 
Wat hij niet vertelde, was dat hij zou 
worden afgelost, maar daar komen we 
zo op.”

Shai nam een luidruchtige slok van 
zijn koffie en ging door. “Dus ik naar 
de wc, maar toen ik een paar minuten 
later terugliep naar de uitgang, zat 
daar een andere sjomer. Die keek me 
aan en stond op. Ik wijs naar de bus, 
zeg: ‘Ik ben de buschauffeur,’ en wil 
naar buiten gaan. Maar die sjomer 
posteert zich dwars voor de ingang, 
zegt: ‘kamer 24’, en laat me er niet 
door. ‘Ik ben echt de buschauffeur,’ 
zeg ik nogmaals maar hij kijkt me al-
leen maar vriendelijk glimlachend aan. 
‘Buschauffeurs naar kamer 24, piloten 
naar kamer 8’, zegt die sjomer bloed-
serieus. ‘Man, doe niet zo stom,’ zeg ik 
tegen hem, ‘ik moet die bus die daar 
staat besturen.’ De sjomer begint nu 
kwaad te worden en zegt: ‘Als je niet 

rustig wordt, dan roep ik een broeder 
om je te helpen kalmeren’.”

We keken elkaar lachend aan. Shai 
heeft namelijk altijd wat. “‘Luister,’ 
zeg ik tegen die sjomer, ‘ik ben bus-
chauffeur, ik ben echt niet gek.’ Die 
sjomer kijkt me medelijdend aan en 
zegt: ‘Heb je je medicijnen soms niet 
gekregen vandaag? Ga maar zitten, ik 
bel wel iemand.’ Ik sta daar dus mooi 
voor je-weet-wel, en zie gelukkig die 
eerste sjomer van achter de bus van-
daan naar ons toekomen. ‘Waar blijf 
je nou?’ vraagt hij aan me en op dat 
moment begrijpt die tweede sjomer 
eindelijk dat hij fout zat. Die begint 
meteen zijn excuses aan te bieden en 
vindt het een charpe, je kent dat wel.” 
“Wat zei jij toen?” vroeg ik Shai. Hij 
begon breed te lachen. “Ik vroeg hem 
wat hij daar eigenlijk deed. ‘Sjomer, 
dat zie je toch?’ zegt die man. Zeg ik: 
‘Sjomriem naar kamer 12…’”

Gekke Shai



Nu wij (Israël) de eersten zijn die het 
woord mogen voeren na alle redevoe-
ringen door Iran, Syrië, Noord-Korea 
en andere vooraanstaande supporters 
van de Palestijnse delegatie, wil ik er 
graag op wijzen dat alles wat we zojuist 
gehoord hebben niet gebaseerd is op 
feiten of recht.

Veertien jaar geleden werd de VN-Men-
senrechtenraad opgericht om – zoals 
de toenmalige VN-secretaris-generaal 
Kofi Annan het destijds verwoordde 
“de selectiviteit en politisering van de 
oude Mensenrechtenraad teniet te 
doen, die een schaduw wierp op de 
reputatie van de Verenigde Naties als 
geheel.”

Toch heeft de raad slechts een jaar 
later, in 2007, een agendapunt in het 
leven geroepen waarvoor wij vandaag 
alweer voor de 44e keer bij elkaar 
komen. Dit betekent dat deze 44 al 
gehouden vergaderingen alleen over 
Israël gaan, terwijl de overige 193 
landen altijd gezamenlijk behandeld 
worden. Deze aparte behandeling van 
Israël werd in 2007 door Ban Ki Moon, 
opvolger van Kofi Annan, veroordeeld. 
Hij was “teleurgesteld over het besluit 
van de raad om slechts één specifiek 
land te noemen gezien de omvang en 
reikwijdte van de beschuldigingen 
van mensenrechtenschendingen in de 
wereld.” 

Geen enkel ander land ter wereld staat 
apart op de agenda van de VN, zelfs 
niet een land dat een half miljoen van 
zijn eigen inwoners gedood heeft of 

een land dat één miljoen moslims heeft 
opgesloten in heropvoedingskampen. 
Een actie die overigens werd gepre-
zen door de Palestijnse ambassadeur. 

Aangezien de raad vandaag voor de 44e 
keer bijeenkomt om de Joodse staat te 
belasteren, zal er gewoonweg geen tijd 
zijn voor miljoenen slachtoffers we-
reldwijd. Ze blijven genegeerd worden.

Deze raad beloofde in zijn oprich-
tingsdocument, resolutie 60/251, de 
beginselen van ‘universaliteit, objecti-
viteit en het vermijden van selectiviteit’ 
te handhaven, evenals ‘het elimineren 
van dubbele standaarden en politise-
ring’. Houdt de raad zich aan zijn eigen 
principes? Wat heeft de raad gedaan 
met de oproep van de secretaris-ge-
neraal om niet selectief te zijn en er 
slechts één land uit te pikken? Kijk 
eens naar de resoluties van de raad 
waarin landen veroordeeld werden. 
Van 2006 tot heden zijn er 13 resoluties 
aangenomen tegen Noord-Korea, 34 
tegen Syrië, 10 tegen Iran en 90 tegen 
Israël. Landen als Turkije, China, Cuba, 

Pakistan en Qatar kregen geen resolu-
ties. Wat is er gebeurd met de ‘univer-
saliteit, objectiviteit en het vermijden 
van selectiviteit’?
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Toespraak in VN Herken 
antisemitisme
Het is snikheet als ik toch nog wat zin-
nigs probeer te doen achter de compu-
ter. Ik check de berichten op Facebook. 
Komkommertijd zou je denken. Tot ik 
een berichtje zie van iemand op mijn 
tijdlijn. Iemand die erg geschokt is door 
een nieuwsbericht dat ze doorgestuurd 
heeft gekregen. Het gaat over de mys-
terieuze verdwijning van tienduizenden 
kinderen in Amerika. En dat niemand 
eigenlijk vragen stelt bij die verdwij-
ning. Maar natuurlijk is wel bekend 
wat er met die kinderen gebeurt. Het 
bloed van die kinderen wordt gebruikt. 
Omdat Joden dat nodig hebben. En 
wat er ook mee gebeurt: het belandt 
in de hamburgers van McDonald’s. Zo 
erg! Onder het originele bericht staat 
voor de vorm de retorische vraag ‘zou 
het waar zijn?’

Ik reageer niet zo vaak op dergelijke 
berichten. Het nepnieuwsgehalte is mij 
wel enorm duidelijk. Maar deze keer 
kruip ik in de digitale pen en schrijf 
dat dit het klassieke, eeuwenoude 
bloedspookje is en het bericht dus 
absoluut niet waar is. Het is antisemi-
tisme, voeg ik er aan toe. Eigenlijk tot 
mijn verbazing krijg ik als reactie terug 
dat ik me wat meer in de materie moet 
verdiepen voordat ik zoiets beweer. 
Dus ik op mijn beurt reageer toch 
maar weer. Want laat ik me nu net wél 
verdiept hebben in dit onderwerp, er 
college over hebben gevolgd, en het is 
tenslotte onderdeel van mijn werk. En 
ik herhaal nog eens dat dit antisemi-
tisme is.
Vervolgens reageren er nog meer 
mensen met berichten over Joden 
die allerlei vreemde dingen doen. De 
reactie dat ik me eens wat meer in de 
materie moet verdiepen, krijgt veel 
bijval, gelukkig mijn antwoord daarop 
ook van enkelen. Ik weet genoeg.

Wat me vooral opviel, is dat deze 
mensen echt niet doorhadden dat 
het hier om antisemitisme ging. 
Het klassieke bloedsprookje (Joden 
slachten kinderen om het bloed van 
die kinderen te gebruiken voor het 
maken van matses voor Pesach) in een 
modern jasje werd niet herkend. Ze 
hadden er nog nooit van gehoord. Dat 
is wat mij betreft ernstig. Mensen die 
feiten en fabels niet van elkaar kunnen 
onderscheiden. Mensen die antise-
mitisme niet herkennen, die het aan 
kennis ontbreekt om het te herkennen. 
Dat is een waarschuwing aan ons allen. 
Onderwijs over antisemitisme is geen 
garantie dat er geen antisemitisme zal 
zijn, maar zonder onderwijs en kennis 
geven we het alle ruimte ongehinderd 
zijn gang te gaan.

Gelukkig heeft Facebook het hele 
bericht inmiddels verwijderd.

Column
Marijke Terlouw
» krant@cvi.nl

‘Dit betekent dat deze 44 al  
gehouden vergaderingen  
alleen over Israël gaan’
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VN-Mensenrechtenraad 2006 - heden

5 0 0 0 00 10 90 94 0 64 10 4 34 70

Cuba Rusland Qatar

1 0

Venezuela Israël

0 0 0

Pakistan Verenigde
Staten

0

Iran

0 0 0

Saoedi-Arabië Syrië

0 0 0 0

Turkije

Resoluties Verenigde Naties

Bron: UN Watch Database

Algemene Vergadering VN 2015 - heden

VN-Vrouwenrechtencommissie 2015 - heden

Onderstaande is de toespraak van Hillel Neuer van UN Watch in  
de vergadering van VN-Mensenrechtenraad op 16 juli 2020.

Het aantal VN-resoluties tegen Israël heeft in de afgelopen jaren absurde proporties aangenomen. Terwijl landen die erom 
bekend staan het niet zo nauw te nemen met de mensenrechten (g)een enkele veroordeling achter hun naam hebben 
staan, moet Israël het keer op keer ontgelden. Deze feiten komen de geloofwaardigheid van de VN niet ten goede.

Neuer in de VN. | Foto: UNWatch
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Israël, land in crisis
 

De crisis die Israël afgelopen maart trof door het begin van de coronapandemie  
heeft het land economisch aan de afgrond gebracht. En dat terwijl ook  

de politieke crisis nog altijd niet op een adequate wijze is opgelost.

Het aantal geïnfecteerde Israëli’s 
neemt nu weliswaar dagelijks af (op 
het moment van schrijven zijn er ruim 
duizend nieuwe gevallen), maar er zijn 
ongeveer vierhonderd mensen van 
wie de gezondheidstoestand kritisch 
is. Het dodental is inmiddels opgelo-
pen tot zevenhonderd. Aan het begin 
van de coronacrisis was Israël een van 
de meest ‘veilige’ landen ter wereld, 
maar sinds juni behoort het tot de 
‘rode landen’ met relatief gezien een 
van de hoogste percentages nieuwe 
gevallen per hoofd van de bevolking. 
Volgens premier Netanyahu had deze 
situatie voorkomen kunnen worden. 
Hij gaf in juli al toe dat de regering 
fouten gemaakt heeft bij het herin-
voeren van een ‘normale’ situatie op 
het moment dat de vakanties begon-
nen. Vele Israëli’s vatten Netanyahu’s 
woorden dat het toegestaan was de 
straat op te gaan of een café te bezoe-
ken, op als een signaal het oude leven 
weer op te pakken, zonder zich ook 
nog langer aan de drie kernmaatrege-
len te houden. Deze maatregelen vor-
men de basis van de bestrijding van 
het coronavirus: twee meter afstand 
houden, veelvuldig handen wassen en 
het dragen van een mondkapje.

Effectiviteit
In een aantal sectoren in Israël, waar-
onder de Arabische, houdt men zich 
echter niet aan deze basismaatregelen. 
De Arabische gemeenschap gelooft 
niet in de effectiviteit van de basis-
maatregelen en veel moslims vinden 
het niet islamitisch om met een mond-
kapje de moskee binnen te gaan. Som-
mige Israëlische Arabieren geloven 
ook dat de aanpak van de coronacrisis 
tegen de islam gericht is en worden 
beïnvloed door samenzweringstheo-
rieën die via de sociale media worden 
verspreid. De Joodse religieuze sector 

is zich inmiddels beter gaan houden 
aan de beperkende maatregelen, al zijn 
er bepaalde gebedsgroepen die nog al-
tijd gebedsdiensten houden met meer 
mensen dan toegestaan (maximaal 
twintig personen). Begin augustus 
werd er in Jeruzalem een grote chassi-
dische bruiloft gehouden die – tegen 
alle voorschriften in – door duizenden 
mensen werd bijgewoond. Deze brui-
loft leidde tot een nieuwe corona-uit-
braak en de politie werd verweten niet 
te hebben ingegrepen om een einde te 
maken aan deze illegale bijeenkomst.

Economische crisis
Israël bevindt zich in een diepe 
economische crisis, waarbij de con-
sumptie met 43,4 procent is terug-
gelopen en het bruto nationaal pro-
duct (BNP) over het tweede kwartaal 
van 2020 met 28,7 procent is afge-
nomen. Deze gegevens werden vrij-
gegeven door het Centraal Bureau 

voor de Statistiek in Israël, waarop 
premier Netanyahu reageerde met 
de opmerking dat zijn bureau andere 
gegevens had die aantoonden dat de 
daling van het BNP slechts 7,8 pro-
cent was. Volgens Netanyahu scoort 
Israël in dit opzicht nog altijd beter 
dan sommige Europese landen. Als 
voorbeeld noemde hij Engeland en 

Spanje, beide met een daling van het 
BNP van 50 procent. Tijdens de co-
ronacrisis liepen de uitgaven van de 
staat Israël met meer dan 25 procent 
op. Deze scherpe stijging had vooral 
te maken met het ondersteunings-
pakket dat iedere burger in deze 
crisis ontving. Dit pakket voorzag in 
een uitkering van 200 euro voor ie-
dere alleenstaande en 650 euro voor 
een gezin met twee kinderen. Deze 
tegemoetkoming was niet genoeg 
om de sociale onrust in Israël te ver-
minderen. Integendeel, er kwamen 
steeds meer (en grotere) demon-
straties tegen premier Netanyahu 
en zijn Likoedpartij. Uiteindelijk 
ontaardden deze in gewelddadige 
confrontaties tussen leden van het 
rechter- en linkerkamp, en tussen 
demonstranten en de politie.

Sociale onrust
Debatten in de Knesset, het Israëli-
sche parlement, werden ook steeds 
venijniger en zelfs binnen de nieuwe 
regering van Netanuyahu en zijn 
centrumlinkse vicepremier Gantz 
van Blauw Wit ontstonden ruzies 

en spanningen. Het is een publiek 
geheim dat Netanyahu en Gantz niet 
met elkaar overweg kunnen. Sinds 
Blauw Wit de verkiezingsbelofte brak 
en toch toetrad tot Netanyahu’s nieu-
we regering gaat er geen dag voorbij 
zonder nieuwe meningsverschillen 
tussen beide partijen. De partij van 
Gantz heeft een zware prijs betaald 
voor het breken van haar belangrijk-
ste verkiezingsbelofte en staat nu in 
de peilingen slechts op negen zetels. 
Likoed, de partij van Netanyahu, 
zakte vanwege de sociale onrust in 
eerdere peilingen tot onder de der-
tig zetels, maar is nu weer aan het 
opkrabbelen. Bij het meest recente 
verkiezingsonderzoek kwam Likoed 
uit op 32 zetels, vijf minder dan de 
partij nu heeft, maar veel meer dan 
de nummer twee, de linkse partij Yes 
Atid van de voormalige tv-presenta-
tor Yair Lapid. Als er nu verkiezingen 
gehouden zouden worden, zou deze 
partij twintig zetels in de wacht sle-
pen.

Politieke crisis
De kans op nieuwe verkiezingen 
is nog altijd aanwezig in het huidi-
ge Israëlische politieke klimaat. De 
coronacrisis is echter de reden dat 

Netanyahu zijn coalitie met Blauw 
Wit overeind wil houden. Netanyahu 
zei half augustus dat de samenwer-
king met Blauw Wit ‘niet ideaal is’ 
en beweerde dat er “elementen in de 
regering zitten die hun eigen coalitie 
tegenwerken. Het is dat we tegen 
het coronavirus vechten”, zo zei Ne-
tanyahu, “anders zou de coalitie al 
niet meer bestaan.” Hij geeft de partij 
van Gantz de schuld van het slech-
te klimaat binnen de coalitie. Het 
voornaamste obstakel tussen de twee 
heren betreft de nieuwe begroting. 
Deze moest vóór 24 augustus worden 
ingediend of – indien de Knesset een 
voorstel tot uitstel accepteert – vóór 
3 december 2020. Gantz wil graag 
een tweejarige begroting zoals ook is 
vastgelegd in het regeerakkoord van 
mei. Netanyahu wil – gezien de co-
ronacrisis en daaruit voortvloeiende 
financiële en economische crisis – een 
begroting voor maximaal één jaar. 
Likoed en Blauw Wit voeren nu on-
derhandelingen over het oplossen van 
de politieke crisis die in feite al in de-
cember 2018 begonnen is en leidde tot 
drie opeenvolgende verkiezingen.

De sociale onrust in Israël leidde regelmatig tot massale demonstraties. | Foto: Flash90

‘Het is een publiek geheim dat  
Netanyahu en Gantz niet met  
elkaar overweg kunnen’

Benny Gantz (links) en Benjamin Netanyahu tijdens de wekelijkse kabinetsvergadering. | Flash90

analyse
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Een Sjabbatlamp wordt in  
Joodse huishoudens als 
verlichting gebruikt. In een 
hangende schaal olijfolie 
drijven pitten die bij de rand 
aangestoken worden. Deze 
manier van verlichten bestaat 
al sinds de middeleeuwen. 
Door de komst van het goed-
kopere, dierlijke kaarsvet 
raakt het gebruik van olie 
voor verlichting na verloop 
van tijd buiten gebruik. De 
Joden blijven echter gehecht 
aan de koosjere olijfolie 
omdat ze de kaarsen met dier-
lijk vet niet kunnen gebruiken 
en omdat de kaarsen van 
bijenwas zeer kostbaar waren. 
Zodoende bleven de Joden dit 
type lamp gebruiken tot de 
opkomst van gaslicht en elek-
triciteit.

Zilver
De Sjabbatlamp uit 1753 is een 
van de vroegst bekende voor-
beelden van een Hollandse 
zilveren Sjabbatlamp. Alle 
andere exemplaren van 
Nederlandse of andere 
oorsprong, die ooit als vroeg 
zijn aangemerkt, waren of 
niet gemerkt, niet gedateerd, 
incompleet, of samengesteld 
uit onderdelen die oorspron-
kelijk niet bij elkaar hoorden. 

Zeldzaam
Wat deze lamp zo uniek maakt 
is dat dit het enige exemplaar 
is waarin de oorspronkelijke 
tinnen oliehouder nog aanwezig 
is. Deze houder moest er voor 
zorgen dat het zilver niet te heet 
werd en niet in aanraking kon 
komen met de olijfolie. Derge-
lijke tinnen toevoegingen zijn 
voor zover bekend nergens meer 
terug te vinden. Het unieke 
daarvan draagt bij tot de bijzon-
dere historische- en museale 
waarde van dit exemplaar. 
Sefardische zilveren Sjabbatlam-
pen van het Hollandse model 
zijn uiterst zeldzaam. Wereld-
wijd zijn er tussen de 20 en 25 
exemplaren bekend, waarvan er 
slechts 7 een Nederlandse maker 
hebben. Slechts één daarvan 
bevond zich tot voorkort in een 
openbare collectie in Nederland 
(Rijksmuseum Amsterdam). 
Deze lamp, gemaakt in Den 
Haag in 1764, was is 1955 in 
bruikleen gegeven aan het Joods 
Historisch Museum. Een ander 
exemplaar, gemaakt in Leeuwar-
den in 1783, is eigendom van het 
Jüdisches Museum in Berlijn, en 
bevindt zich momenteel even-
eens in bruikleen bij het Joods 
Historisch Museum. De overige 
exemplaren bevinden zich in 
buitenlandse collecties.

september 2020 | israël aktueel

Unieke Sjabbatlamp 
 

Het Joods Historisch Museum heeft sinds  
kort een bijzondere Sjabbatlamp uit de  

achttiende eeuw in de collectie. De lamp  
werd ooit in Amsterdam gemaakt.

Naamsverandering  
Israëlblad PKN

Kerk en Israël Onderweg, het Israëlblad van de Protestantse 
Kerk, krijgt met ingang van september een nieuwe titel: 
Op weg – ontmoeting met het jodendom. Door de samen-
voeging met andere bladen van de PKN heeft het een 
breder publiek gekregen. Daarbij past een andere naam, 
schrijft de hoofdredacteur, Floor Barnhoorn. Tegelijk is de 
doelstelling ‘verbreed’. Het gaat niet meer primair om het 
werk van kerk en Israël, maar om aandacht voor de Joodse 
wortels van het christelijk geloof en de betekenis hiervan 
voor ons kerk-zijn, en om te inspireren tot de Joods-chris-
telijke dialoog. 
Nu was dat altijd al een taak van kerk en Israël. Maar 
volgens de kerkorde omvat het takenpakket van kerk 
en Israël – dat overigens aan de hele kerk is opgedra-
gen – meer. In die zin wekt de vervanging van de naam 
‘Israël’ door de term ‘jodendom’ eerder de indruk van een 
versmalling dan van een verbreding. | Tekst: Kees de Vreugd

Regina Scientiarum
Onlangs bracht de werkgroep Vanuit Jeruzalem een nieuwe 
brochure uit. Regina Scientiarum is een reactie op de senti-
menten tegen de ‘onopgeefbare verbondenheid met Israël’ 
zoals vermeld in de PKN-kerkorde. In drie artikelen wordt 
ingegaan op de vervangingsleer, die zich ontwikkeld heeft 
tot een universalisme waarin de verbondenheid met Israël 
en het belijden van God als de God van Abraham, Isaak en 
Jakob, is losgelaten. Aange-
toond wordt hoe deze theolo-
gie, die nog steeds aanwezig is 
in het DNA van de kerk, gemu-
teerd is tot een antizionistische 
ideologie. Aan de orde komen 
de verbondsleer, de Palestijnse 
bevrijdingstheologie en de 
hoogmoed van de kerkelijke 
theologie. De brochure kan 
besteld worden via 
bouridder@gmail.com voor 
8 euro. | Tekst: Henk Poot

Boeken

D
e Sjabbatlam

p uit 1753. | Foto: JH
M

De laatste uitgave van Kerk 
en Israël Onderweg met de 
oude titel.

Rond het huis van de laatste rabbi van Alkmaar
Sal de Wolff (1916-2015) vertelt in deze heruitgave over het leven in Alkmaar in de 
jaren 1916-1942, over zijn pogingen om uit handen van de Duitsers te blijven, over zijn 
overleving in het concentratiekamp Bergen-Belsen, over zijn uiteindelijke terugkeer 
naar Nederland en ten slotte, over zijn emigratie naar Israël. Tegenover zijn vrouw 
en kinderen heeft hij vijftig jaar lang gezwegen. Het boek kost 15 euro en kan besteld 
worden via info@alkmaarsesynagoge.nl.

Heavenly News
Opnieuw schreef Paul van Teeffelen een Bijbelstudieboekje over de eindtijd. Hoewel 
de titel anders doet vermoeden, is het gewoon in het Nederlands. De auteur heeft een 
scherp oog voor details in de Bijbeltekst die, hoewel ik de conclusies niet altijd helemaal 
kan volgen, wel de moeite van het bestuderen waard zijn. Uit het boekje spreekt hoop 
voor Israël en voor de gemeente. Opmerkelijk is dat de auteur behalve over de verwachte 
opname van de gemeente ook over de ‘wegrukking’ van Israël spreekt. Hoe je daar verder 
ook tegenaan kijkt, de schrijver moedigt aan om in het licht van de aanstaande wederkomst 
van Christus nauwkeurig de Schriften te bestuderen. Dat is behartenswaardig.  
Het boekje kost 15,95 euro is te bestellen via israelwinkel.nl. | Tekst: Kees de Vreugd

Hier woonden
In het boekje wordt aan de hand van een ‘struikelstenen’-adres 
het leven van Joden in Gouda belicht tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Aan het begin van de oorlog zochten veel Joodse 
vluchtelingen er een veilig heenkomen. De auteur Soesja 
Citroen schetst hoe mensen leefden en werkten, en kinderen 
naar school gingen totdat dit niet meer kon. Aan het woord 

komen niet alleen klasge-
noten, buren en vrien-
dinnen van vroeger, maar 
ook huidige familieleden. 
Anno 2020 liggen er 258 
struikelstenen in Gouda. 
Het boek is te koop via 
boekhandelsmit.nl voor 
32,50 euro.
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Vroeggeboorte 
voorkomen
Vroeggeboorte van baby’s is nog altijd 
een belangrijke reden waarom baby’s 
overlijden. Een Israëlische uitvinding 
kan helpen om vroeggeboorte te 
voorkomen. PragnanTech heeft een si-
liconen ring ontwikkeld die eenvoudig 
om de baarmoederhals geplaatst kan 
worden, waardoor de baarmoeder-
mond niet vroegtijdig kan openen en 
de druk verminderd wordt. Praktijkon-
derzoek in Londen moet uitwijzen of 
de uitvinding echt succesvol blijkt.

Knappe koppen 
behouden

Het Israëlische leger gaat zijn best 
doen de knappe koppen binnen de 
gelederen te houden. Het leger maakt 
veel gebruik van innovatieve techno-
logie waarvoor geleund wordt op spe-
cialisten. Maar na hun tijd in het leger 
stappen deze mensen met kennis en 
kunde vaak over naar commerciële 
bedrijven. Het Israëlische leger laat 
reservisten nu een geheimhoudings-
overeenkomst tekenen en bedingt 
een belangenverstrengelingsverbod. 
Hierdoor blijven kennis en kunde niet 
alleen geheim, maar wordt ook voor-
komen dat de mensen een baan elders 
gaan zoeken. | Foto: Flash90

Officier geen politicus
De Egyptische president Al-Sisi heeft 
een nieuwe wet getekend waarmee 
verboden wordt dat gepensioneerde 
militairen zonder toestemming van 
het leger de politiek in gaan. Nu al is 
het zo dat mensen die nog actief zijn 
in het leger en de politiek in willen 
toestemming van het leger moeten 
hebben. Al-Sisi komt zelf uit het leger 
en is sinds 2014 president van Egypte.

Japan helpt Litouwen

Een klein maar waardevol museum 
in Litouwen dreigde failliet te gaan. 
Het museum vertelt het verhaal van 
de Japanse diplomaat Chiune Sugi-
hara, die duizenden Joden hielp te 
vluchten voor de Holocaust. Door de 
coronacrisis kwamen er bijna geen 
bezoekers, meestal Japanners, naar 
het museum en zonder inkomsten 
dreigde het museum voorgoed de 
deuren te moeten sluiten. Inwoners 
van de provincie Gifu in Japan, waar 
Sugihara vandaan kwam, doneerden 
duizenden euro zodat het museum 
de crisis nu kan overleven.

kort nieuws
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Waar ben je op dit moment mee bezig als 
het gaat om Israël?
“In het najaar staat de begroting voor 
Buitenlandse Zaken op de agenda. 
Ik ben aan het puzzelen hoe we de 
insteek kunnen maken richting de 
bestrijding van BDS. Dat is lastig, om-
dat deze Nederlandse regering geen 
BDS-bewegingen financiert, maar we 
financieren wel Nederlandse organisa-
ties die misschien particuliere fondsen 
gebruiken om de BDS-beweging te 
financieren. Dus misschien kunnen we 
wat doen in de subsidievoorwaarden.”

Kan Nederland van betekenis zijn om 
vrede tussen Israël en de Palestijnen te 
bereiken?
“We zijn natuurlijk maar een hele 
kleine speler. Wat bijzonder is, is dat 
wij als Nederland wel een trilaterale 
overeenkomst hebben, tussen de Pales-
tijnen, Israël en Nederland, waarbij we 
als Nederland proberen de onderlinge 
samenwerking te stimuleren. Daartoe 
hebben we het vertrouwen van beide 
partijen, in tegenstelling tot andere 
landen die dat niet hebben. Daardoor 
konden we als Nederland scanappara-
ten leveren zodat bij de Allenbybrug 
maar ook aan de grens met Gaza goe-
deren sneller in- en uitgevoerd kunnen 
worden. Dat is in het voordeel van de 
Palestijnen, maar ook van Israël in de 
hoop dat de spanningen dan afnemen.”

Je hebt je ook ingezet voor het ondersteu-
nen van verzoeningsprojecten. Hoe helpt 
dat?
“Het is een heel praktische manier die 
tot verlichting van spanningen tussen 
Palestijnen en Israëli’s leidt. Bijvoor-
beeld door sport, of de ondersteuning 
van Aleh op aandragen van de Christen-
Unie. We hebben een project van Tass 
Saada weten te financieren. De inzet is 
stereotype beelden over Joden en Israël, 
over Palestijnen die allemaal terrorist 

zijn, relativeren door jongeren met el-
kaar in contact te brengen. Dan zie je 
plotseling dat ze zich gaan verdiepen 
in elkaars belevingswereld en dat ze 
ook niets liever willen dan naar school 
gaan, een baan en gezin opbouwen. Zo 
probeer je de vrede van onderop op te 
bouwen bij de nieuwe generatie.
Er zijn achter de schermen ook trainin-
gen die je niet kunt benoemen omdat 
de Palestijnse Autoriteit (PA) een an-
ti-normalisatiebeleid heeft en de Pales-
tijnse deelnemers dan gevaar lopen dat 
ze wraakacties krijgen van de PA.”

Is dat niet tegenstrijdig? Je wilt toewer-
ken naar vrede, maar de PA wil niet 
samenwerken met Israëli’s tot er een 
tweestatenoplossing is?
“Ja, je hebt te maken met de realiteit 
van de PA die alle terroristen ophe-
melt, die plaatsen en pleinen naar 
hen vernoemt en bonussen betaalt. 
Bonussen voor elke terrorist of familie 
van een omgekomen terrorist. Dat 
vind ik zo onrechtvaardig, daar heb ik 
jarenlang tegen gestreden! Eerst werd 
deze praktijk ontkend door Nederland. 
Gezinsleden krijgen een bijstands-
uitkering, was de reactie. Toen heb ik 
gezegd, nee, het is een perverse bonus, 
hoe meer slachtoffers je hebt gemaakt, 
hoe hoger de bonus, het is een aange-
nomen wet. De minister deed navraag 
en moest erkennen dat ik gelijk had. 
Dus ik zei, dan moeten we stoppen 
met het betalen van de PA. Dat is ook 
gebeurd door een aangenomen motie 
van de ChristenUnie.”

Waar liggen je zorgen als het gaat om 
Israël?
“Er is een hele juridisering gaande van 
de strijd rondom Israël, en dat doen 
de Palestijnen vrij effectief omdat 
ze allerlei resoluties indienen bij de 
VN-mensenrechtenraad, de Algeme-
ne Vergadering en Unesco en andere 

VN-organisaties. Resoluties die al-
lemaal de feiten verdraaien van wat 
er werkelijk aan de hand is, maar die 
wel worden aangenomen omdat er 
simpelweg een Arabische islamitische 
en niet-gebonden meerderheid is in 
de VN. En een tweede zorgpunt is dat 
steeds meer landen Palestina als land 
erkennen. Dus de juridische strijd die 
er gaande is en ook de publiciteit die 
daaraan voorafgaat, kan het net rond-
om Israël verder doen spannen.”

Wat kun jij dan doen in je rol als Tweede 
Kamerlid?
“Ik denk dat het bijzonder is dat we 
als ChristenUnie met vijf zetels deel 
mogen uitmaken van dit kabinet. Dat 
maakt dat gedurende dit kabinet de 
relatie met Israël wordt voortgezet 
en uitgebouwd, door de Israëlpassage 
waarover we onderhandeld hebben in 
het regeerakkoord: Nederland zal geen 
eenzijdige stappen nemen richting er-
kenning van een Palestijnse staat en we 
vinden ook dat er veilige en erkende 
grenzen moeten zijn voor Israël. Daar-
om is het belangrijk dat we straks bij 
de verkiezingen weer voldoende steun 
uit het land krijgen om mogelijk weer 
aan te schuiven bij de coalitievorming. 
Vanuit de oppositie ben je erg afhan-
kelijk van moties en het stellen van 
Kamervragen, nu ligt onze steun voor 
Israël voor vier jaar vast in het regeer-
akkoord. Dus deze regering kan geen 
Palestijns land gaan erkennen, de BDS 
steunen of sancties instellen tegen Is-
raël. Dan hebben ze een probleem met 
het regeerakkoord, sterker nog, dan 
hebben ze een probleem met de Chris-
tenUnie.”

Wat heb je geleerd van Israël?
“Het is zo boeiend om te zien welk werk 
God doet met Israël, door de eeuwen 
heen en ook in deze tijd. Waarbij God 
doorgaat met Zijn werk met het Joodse 
volk en het land Israël weer mocht ont-
staan in 1947. God zal Israël gebruiken 
als een zegen voor de wereld. In dat 
plan een kleine schakel te mogen zijn, 
tot zegen voor het volk Israël, dat vind 
ik fantastisch om te doen.”

En tot slot?
“Ik vind het geweldig bemoedigend 
voor mij als christenpoliticus dat er 
zo’n grote groep van Christenen voor 
Israël is, die meeleeft met het Joodse 
volk, die zich soms laat zien in Den 
Haag met ramshoorn als het kan, ons 
met adviezen bijstaat, die bidt voor Is-
raël en voor ons als partij als ook voor 
de SGP, want soms voelt het alsof je er 
alleen voor staat als vele andere partij-
en in het debat Israël aanvallen. Maar 
het is bovenal een steun in de rug voor 
Israël. Wij blijven ons inzetten voor de 
vrede van Jeruzalem.”

Vasthoudend vraagt Joël Voordewind van de ChristenUnie in de Tweede Kamer steeds  
weer aandacht voor onderwerpen die Israël betreffen. De etikettering van Israëlische  
producten, de betaling van bonussen aan terroristen, bestrijding van BDS, en hoe we  

van onderop vrede kunnen bevorderen. Die vasthoudendheid werpt vruchten af.

De ChristenUnie-fractie bezocht in januari Israël. V.l.n.r. Gert-Jan Segers, Carla Dik, Joël Voordewind, 
Stieneke van der Graaf en Eppo Bruins. | Foto: CvI
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Bekend zijn de pogroms in Oost-Eu-
ropa tegen het einde van de grote 
christelijke vasten voor Pasen waarbij 
veel Joodse mensen, huizen en syna-
gogen het moesten ontgelden omdat 
mensen hun nare hongergevoel wilden 
afreageren. Voor sommige mensen 
is de buik nu eenmaal een afgod, 
dus werd het gerommel omgezet in 
rommel voor de Joodse medemens. Zij 
waren immers schuldig aan de dood 
van Jezus. Hadden zij er met deze 
woorden niet zelf om gevraagd? Het is 
duidelijk dat wij zo niet (meer) met die 
tekst willen, kunnen, en vooral mogen, 
omgaan. Maar pas op, antisemitisme 
sluipt nog steeds rond. 

Schrappen
Oké, dan deze tekst die zulke 
verschrikkingen heeft veroorzaakt 

maar schrappen? Dat raad ik af, en 
ik hoop van harte dat de kerk dat 
nooit zal doen. Want eenmaal aan 
het schrappen geslagen, blijft er niets 
meer over. Ik denk aan de nieuwe 
Deense vertaling, waarbij vermoedelijk 
verlichte geesten zorgvuldig ‘Israël’ uit 
de Bijbel zijn gaan raderen. Op bijna 
elke bladzijde lees je direct of indirect 
een verwijzing naar Israël. Het is trou-
wens niets nieuws. Ook Marcion wilde 
rond het jaar 100 hele stukken Bijbel 
weghalen. Niet doen! (Vergelijk Open-
baring 22:18,19) 

Lezen en horen
Dus hoe om te gaan met zo’n beladen 
tekst? Logisch in historische context 
zien. Het gaat hier niet om het gehele 
Joodse volk of heel Israël, maar om 
een kleine groep. Zoals een kerklied 

zingt: “Heden hosanna! Morgen, 
kruisigt Hem!” Anderen geven aan dat 
inderdaad veertig jaar na de kruisiging 
Jeruzalem werd verwoest. Ten slotte 
wijs ik erop dat ‘tegenstanders’ in de 
Bijbel goed aantonen Wie Jezus is. 
‘De heilige van God’ roept een demon 
bijvoorbeeld. Hogepriester Kajafas 
doet een profetische uitspraak als 
hij zegt dat het beter is dat één voor 
het volk zal sterven. Zelf scheurt hij 
zijn klederen. Wie het hoort, ontdekt 
wie dan de ware Hogepriester is. Het 
kostbaar bloed als een smetteloos, 
onbevlekt Lam, geeft vrijheid, zegt 
Petrus. Zouden we deze woorden niet 
als profetie mogen lezen? Dat uitein-
delijk komst (voor Joden) en weder-
komst (voor christenen) in Hem zullen 
samenvallen?

Thoralessen
De rubriek Thoralessen van ds. Van 
Campen kunt u dit keer lezen op 
onze website. Voor nu sluiten we 
deze rubriek in de krant af. Maar 
heeft u een vraag over de Thora-
lezing en wilt u meer weten, mail 
gerust: rvancampen@cvi.nl.

Economie
Het Israëlische Centraal Bureau voor 
de Statistiek berichtte dat het aantal 
banen in de afgelopen maanden met 
zestien procent is toegenomen ten 
opzichte van de maand april. Op 
dit moment staan er bijna 880.000 
mensen geregistreerd die naar werk 
zoeken. De werkloosheid staat op 
21,6 procent. 

Watermeloen als  
energiebron

Hoewel er in Israël veel watermeloen 
wordt gegeten, wordt het grootste 
deel van de voorraad Malali-meloe-
nen niet gebruikt, zo’n 97 procent. 
De meloen is een in Israël gekweekt 
ras, met grote knapperige zaden die 
veel gebruikt worden. De schil en 
het vruchtvlees blijven als afval op 
de akkers achter. Maar onderzoekers 
hebben bedacht wat je met dit afval 
kan doen: omzetten in brandstof. 
De bio-ethanol zou een waardvolle 
aanvulling kunnen zijn voor de 
boeren. | Foto: Flash90

Waakhond antisemitisme
Miguel Angel Moratinos is als eerste 
persoon benoemd voor de bestrij-
ding van antisemitisme namens de 
Verenigde Naties. De voormalig 
Spaanse minister van Buitenlandse 
Zaken is op dit moment een hoge 
vertegenwoordiger voor de VN-allian-
tie voor beschaving. Moratinos moet 
zich gaan inzetten voor het systeem-
breed reageren op antisemitisme.

Opfrisbeurt  
King Davidstraat

De King Davidstraat in Jeruzalem is 
bekend van naam, maar de uitstra-
ling zou wel beter kunnen. De straat 
krijgt daarom een opfrisbeurt. De 
bomen blijven, maar er komt meer 
groen bij. De stoep wordt vernieuwd, 
bankjes worden geplaatst, nieuwe 
lantarenpalen, en de leidingen onder 
de grond worden gelijk ook vervan-
gen. | Foto: Flash90

‘Zijn bloed kome over ons en onze kinderen!’
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Dat licht was de Messias allereerst voor Zijn eigen volk. God 
beval Hem de Joden, gevangen in de ballingschap, te bevrij-
den en hen thuis te brengen (Jesaja 42:6). Maar Hij is het dus 
ook voor de wereld. God zegt Hem dat het een veel te lichte 
taak is om alleen de kinderen van Jakob te verzamelen. 

Opdracht
De klassieke uitleg van deze woorden is dat het Evangelie 
allereerst bestemd was voor de Joden. Toen ze er echter niet in 
geloven wilden, heeft God Zijn aandacht verlegd naar de rest 
van de wereld. Men wijst daarbij op Handelingen 13:47. Daar 
citeert Paulus Jesaja, na een twist met de Joden van Antiochië. 
Eerst ontvingen de Joden daar de boodschap met enthou-
siasme, maar toen de hele stad uitliep om Paulus te horen, 
hoefde het voor hen niet meer zo nodig. Ik denk echter dat we 
uit het incident in Antiochië niet mogen afleiden dat God zich 
heeft afgekeerd van Israël. Dat staat ook niet in Jesaja 49. Het 
blijft een opdracht van de Messias om de kinderen van Jakob 
te verzamelen. Alleen, Hij moet het heil ook aan de wereld 
brengen. Dat ‘heil’ heeft ondertussen wel een heel bijzondere 
betekenis. In Jesaja 51 wordt het verder uitgelegd.

Het heil van God
Nadat de Heere Israël belooft dat Hij het land weer zal 
herstellen en dat het er zal uitzien als de hof van Eden, 
belooft Hij ook dat de aarde zal veranderen. Zijn zege is 
nabij, Hij zal Zijn koningschap over de naties vestigen, en 
Zijn wet en inzettingen zullen de basis worden van een 
nieuwe wereld (Jesaja 51:4-6). Die geweldige en plotselinge 
openbaring van Gods heil zal gepaard gaan met grote 
kosmische gebeurtenissen. 

Hoofdrol
Wat God dus tegen Zijn Knecht zegt, is dat Hij niet alleen 

de stammen van Israël moet thuisbrengen, maar ook moet 
zorgen dat Gods Koninkrijk aanbreekt. Daarmee zitten we 
dus gelijk in het einde der tijden. Het gaat om de allerlaatste 
gebeurtenissen. Daarin speelt de Zoon van God de hoofdrol, 
zoals Hij dat ook deed bij de schepping. De wedergeboorte 
van de wereld legt God in Zijn handen. 

Er komt meer
Waar we ondertussen getuigen van zijn, is dat de Messias 
bezig is Zijn opdracht te vervullen. De staat Israël, waarin het 
Joodse volk na tweeduizend jaar weer onafhankelijk kan zijn, 
en de terugkeer van miljoenen naar Sion, zijn geen mensen-
werk. Daarin mogen we de hand van Christus zien. Maar in 
de ogen van God is het nog te weinig, er komt nog meer. Het 
moet samengaan met de oprichting van Gods koningschap 
over heel de wereld. Zonder dat is het niet af. Alleen zo zal 
Israël in vrede leven, en alleen zo zal de wereld het heil van 
God proeven.

Jesaja 49 – deel 3

Richt het Koninkrijk op!
De derde taak van de Gezalfde van de Heere is om het heil van God aan  

de wereld brengen, zelfs tot aan het einde van de aarde. Met andere woorden:  
de Messias is geroepen om het licht van de wereld te zijn. 

Als er één tekst is die in de geschiedenis van de kerk aanleiding gegeven heeft tot Jodenhaat,  
dan toch wel deze uit Matteüs 27:25. Antisemitisme is al zo oud als de farao die Jozef niet  

(wilde?) kende, maar op grond van deze tekst hebben christenen Joden leed berokkend.

David Ben-Gurion tekent op 14 mei 1948 de onafhankelijkheidsverklaring 
van Israël, in Tel Aviv. Na eeuwen is er een thuis voor het Joodse volk. | 
Foto: GPO
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Oneerlijke zonen 
Samuël is op leeftijd gekomen en heeft 
zijn zonen Joël en Abia tot richter over 
Israël aangesteld. Ondanks hun fraaie 
namen, ‘de Here is God’ en ‘Adonái is 
mijn Vader’, is hun optreden bepaald 
niet vlekkeloos. Beiden waren omkoop-
baar. “Zij gingen niet in de weg van 
hun vader” lezen we. De grondtekst 
zegt: va-jitóe acharéi ha-batsá ... platweg 
gezegd: ze gingen voor het gewin. “Ze 
namen geschenken aan en bogen het 
recht.” Samuël wordt door oudsten 
aangesproken op het gedrag van zijn 
zonen. Zij zeggen: “Zie, uw zonen 
wandelen niet in uw wegen; stel nu een 
koning over ons aan om ons te richten, 
zoals bij alle andere volkeren.” 
Voor Samuël is dit een klap in het 
gezicht. Misschien denkt hij in een flits 
terug aan het begin van zijn werkzame 
leven, aan de beide zonen van Eli, 
Chofni en Pinechas. Wat overkwam 
deze vader destijds? Samuël zoekt God 
en ontvangt een zekere troost. “Samuël, 
jou hebben ze niet verworpen, maar 
Mij” … Lo otchá ma’asóe ki-oti ma’asóe. 
“Zij willen niet dat Ik koning over hen 
zou zijn ... zo was het al toen Ik hen uit 
Egypte leidde. Luister naar hen, maar 
waarschuw hen ernstig en zeg hun aan, 
hoe het optreden zal zijn van de koning 
die over hen regeren zal.” 
Samuël voert de goddelijke opdracht 
uit. Hij waarschuwt, maar niets helpt! 
Het antwoord is: “Toch moet er een 
koning over ons zijn.” De Here God is 
teleurgesteld over Zijn volk en laat ze 

dan maar hun keuze. Een keuze waar ze 
spijt van zullen krijgen. 

De theocratie gewogen 
In een hoekje van zijn indrukwekkende 
rede in het boek Deuteronomium, 
hoofdstuk 17, spreekt Mozes over een 
eventueel koningschap. Hij verwerpt 
het nu juist niet, integendeel, hij 
schetst een ideaal beeld. Vers 14-15: 
“Wanneer gij gekomen zijt in het land 
dat de Here, uw God, u geven zal, en 
gij dan zoudt zeggen: Ik wil een koning 
over mij aanstellen, dan zult gij over 
u de koning aanstellen die de Here, 
uw God, verkiezen zal.” Vers 18-19: 
“Wanneer hij op de koninklijke troon 
gezeten is, dan zal hij voor zich een 
afschrift laten maken van deze wet, 
welke bij de levitische priesters berust. 
Dat zal hij bij zich hebben en daarin zal 
hij lezen gedurende heel zijn leven om 
te leren de Here, uw God, te vrezen.” 
Hier hebben we nu het theocratische 
ideaal voor ogen: een koning die een 
afschrift van de wet vóór zich heeft en 
daarin zijn leven lang leest. Die dient 
hij al regerende toe te passen. Het is 
duidelijk dat hier God Zelf regeert, 
immers de koning past de van gods-
wege gegeven bepalingen toe. In dit 
verband wordt de term edóet gebruikt, 
getuigenis. Wat houdt die in? Dat is 
niet met honderd procent zekerheid te 
zeggen. Men denkt aan een geschre-
ven document, een protocol, dat bij 
de kroning van een koning werd over-
handigd. Wie zien dat gebeuren in 2 

Koningen 11:12, waar de kroning van 
Joas wordt beschreven. “Men zette hem 
de kroon op en gaf hem de getuigenis. 
Zo maakten zij hem koning en zalfden 
hem”. Eerder komen we de edóet tegen 
in Exodus 31 vers 18: “En Hij (God) gaf 
aan Mozes, op de berg Sinaï, de twee 
tafelen der getuigenis, tafelen van 
steen, beschreven door de vinger Gods” 
... sjnei loechót ha-edóet. Hier kan het 
Getuigenis niet om meer gaan dan de 
Tien Geboden. Maar in Deuterono-
mium 17 gaat het duidelijk om méér, 
om een grotere inhoud, namelijk om de 
wet zoals die ‘bij de levitische priesters 
berust’. Echter, beide mogelijkheden 
moeten hetzelfde bewerkstelligen: een 
koning die de geboden Gods in zich 
absorbeert en van daaruit regeert. 

Grote tegenstelling
Groot is de tegenstelling tot het huidige 
Israël. Dat is, zoals men graag opmerkt, 
de enige democratie in de regio. Nu, 
daarin heerst nu juist de – politieke - 
stem van het volk! Religieuze partijen 
zijn fel in de strijd om theocratische 
beginselen door te voeren, maar ja... 
het huidige Israël is ingeweven in de 
principes van de moderne tijd. Toch, 
een belangrijk gebod van destijds was 
het Sjabbatsjaar. Hier en daar wordt dit 
voorzichtig opgevolgd, namelijk in de 
kleine groep van de orthodoxe kibboet-
siem. Zou men het aandurven dit 
gebod op grote schaal door te voeren? 
En wat zou het antwoord van de hemel 
zijn?
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Mezoeza 
Hoe herken je een Joods huis? De gids 
stelde deze vraag tijdens een wande-
ling door de Oude Stad van Jeruza-
lem. Een reisgenoot met een scherp 
oog had het al gauw in de gaten: de 
mezoeza aan de deurpost.

Het woordje mezoeza betekent deur-
post. Maar het is ook de term voor 
het houdertje dat aan de deurpost 
vastgespijkerd zit. In dat houdertje zit 
een perkamenten rolletje waarop de 
tekst van Deuteronomium 6:4-9 en 
11:13-21 geschreven is. Dat begint met 
de bekende woorden “Hoor, Israël, de 
Heere is onze God, de Heere is één.” 
Maar ook het voorschrift waaraan 
de mezoeza ontleend is, komt daarin 
voor: “Schrijf ze op de deurposten 
(mezoezot) van uw huis en op uw 
poorten.” Op de achterkant staan de 
letters sjin – dalet – joed: Sjaddaj – 
de Almachtige. Maar het wordt ook 
gelezen als een acroniem van Sjomeer 
Daltot Jisraeel: “Bewaarder van de 
deuren van Israël”. Het perkament 
wordt zo opgerold en in de houder 
gestoken dat de letter sjin zichtbaar 
is. Daarom zit er een klein raampje 
in. Of anders staat de sjin ook op 
de buitenkant van de mezoeza. De 
mezoeza herinnert eraan dat het 
huis is geheiligd door de wetten van 
de Thora. Vrome Joden kussen de 
mezoeza of raken haar even aan als ze 
door de deur gaan. 

Het houdertje kan van allerlei mate-
riaal gemaakt zijn. Het rolletje moet 
perkament zijn en met de hand 
geschreven, anders is het niet koosjer. 
Speciale schrijvers, soferiem, maken er 
hun werk van. Zij moeten ook twee 
keer in de zeven jaar controleren of 
de mezoeza niet beschadigd is en de 
tekst nog leesbaar. 

Uiteraard gelden er bepaalde regels 
bij het aanbrengen van de mezoeza. 
In Israël gebeurt het meteen als een 
huis betrokken wordt, in de diaspora 
binnen dertig dagen. De mezoeza 
wordt aan de rechter deurpost gespij-
kerd, licht hellend met de bovenkant 
naar binnen. Bij het aanslaan wordt 
een speciale beracha (zegenspreuk) 
gezegd. Niet alleen bij de voordeur, 
maar bij elke kamer in het huis, 
behalve de badkamer en de wc, wordt 
een mezoeza aangebracht. Het voor-
schrift geldt niet alleen een huis, maar 
ook de poorten van een stad. Toen 
Jeruzalem in 1967 herenigd werd, was 
het eerste wat men deed dan ook 
mezoeza’s aan de oude stadspoorten 
aanslaan.

Kees de Vreugd
» kdvreugd@cvi.nl

Geef ons een koning! 
Er opent zich een nieuw tijdperk in het besturen van het volk Israël:  

na een opeenvolging van richters is er de overgang naar het koningschap.  
Die overgang komt niet bepaald geruisloos tot stand; de profeet Samuël  

(1 Samuël 8) heeft er grote moeite mee en de Here God is duidelijk  
teleurgesteld in Zijn volk.

Kinderen kijken naar een Thorarol tijdens Simchat Tora, Vreugde der Wet. Een uitbundig feest omdat God Zijn volk de Thora, wet, gaf. Elk jaar wordt de 
Thora helemaal gelezen. Simchat Tora wordt gevierd op de dag dat het laatste deel van de Thoralezingscyclus wordt gelezen, en er weer bij het begin, bij 
Genesis, wordt begonnen. | Foto: Flash90



reportage12

Galilea is doordrenkt met de bijzondere woorden en 
daden van Jezus, die getuigen van Zijn grote liefde 
en genade voor de mensheid. Het is ook de streek 
waar christenen vanuit de hele wereld als pelgrim 
naartoe komen. Voor velen van hen wordt het een 
levensveranderende ervaring. Zij willen hun leven 
en roeping graag weer op één lijn brengen met Gods 
plan voor hun leven. Ik nodig je graag uit met me mee 
te wandelen als we in de voetsporen van onze Heiland 
gaan, en met eigen ogen al die plaatsen te zien waar 
geschiedenis geschreven werd. Kijk met de ogen van 
je hart en ontdek het leven dat Jezus leefde in dit 
prachtige land.

Nazareth
Onze eerste stop is Nazareth, de woonplaats van Jezus. 
Hier groeide Hij op en leerde Hij het timmermansvak 
van vader Jozef. In Nazareth vind je de Basiliek van 
de Aankondiging en de St. Gabrielkerk. In Nazareth 
Village herleven oude tijden. Dit openluchtmuseum 
is een reconstructie van Nazareth ten tijde van Jezus’ 
leven, met onder andere een timmermanswerkplaats, 
diverse huisjes, een synagoge en schaapherders. Naza-
reth is wat hoger gelegen, zoals we ook lezen in Lucas 
4:29-30, waar Jezus door de menigte de stad wordt 
uit gedreven en men Hem van de steilte wil werpen. 
“Maar Hij liep midden tussen hen door en ging weg.” 
Ik vind dit zo’n mooie tekst omdat dit getuigt van Zijn 
autoriteit als Zoon van God. Vergeet ook niet langs 
te komen in onze kerk, de Home of Jesus the King 
Church. Je bent van harte welkom!

Kapernaüm
Kapernaüm, aan de noordkant van het Meer van 
Galilea, was de woonplaats van de discipelen Petrus, 
Andreas, Jacobus en Johannes en wordt in alle Evan-
geliën genoemd. Het was ook de plaats waar Jezus de 
knecht van een Romeinse hoofdman genas, een man 
bevrijdde van demonen, en de mensen in de synagoge 
onderwees. “En zij kwamen in Kapernaüm; en op 
de sabbat ging Hij meteen naar de synagoge en gaf 
onderwijs” (Marcus 1:21). In Kapernaüm kun je nog 
altijd de restanten zien van de synagoge waar Jezus 
vaak sprak. Op het huis van Petrus, wat door opgra-
vingen weer tevoorschijn gekomen is, is een achthoe-
kige kerk gebouwd.

Berg van de Zaligsprekingen
Niet ver van Kapernaüm vinden we de Berg van de 
Zaligsprekingen, waar Jezus de bekende Bergrede hield 
(Matteüs 5-7). De glooiende heuvels bieden een prach-
tig uitzicht op het Meer van Galilea. Het is bijzonder 
om deze plek te bezoeken, uit de Bijbel te lezen, tijd 
met God door te brengen en ook gewoon heerlijk te 
picknicken. De prachtige kerk die gewijd is aan de 
zaligsprekingen is een sieraad voor de omgeving.

Tabor
Als we vanuit Nazareth oostwaarts rijden, zien we 
de berg Tabor in de verte al opdoemen. Deze berg 
oogt als een machtige vesting op bijna zeshonderd 
meter hoogte. Het is de plek van de verheerlijking op 
de berg, zoals we lezen in Matteüs 17. “En Hij werd 

voor hun ogen van gedaante veranderd; Zijn gezicht 
straalde als de zon en Zijn kleren werden wit als licht. 
En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die met 
Hem spraken.” De berg Tabor is ook de plek van de 
Oudtestamentische strijd tussen Barak en Debora. 
Het is een populaire plek om te wandelen, dus bij een 
bezoek is het aan te bevelen wandelschoenen aan te 
doen of mee te nemen. Op de top van de berg vinden 
we een mooie kerk.
 
Jordaan
Wie Galilea bezoekt, kan uiteraard niet om de Jordaan 
heen. Deze rivier begint in het noorden van Israël 
en loopt via het Meer van Galilea zuidwaarts naar 
de Dode Zee. Jezus werd in de Jordaan gedoopt door 
Johannes de Doper, die zijn neef was: “Toen kwam 
Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om 
door hem gedoopt te worden” (Matteüs 3:13).

Bethsaida
Bij het Meer van Galilea vinden we de ruïnes van het 
Bijbelse vissersdorp Bethsaida. Het is de plek van 
de wonderlijke spijziging waarbij Jezus vijfduizend 
mensen te eten gaf, een blinde man genas, en over 
het water liep. “En toen zij ongeveer vijfentwintig of 
dertig stadiën geroeid hadden, zagen zij Jezus op de 
zee lopen en dicht bij het schip komen, en zij werden 
bevreesd. Maar Hij zei tegen hen: Ik ben het, wees niet 
bevreesd.” Bethsaida is ook de geboorteplaats van de 
discipelen Petrus, Andreas en Filippus. Bij opgravin-
gen is een aantal opmerkelijke vondsten gedaan. Zo 
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Galilea is uniek. Het is de streek in het noorden van Israël waar Jezus opgroeide,  
Zijn discipelen riep en een paar van Zijn meest bijzondere wonderen deed.  

En ook anno 2020 is het alsof de echo van Jezus’ woorden en daden nog  
altijd doorklinkt in Galilea. 

september 2020 | israël aktueel
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Foto’s: CvI, Shalash en Shutterstock

werden er de resten van een paleis uit de ijzertijd gevon-
den en een bijzondere stadspoort in uitzonderlijk goede 
staat.

Kana
Bij een bezoek aan Galilea kunnen we het dorpje Kana 
natuurlijk niet overslaan. Hier verrichtte Jezus Zijn eerste 

wonder door op een bruiloft water in wijn te veranderen. 
In deze plaats woonde ook de apostel Nathanaël. Kana 
beschikt over een prachtige Grieks-Orthodoxe kerk. 
Sommigen zeggen dat enkele van de kruiken die in deze 
kerk bewaard worden destijds door Jezus gebruikt zijn 
voor het wonder. Tot op de dag van vandaag worden in 
Kana nog altijd bruiloften gevierd. Het dorp beschikt 
over diverse kerken, een mooie promenade en een prach-
tig dorpsplein. 

Nieuwe kijk
Ik hoop dat je ervan genoten hebt samen met mij op stap 
te gaan langs mijn favoriete plaatsen in Galilea. Ik hoop 
ook dat het aanleiding is om zelf een keer naar Galilea te 
komen. Het zal je zeker niet onberoerd laten. Het bezoe-
ken van de plaatsen waar Jezus geleefd en geleerd heeft, 
heeft altijd een bijzondere impact op het geloofsleven 

van mensen. Dat was ook mijn ervaring toen ik al deze 
plaatsen bezocht. En dat doe ik nog steeds. Iedere keer 
als ik een storm in mijn leven het hoofd moet bieden, of 
de druk van alles wat er binnen de gemeente speelt, groot 
is, trek ik me terug in een van deze bijzondere plaatsen. 
Dan breng ik tijd met de Here God door en ben ik stil 
om van Hem een nieuw perspectief op de dingen te 
ontvangen. Als ik Zijn aangezicht zoek in Galilea en langs 
de oevers van het meer loop, ben ik me vaak bewust van 
Zijn aanwezigheid, net alsof ik op de weg naar Emmaüs 
loop. God is trouw, en als we Zijn aangezicht zoeken, zal 
Hij zich laten zien. Ik zie ernaar uit je hier in Galilea te 
ontmoeten. De deuren van onze kerk in Nazareth staan 
altijd voor iedereen open. God zegene je!

Dr. Saleem Shalash is een Arabische voorganger uit Nazareth 
met liefde voor Israël. 
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‘Door te spreken over 

‘de oudtestamentische 

kerk’ pleeg je diefstal’

Kerk gevonden

De restanten van een 1300 jaar oude 
kerk zijn ontdekt bij de berg Tabor, in 
het noorden van Israël. Vermoedelijk 
stond hier een klooster dat net buiten 
de oude stad van Kfar Kama werd ge-
bouwd. Er zijn al mozaïekvloeren bloot-
gelegd, maar er zijn nog meer ruimtes 
die opgegraven kunnen worden, zo 
zeggen de onderzoekers. 

Hitlers geboorthuis
Het geboortehuis van Hitler in Oosten-
rijk wordt wellicht een politiebureau. 
Ook het gedenkteken dat vlak bij de 
plek staat, wil men verplaatsen naar 
een Weens museum. Vooral over dat 
laatste is nu debat. Want verstop je dan 
niet het verleden? Heeft de inscriptie 
‘voor vrede, vrijheid en democratie, 
nooit meer fascisme, miljoenen doden 
zijn een waarschuwing’ juist niet het 
doel mensen te herinneren aan wat 
er ooit gebeurde? Daarom gaat er 
opnieuw overleg plaatsvinden. 

Vishotspot
Een visje vangen in de noordelijke 
Jordaanvallei is niet iets van de laatste 
tijd, of van de laatste eeuw. Archeo-

logen hebben bewijs gevonden dat 
er eeuwenlang gevist is bij het oude 
Hulameer. Ook gebruikte de mensen 
de vlaktes voor de bewerking van hun 
vangsten als de waterspiegel van het 
meer daalde. Deze mensen aten vis en 
schaaldieren vergelijkbaar met vandaag 
de dag. Er is geen bewijs gevonden dat 
er ook werd gewoond, omdat het wa-
ter steeds steeg en daalde en de grond 
daardoor sompig was.

Koninklijke zegels  
gevonden
Het was een bijzondere vondst, de 
ruim 120 zegels uit de tijd van koning 
Hizkia en Manasse, die zo’n 2700 jaar 
geleden leefden. De zegels werden tij-
dens opgravingen gevonden in de wijk 

Arnona in Jeruzalem. In een administra-
tieve opslagruimte uit die tijd – die ook 
werd ontdekt - werden handvatten van 
voorraadpotten gevonden met de ze-
gels erop waarop de Hebreeuwse tekst 
staat ‘behorend aan de koning’.  
| Foto: Alex Wiegmann, Israël Oudheidkundige 
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Toch loop ik aan tegen het feit dat de schrijver meer-
dere keren spreekt over ‘de oudtestamentische kerk’. 
Bij het nadenken daarover, overvalt mij al snel een 
bepaald gevoel van schaamte. Terwijl de schrijver ui-
terst secuur is in het onderscheiden van wat Bijbels en 
niet Bijbels is, ontkent hij toch dat het volk Israël het 
verbondsvolk van God is, en past hij de beloften van 
God aan Israël gedaan alleen maar toe op de kerk. In 
gesprekken met collega’s loop ik hier soms ook tegen 
aan. Sommigen zeggen dat zij de vervangingstheologie 
afwijzen, maar in wezen doen zij dat niet. Zij spreken 
dan over ‘vervullingstheologie’ in plaats van ‘vervan-
gingstheologie’. De oudtestamentische gemeente is 
sinds Christus overgegaan op – vervuld in – de nieuw-
testamentische gemeente. Het ware Israël van vóór 
Christus is sinds de komst van Christus gecontinueerd 
in de gemeente van Christus. Er is dus altijd alleen 
maar de kerk geweest. Daarom zegt men dat er geen 
sprake is van vervanging. 

Ontkenning
In wezen is deze manier van denken nog erger dan 
de vervangingsleer, omdat de bijzondere roeping en 
uitverkiezing van het volk Israël in zijn geheel (zelfs in 
de tijd van vóór Christus) ontkend wordt. In de ver-
vangingsleer wordt gezegd: Israël (gelovig of niet) was 
het verbondsvolk van God, de kerk is sinds Christus 
het nieuwe verbondsvolk van God. Daarin wordt ten 
minste nog beleden dat het natuurlijke Israël tot aan 

de komst van Christus Gods volk was. Maar in deze 
vervullingstheologie heeft men alleen maar oog voor 
de gelovigen vóór Christus en na Christus. Er wordt 
überhaupt ontkend dat God een speciale relatie met 
en roeping heeft voor het natuurlijke nageslacht – 
gelovig of niet – van Abraham, Isaak en Jakob. 

Ander volk
Als je spreekt over ‘de oudtestamentische kerk’ zie je 

slechts christenen terug in de verhalen van het Oude 
Testament. Alle ware gelovigen van die periode wor-
den dan gezien als ‘christenen vóór hun tijd’. De Bijbel 
gaat dan van begin tot einde niet over de geschiedenis 
van Israël maar over de geschiedenis van de christe-
lijke kerk. Maar er kan toch pas sprake zijn van een 
christelijke kerk als Christus gekomen is? Jezus heeft 
toch gezegd: “Ik zal Mijn gemeente bouwen?” De 
gemeente van Jezus Christus is een andere groep, een 
ander volk dan het volk Israël. 

Hoogmoedig
Die schaamte overvalt mij als ik mij realiseer dat deze 
manier van denken heel aanmatigend is. De beloften 
aan Israël gedaan worden klakkeloos op de christelijke 
kerk toegepast door deze te vergeestelijken. In het 
lezen van de Bijbel is geen oog meer voor Israël, maar 
alleen maar voor de kerk. Het is grof en vernederend 
voor Israël om te ontkennen dat God een bijzondere 
band heeft met het natuurlijke Israël. Het ontkennen 
van Gods beloften aan het natuurlijke Israël en Gods 
verbonden met het volk Israël (nogmaals: gelovig of 

niet) is een ontkenning van wat de Bijbel leert en een 
klap in het gezicht van Israël. Heeft het Joodse volk 
dan al die eeuwen voor niets zo geleden in deze we-
reld? Het is hoogmoedig te zeggen dat het alleen maar 
om de gelovigen gaat. Ja, de behoudenis is alleen door 
geloof, en dat is voor alle tijden. Maar we hebben het 
hier niet over de eeuwige behoudenis. We hebben het 
over Gods heilsplan voor deze wereld, waarin Israël 
blijvend een bijzondere rol speelt. 

Blindheid
Door te spreken over ‘de oudtestamentische kerk’ 
pleeg je diefstal. Het is ook een soort identiteits-
moord. Arabische Palestijnen zeggen dat er geen 
historische band is tussen de stad Jeruzalem en het 
Joodse volk. Zij eigenen zich op allerlei manieren 
geschiedenis, rechten en beloften toe die Israël 
toekomen. Net zo zeggen sommige christenen dat er 
geen band is tussen de geschiedenissen van de Bijbel 
en het natuurlijke Israël, omdat het alleen maar gaat 
om de gemeente, die dan vanaf Abraham of Adam zou 
bestaan. Het is ontkenningtheologie, de ontkenning 
dat God een bijzondere weg gaat met een natuurlijk 
volk, dat tot op de dag van vandaag bestaat. Het is 
een blindheid waar de gemeente van Jezus Christus 
wereldwijd van genezen moet worden. 

Moeite
Steeds vaker heb ik moeite met de namen Oude Tes-
tament en Nieuwe Testament. Wat Jezus ‘de wet en de 

profeten’ noemde, zijn de volgelingen van Jezus ‘het 
Oude Testament’ gaan noemen. Ook daarin klinkt dat 
idee door dat God niets meer van doen heeft met ‘dat 
oude volk’. 
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Een oudtestamentische kerk?
Momenteel lees ik een boek van een Engelse schrijver over geestelijke opwekkingen.  

Ik word gezegend door de inzichten die de schrijver deelt. Er wordt een goede  
Bijbelse basis gelegd om opwekkingen beter te begrijpen.

‘Ontkenningstheologie: 

beweren dat er geen 

band is tussen de Bijbel 

en het natuurlijke Israël’



Jiddisch  
of Nederlands?

Geen lift?

De Palestijnse gemeenteraad van 
Hebron wil geen lift voor gehandicap-
ten bij het graf van de aartsvaders, de 
Machpela. De gemeenteraad stelt dat 
de grond waarop de lift gebouwd moet 
worden deels van de gemeente is, en 
deels van de Waqf, en dus niet van 
Israël. Volgens het Hebronprotocol uit 
1997, tussen de PLO en Israël, is het aan 

de gemeenteraad om een vergunning 
toe te kennen. Israël stelt zich op het 
standpunt dat er een verantwoordelijk-
heid is om alle mensen toegang tot ge-
bouwen te geven, zeker godsdienstige 
plekken. Mensen met een handicap die 
toegang onthouden, is volgens Israël 
een schendig van mensenrechten.  
| Foto: Flash90

‘Palestijnen verliezen 
steeds’
De voormalige minister van Informatie 
van Koeweit, Sami Abdullatif Al-Nesf, 
liet zich kritisch uit over de Palestijnen. 
De Palestijnen begaan volgens hem een 
grote fout door het VS-vredesplan af te 
wijzen, zeker omdat ze geen alternatief 
aandragen. Al-Nesf voegde toe dat de 

Palestijnen historisch gezien iedere 
keer verliezen als ze een aanbod afwij-
zen, wat ze alleen maar doen omwille 
van het behoud van hun record aan 
afwijzingen.

Samen vliegen

In september vliegen de Israëlische en 
Duitse luchtmacht voor de eerste keer 
samen boven Dachau en het Olympisch 

dorp bij München. In concentratiekamp 
Dachau werden tijdens de Holocaust 
dertigduizend Joden vermoord, en in 
München werden in 1972 elf Israëlische 
atleten vermoord door Palestijnse ter-
roristen. De gezamenlijke vlucht boven 
de beide plekken is een eerbetoon aan 
de slachtoffers van toen. | Foto: Flash90

Gratis consult
De nationale gezondheidszorg wordt 
uitgebreid in Israël. Iedereen die dat 
wil kan gratis een telefonisch consult 
krijgen van een therapeut. De the-
rapeut biedt hulp op het gebied van 
geestelijke gezondheid. Bellers krijgen 
professionele steun, handreikingen en 
adviezen om te gaan met de gevolgen 
van de coronacrisis.
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Jiddisch is een combinatie van Hebreeuws en 
Duits, en werd vroeger door veel Joden in vooral 
Oost- en West-Europa gesproken. Tegenwoordig 
zijn er wereldwijd nog zo’n drie miljoen Joden 
die het Jiddisch machtig zijn. Het Nederlands is 
doorspekt met Jiddische woorden. Maar herken-
nen we die woorden ook? Test je kennis en vis uit 
onderstaande tekst de Jiddische woorden. Op de 
agendapagina in deze krant kun je checken of je 
alle Jiddische woorden herkend hebt. 

Er was eens een bolleboos die stiekem hoteldebotel 
was op één of andere gozer. Op een dag besloot ze een 
geintje uit te halen. ‘Houd de dief!’, schreeuwde ze op 
straat naar een smeris, terwijl ze naar de gozer wees. 
‘Hij heeft lopen gappen, die goochemerd. Dat gajes 
moet eens een keer met zijn jatten van mijn spullen 
afblijven. Dat schorremorrie vernachelt ook alles.’

Nou, die smeris erachteraan natuurlijk om die gabber 
in de bajes op te sluiten. De man zette het op een 
lopen en met een beetje mazzel kon de smeris ‘m niet 
te pakken krijgen. ‘Wieberen jij!’, schreeuwde hij nog, 
voordat ‘ie pleite ging.

Die bolleboos had wel lef, maar was een beetje 
mesjogge. Die gozer vond dit geintje niet zo tof. 
Sterker nog, hij werd er een beetje gallisch van. Als 
ze niet zoveel kapsones had, was het misschien wat 
geworden. Maar nu maakte hij zich met een smoes uit 
de voeten en bleef zij met noppes achter.
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Amoun Sleem Mondmaskers gemaakt door Domarivrouwen.

Deze man in Polen leest een boek in het Jiddisch. | Foto: Flash90

Zigeuners in het Beloofde Land
Wonen er zigeuners in het Beloofde Land? De meeste toeristen  

en zelfs Israëliërs kijken verbaasd als ze horen dat deze  
bevolkingsgroep ook in Jeruzalem woont.  

Oorspronkelijk uit India, waaierden de zigeuners 
verschillende richtingen uit. De Rom of Romari 
trokken naar West-Europa, de Dom of Domari naar 
het Midden-Oosten, en de Lom of Lomari wonen in 
Oost-Europa en Armenië. 

Armoede
Meer dan honderd jaar geleden woonden de Dom in 
tenten in Wadi Joz (nu Oost-Jeruzalem). Na verloop 
van tijd verhuisden zij naar de Burj Laq Laq (Steeg 
van de Ooievaarstoren) vlak bij de Leeuwenpoort. 
In die omgeving wonen nog steeds rond de 150 
Dom-families (tweeduizend mensen) in armoedige 
omstandigheden – gezinnen met grootouders en on-
getrouwde en getrouwde kinderen met hun kinderen. 
Vroeger trouwden de vaak ongeschoolde meisjes 
al rond hun zestiende jaar. Ze hadden geen hoop, 
geen dromen, geen geld en kregen vaak acht tot tien 
kinderen. Door inteelt ontstonden er veel genetische 
afwijkingen. Doordat Domari eruitzien als Arabieren 

worden ze door Israëli’s als dusdanig beschouwd, ter-
wijl de Arabieren hen bespugen en verachten. 

Onafhankelijkheid
In 1999 richtte Amoun (‘vertrouwen’) Sleem de 
‘Domari vereniging van Zigeuners in Jeruzalem’ op. 
Hiermee probeerde zij niet alleen het unieke culturele 
erfgoed te bewaren maar door speciale projecten en 
programma’s ook de vrouwen te ondersteunen. Sinds 
2005 is het centrum gevestigd in Shu’afat, een wijk 
in Oost-Jeruzalem. In de gezellige, kleurrijke ruimte 
krijgen kinderen na schooltijd bijles, worden lokale 
en internationale bezoekers ontvangen, en allerhande 
cursussen gegeven voor tieners en volwassen vrouw-
en. Het centrum produceert en verkoopt traditionele 
zigeunerproducten zoals borduurwerk, sieraden, kus-
sens, tassen en tegenwoordig ook mondmaskers. Door 
de economische onafhankelijkheid van zigeunerv-
rouwen te bevorderen, wil Amoun proberen ook hun 
levenskwaliteit te verhogen. 

Zoveel mogelijk hulp
Ook de Dom-gemeenschap werd hard getroffen door 
de coronacrisis. Als de kostwinner niet kan werken, is er 
geen inkomen en dus geen geld om voedsel en basis-
behoeften te kopen. Vanaf maart werkte het Domari 
centrum in de crisismodus en kreeg het van de regering 
toestemming als humanitaire hulporganisatie te blijven 
functioneren. Ondanks het kleine budget probeert 
Amoun zoveel mogelijk mensen te helpen met voedsel, 
kleding, toiletartikelen en luiers. Domaris die in Jericho 
of kleine dorpjes in Samaria wonen, worden regelmatig 
door Amoun bezocht en, waar mogelijk, geholpen met 
gedroogd- of ingeblikt voedsel.  

Christenen voor Israël steunt van tijd tot tijd het werk van 
Amoun.

Foto van ongeveer honderd jaar geleden van Domari in tenten bij 
Wadi Joz. | Foto’s: Domaricentrum en Van der Zande



Deze gewone of Gregoriaanse of 
christelijke jaartelling, die begint bij de 
geboorte van Christus, is wereldwijd 
de meest gebruikte. Opvallend verschil 
tussen deze tellingen is dat de Joodse 
jaartelling uitgaat van maanjaren, ter-
wijl de christelijke telling rekent met 
zonnejaren; een maanjaar gaat uit van 
de maanstanden, terwijl een zonnejaar 
uitgaat van de omloop van de aarde om 
de zon. Daardoor heeft een zonnejaar 
365 dagen en een maanjaar 354, een 
verschil dus van 11 dagen. 
Dat levert voor de Joodse kalender een 
probleem op: verschillende Bijbelse 
feesten (de pelgrimsfeesten) zijn behal-
ve godsdienstige feesten ook land-
bouwfeesten en dus aan de seizoenen 
gebonden: Pesach bijvoorbeeld kan 
alleen in het voorjaar gevierd wor-
den. Uitgaande van een maanjaar zou 
Pesach na verloop van jaren niet meer 
in de het voorjaar maar in bijvoorbeeld 
de winter vallen, zoals in de islamiti-
sche wereld, die ook met een maanjaar 
rekent, de maand ramadan door het 
jaar heen ‘wandelt’ en dan weer in de 
zomer, dan weer in de winter gevierd 
wordt. 

Extra dag
Met het oog op de in de Thora voorge-
schreven vaste data voor de feesten is 
het natuurlijk belangrijk telkens weer 
de juiste data op de kalender vast te 
stellen. In de oudheid gebeurde dat 
door het Joodse hooggerechtshof, 
het Sanhedrin, op grond van twee 
berouwbare getuigenissen: wanneer 
twee getuigen dertig dagen na de 
vorige nieuwe maan de eerste tekenen 
van de nieuwe maan aan de hemel 
hadden gezien, berichtten ze dat aan 
het Sanhedrin, dat vervolgens ‘rosj 
chodesj’, nieuwe maan, vaststelde en 
dus ook de voor die maand geldende 
feestdagen. Boodschappers werden 
uitgestuurd om overal de nieuwe maan 
aan te kondigen. Die aankondiging 
gebeurde ook door vuursignalen, tot in 
de uithoeken van de diaspora, bijvoor-
beeld Babel. Wanneer er op de dertig-
ste dag na de vorige nieuwe maan geen 
getuigen verschenen waren, werd rosj 
chodesj op de volgende dag vastgesteld 
omdat er immers geen twijfel aan kon 
bestaan dat de maan zich intussen had 
vernieuwd. Al met al een omslachtige 
methode waarbij vooral in de ver van 
het Joodse land gelegen gebieden niet 
altijd volle zekerheid bestond omtrent 
de juistheid van de data. Vandaar dat 
men er buiten Israël toe overging een 
extra dag toe te voegen aan Joods 
nieuwjaar en de drie pelgrimsfeesten, 
om zo in elk geval zekerheid te hebben 
dat de feesten op de juiste data werden 

gevierd. Dat is trouwens tot op de dag 
van vandaag gebruikelijk bij orthodoxe 
Joden. 

Vaste kalender
Patriarch (leider van de Joodse ge-
meenschap) Hillel de Tweede maakte 
aan dat systeem een einde toen hij in 
de vierde eeuw van de gewone jaartel-
ling een vaste kalender samenstelde 
op grond van astronomische bereke-
ningen. Deze kalender gaat uit van een 
cyclus van negentien jaar, want aan het 
eind van deze periode loopt het maan-
jaar weer gelijk met het zonnejaar. 
Om dat te bereiken wordt zeven keer 
in de negentien jaar een extra maand 
toegevoegd na de laatste maand adar, 
de schrikkelmaand adar 2. Zo wordt 
voorkomen dat de feestdagen door het 
jaar verschuiven. 

Drie keer Nieuwjaar
Een opvallend gegeven is verder, dat 
het Joodse jaar verschillende dagen als 
Nieuwjaar aangeeft. De lezer zal Rosj 
Hasjana (letterlijk hoofd of begin van 
het jaar) kennen als Joods nieuwjaar, 

vallend op de eerste dag van tisjri, de 
zevende(!) maand. Wonderlijk na-
tuurlijk, dat nieuwjaar aan het begin 
van de zevende maand is! Volgens de 
traditie is 5781 jaar geleden op deze 
datum de schepping begonnen. De 
eerste tisjri is dus om zo te zeggen de 
verjaardag van de schepping. Maar 
er is nog een andere datum die als 
Nieuwjaar geldt: de eerste van de 
maand nisan – de maand waarin de 
uittocht van Israël uit Egypte plaats-
vond (zie Exodus 12:1,2). En om het 
nog ingewikkelder te maken is er ook 
nog het ‘Nieuwjaar van de bomen’ 
op de vijftiende van de maand sjewat 
(Toe Bisjwat). De Thora schrijft voor 
dat een deel van de oogst moet wor-
den afgedragen en dan is het belang-
rijk om te weten wanneer de vrucht-
bomen geplant zijn; daarom hebben 
de rabbijnen een vaste dag daarvoor 
bestemd. De ruimte ontbreekt om 
op al die nieuwjaarsdagen in te gaan. 
Maar wij kennen natuurlijk ook een 
burgerlijk jaar, een kerkelijk jaar, een 
schooljaar, een parlementair jaar en-
zovoort met verschillende data!
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Binnenkort begint in de Joodse tijdrekening het jaar 5781 vanaf de schepping.  
De verschillende jaartallen die vanaf de schepping in de Tenach (het Oude Testament)  

genoemd worden, zijn bij elkaar opgeteld en zo komen we aan dat getal. Dat wil  
zeggen dat de wereld volgens deze tijdrekening geschapen is 3761 jaar voor de  

christelijke jaartelling, door de Joden meestal aangeduid als ‘de gewone jaartelling’. D
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Een Joodse familie in Israël viert Rosj Hasjana met elkaar. | Foto: Flash90

De Joodse jaartelling Permanent verbannen
De antisemitische Dieudonné is door 
Facebook definitief van het platform 
verbannen. Nog maar enkele weken 
eerder was hem door YouTube ook 
al definitief de toegang ontzegd. De 
Franse cabaretier gebruikt veelvuldig 
hatelijke en racistische taal en beel-
den tegen de Joden, en is daarmee 
uitgesproken antisemitisch.

Bescherming  
onvoldoende

De Israëlische staatscontroleur 
trekt aan de bel over de beveiliging 
tegen luchtaanvallen. In zijn verslag 
schrijft de controleur dat Israël een 
grote uitdaging heeft als het gaat om 
beveiliging tegen projectielen in de 
handen van vijanden. In de periode 
2000-2019 zijn er alleen al vanuit 
de Gazastrook 21.000 raketten en 
mortieren op Israël afgeschoten. In 
het rapport staat ook dat ongeveer 
28 procent van de Israëlische bevol-
king geen toegang heeft tot goede 
bescherming tegen raketaanvallen. 
Het Israëlische leger reageerde dat 
een aantal stappen om de situatie 
te verbeteren al genomen zijn en 
dat het verder de informatie uit het 
rapport ter harte zal nemen. 
| Foto: Flash90

Hoog water

Nadat we al vele jaren berichten 
over de zorgelijk lage waterstand in 
het Meer van Galilea, kunnen we nu 
melden dat het waterpeil in 27 jaar 
nog niet zo hoog is geweest. Nog 59 
centimeter te gaan en dan bereikt de 
waterstand de rode lijn die aangeeft 
dat het meer vol is. Maar gezien de 
doorgaans droge tijd van augus-
tus zal het waterpeil eerder dalen 
dan stijgen. Begin augustus was de 
waterspiegel op 209 meter beneden 
zeeniveau. | Foto: Flash90

Aanslag voorkomen
In het grensgebied met Syrië heeft 
Israël begin augustus een aanslag 
weten te voorkomen. Bij een onbe-
mande militaire post vond het leger 
springstof dat daar door vier terro-
risten, die vanuit Syrië Israël waren 
binnengekomen, was geplaatst. De 
terroristen werden gedood. Tot wel-
ke terreurorganisatie zij behoorden, is 
nog niet bekend.

kort nieuws

Joodse feesten in 5781

Rosj Hasjana, Nieuwjaar 19-20 september 2020
Jom Kippoer, Grote Verzoendag 28 september
Soekot, Loofhuttenfeest* 3-4 oktober
Sjeminie ‘Atseret, Slotfeest 10 oktober
Simchat Tora, Vreugde der Wet 11 oktober
Chanoeka, Inwijdingsfeest 11-18 december
Toe Bisjwat, Nieuwjaar der Bomen 28 januari 2021
Poeriem, Lotenfeest 26 februari
Pesach, Pesachfeest* 28-29 maart en 3-4 april
Sjawoe’ot, Wekenfeest* 17-18 mei

* pelgrimsfeest



‘De mooiste synagoge van Europa’
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De Joodse Raad van Enschede heeft veel Joden helpen 
onderduiken. Daarbij kregen zij veel hulp van ds. Leen-
dert Overduin*, die zijn eigen leven op het spel zette 
om vele Joden van de ondergang te redden. Van de 1200 
leden van de gemeente zijn er daarom meer dan 500 ge-
red, terwijl er 700 van hen zijn afgevoerd en omgebracht, 
velen van hen in Sobibor. 

Veel bezoek
Om tien uur ’s morgens gaat al snel de deur voor mij 
open als ik letterlijk aan de bel trek van de imposante 
synagoge in Enschede. Ik heb een afspraak met mevrouw 
Irene Berg. Er zijn veel meer mensen in de synagoge 
aanwezig dan ik had verwacht. Dit komt omdat er al veel 
vrijwilligers zijn, die helpen met het opvangen en rond-
leiden van bezoekers. Vanaf 11.00 uur zullen er groepen 
binnenkomen en voor die dag is alles vol gepland. Als 
snel zit ik met mevrouw Berg aan tafel en vertelt zij mij 
dat er normaal gesproken meer dan 18.000 bezoekers per 
jaar komen en dat er 55 vrijwilligers helpen om dit moge-
lijk te maken. De meesten van hen zijn geen Jood. 

Veel symboliek
Het is niet verwonderlijk dat de synagoge zoveel 
bezoekers trekt. Het wordt wel de mooiste synagoge 
van Europa genoemd. Al vanaf 1767 wonen er Joden 
in Enschede. In 1928 is deze synagoge ontworpen en 
gebouwd door Karel de Bazel. De architectuur is van de 
Amsterdamse School en in het gebouw is veel symboliek 
verwerkt, onder andere met getallen. In de schitterende 
audiorondleiding, die ik later volg, wordt gezegd: ‘Deze 
synagoge is één groot Bijbels prentenboek. De zeven 
dagen van de week, de twaalf stammen van Israël, de drie 
grote Joodse feesten, de symbolen voor de belangrijkste 
profeten en de bedoeling van de Sjabbat worden allemaal 

weergegeven. Het gebouw is in 2004 gerestaureerd en de 
kerkenraadskamer, de kleine synagoge en de grote zaal 
ademen allemaal een oude, authentieke sfeer. Alles is 
teruggebracht in de oorspronkelijke staat.’ 

De oorlogstijd
Als ik mevrouw Berg vraag naar hoe het nu gaat met de 
gemeente blijkt dat de gemeente erg geslonken is. Zijn 
laat mij een foto zien van begin jaren vijftig, waar zij zelf 
als klein meisje op staat. “We missen al vanaf die tijd 
een hele generatie”. Op de foto zie je alleen maar oude 
mensen en een paar kinderen. 

Zij vertelt dat haar ouders hoorden bij degenen die zijn 
ondergedoken en dat zij in de oorlog letterlijk lange tijd 
onder de grond hebben doorgebracht. Opnieuw word 
ik getroffen door het vreselijke kwaad van de Jodenver-
volging toen en hoe de gevolgen van de Sjoa nog steeds 
merkbaar zijn in het heden. Tot in de jaren zeventig zat 
de synagoge vaak vol, maar de gemeente telt nu nog on-
geveer zestig leden. Er zijn nog maar enkele leden die de 
oorlog hebben meegemaakt. Veel jongeren zijn naar het 
westen verhuisd, ook omdat daar meer Joodse voorzie-
ningen zijn. Een keer per drie weken komt de gemeente 
samen. Elk jaar worden de meeste feesten ook gevierd. 
Grote Verzoendag en Pesach zijn de grootste hoogtij-
dagen van het jaar. Dan komen er veel meer mensen, 
ook soms niet-Joden die een dienst willen bijwonen. Na 
elke dienst wordt er met elkaar gegeten. Mevrouw Berg: 
“De Joodse religie gaat ook door de maag.” Zowel in de 
synagoge als thuis vinden gezamenlijke maaltijden plaats 
op Sjabbat en tijdens de feesten. 

Volgens de voorschriften
De Joodse gemeente in Enschede is orthodox, maar de 

leden zijn veelal behoudend. Sommige leden zouden 
zichzelf meer als liberaal bestempelen. “Maar in de 
synagoge moeten we geen water bij de wijn doen, want 
dan blijft er niets van over”, vertelt mevrouw Berg. 
Daarom is de keuken van de synagoge ook koosjer en 
gebeurt alles volgens de Joodse voorschriften. Soms 
worden ze wel gebeld door Joden van elders die in 
Enschede op zoek zijn naar een koosjer restaurant. 
Die is er verder niet, en daarom komen mensen bij de 
synagoge uit. 

Restaurant was gevangenis
De ruimte waarin wij zitten, waar nu de koffieruimte en 
giftshop zijn, was in de oorlog door de nazi’s verbouwd 
tot een ruimte met gevangeniscellen. In deze ruimte 
hebben dus zowel Joodse mensen als verzetsmensen 
gevangen gezeten voordat ze zijn gedeporteerd. Tijdens 
de oorlog hebben de Duitsers de synagoge gebruikt als 
gebouw van de Sicherheitsdienst. “Dat was een geluk bij 
een ongeluk, omdat het gebouw daarom niet verwoest 
is maar grotendeels bewaard is gebleven. In de synagoge 
werden ook de Davidsterren aan de Joden uitgereikt, 
die ze overigens zelf moesten betalen.” 

Niet alleen omdat het een prachtig gebouw is, maar 
ook vanwege de bijzondere geschiedenis van de Joodse 
gemeente in Enschede is het zeer de moeite waard  
een bezoek te brengen aan de synagoge of vriend te 
worden van de stichting Vrienden Synagoge Enschede 
(synagogeenschede.nl).

*  RTV-Oost zond een documentaire uit over de inzet  
van ds. Leendert Overduin, te bekijken via  
www.youtube.com/watch?v=5MONRR5aaAs
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Gedenksteen boven de ingang van de grote zaal.

De synagoge van buiten. | Foto’s: Synagoge Enschede

Foto die mevrouw Berg liet zien.

De mooie grote zaal.

Vlak voor de Tweede Wereldoorlog telde de Joodse gemeente van Enschede meer dan 1200 leden.  
Net als in Amsterdam werd ook in Enschede een Joodse Raad door de nazi’s aangesteld.  
Deze bestond uit vooraanstaande Joodse mannen, die de deportatie van Joden richting  

het oosten moesten organiseren. 
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bankrekening nummer:  
NL12 RABO 0335 5422 39 

JAFFA kan bestaan door u als vriend 
bent – blijft – wordt u vriend ? 

Via de Stichting Jaffa-Project Nederland gaat uw 
gift, lijfrenteschenking of legaat rechtstreeks naar 
het Jaffa Instituut. 
Ons motto: “bij ons bestaat er geen strijkstok” 

Meer informatie:   
algemeen en toezending nieuwsbrief:  
telef. 0548-61 17 48 
e-mail:info@jaffaproject.nl  
Onze folder geeft informatie in een notendop, 
digitaal of per post. 

 

 

 

Stichting Jaffa-Project Nederland Strijen 
Strijen 

facebook: 
Jaffa-Project  
Nederland 

JAFFA heeft u nodig, nog steeds, want… 

    

 

bankrekening nummer:  
NL12 RABO 0335 5422 39 

na de zomer komt een nieuw seizoen waarin alle activiteiten 
doorgang moeten vinden. De medewerkers staan klaar. 

De kwetsbare groep jongeren en ouderen, gezinnen en 
alleenstaanden hebben één hoop: het JAFFA INSTITUUT. 

Door de corona maatregelen moeten alle programma’s 
aangepast worden, wat veel extra kosten met zich meebrengt. 

Een grote dank-u-wel voor uw steun voor de zomerkampen en 
andere activiteiten tijdens de lange, hete zomer. 

U maakte het verschil. 
Doet u  dat weer ? Of wilt u dat óók doen? 

Uw euro is goud waard. 
Dank-u-wel – Toda raba 

 

 

. 

 

 

Meer informatie over alle activiteiten vindt u op 
onze website: www.jaffaproject.nl en op onze 
facebookpagina Jaffa-Project Nederland 

Onze secretaris kunt u bereiken via: 
tel. 0548-61 17 48/e-mail: info@jaffaproject.nl 
Info over ons adoptieplan via: 
tel. 06 83 21 01 54/e-mail: 
annekedevriesversteeg@hotmail.com 

Met een legaat of plaats in uw testament voor de 
kinderen van Jaffa reikt u hen de hand naar een 
betere toekomst.

 

 

 

advertenties

Jan Budding Schilderwerk
Veenendaal

 

Voor al uw schilderwerk,
binnen en buiten!

06-39 675 192

Giften graag op
NL97INGB0003885840

t.n.v. Penningmeester VVI,
email: adm.vvi@planet.nl

Ook uw steun is nodig!
De V.V.I stelt zich al

40 jaar ten doel:
Israël helpen met
de verpleging van

alle bevolkingsgroepen,
ongeacht afkomst en

overtuiging.

Verpleegkundige hulp
discrimineert niet....

Geeft u óm Israël,
geef dan voor Israël

www.verplegingvoorisrael.nl

Zegen door Israël
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wat christenen moeten weten over Israël

€ 12,95

'Oscar Lohuis heeft het talent

vanuit persoonlijke betrokkenheid

en in eenvoudig taalgebruik te

laten zien dat we niet om Israël

heen kunnen.'

- Frank van Oordt,

Directeur van

Christenen voor Israël

cvi.nl/boeken

Israël verdient 
onze steun 

Bert-Jan Ruissen
Europarlementslid voor de SGP in de ECR-Fractie;
Vicevoorzitter van de Israël-delegatie in het 
Europees Parlement 

De enige democratie in het 
Midden-Oosten en Gods volk  

Website: www.ecrgroup.eu eurofractie.sgp.nl
Twitter:  @ecrgroup            @hjaruissen
Facebook:  ECRgroupEU Bert-Jan Ruissen SGP



We zijn dankbaar dat we na een stop van bijna zes maanden weer kunnen doen 
wat we zo graag doen: het land in om te vertellen over Gods plan met Israël! 
Vanaf 31 augustus hopen onze sprekers en medewerkers u weer te ontmoeten. 
Daar zien we naar uit. Uiteraard wel met de nodige aanpassingen.

In de maand september kunt u op allerlei plaatsen in Nederland én 
België lezingen bijwonen. Soms is het een lezing van een avond, en 
soms gaat het om een kleine cursus van twee of drie avonden. Omdat 
de komende tijd Joodse feesten worden gevierd, geven een aantal 
sprekers speciaal daarover lezingen. Zo spreekt Heleen Bénard in 
Purmerend over de feesttijden en ds. Henk Poot in Spijkernisse over 
het Loofhuttenfeest. Ds. Oscar Lohuis spreekt in diverse plaatsen, 
zoals Renswouden, Garyp en Alblasserdam. In deze laatste plaats is 
het onderwerp Jeruzalem, een stad waar de Bijbel veelvuldig over 
spreekt. 

Verder kunt u in het zuiden van het land en België lezingen van  
Peter Pellemans bijwonen in Roosendaal, Retie, Maastricht, Hoog- 
straten en Gennep. In de lezing in Gennep staat Pellemans stil bij het 
thema Jood en heiden, één in Christus. Of kom naar een boeiende 
avond van ds. Jaap de Vreugd in Eemnes of Willemstad, of de lezing 
van ds. Kees van Velzen in Nieuwpoort over de edele olijfboom. Er is 
nog meer keus, kijk daarvoor in onze agenda. 

»  Bekijk onze agenda voor een activiteit bij u in de buurt, of raadpleeg 
de online agenda via cvi.nl/agenda. Vergeet niet om u hier online 
aan te melden als u een lezing wilt bezoeken of bel 033-2458824. 

actief Voor al le act iviteiten geldt:  Deo volente

israël

Welke maatregelen nemen we?
•  Aanmelden verplicht: U moet zich van tevoren aanmelden voor een lezing, alleen 

dan kunt u naar binnen. Voor elke locatie is een maximumaantal personen vastge-
steld. Let op: vol is ook echt vol! 

•  Afstand: Alle locaties zijn ingericht volgens de 'anderhalvemetermaatregel'.  

•  Ontsmetten: Bij binnenkomst heeft u de mogelijkheid om uw handen te ontsmetten.

We doen een beroep op de verantwoordelijkheid van onze bezoekers om zich te hou-
den aan de genomen maatregelen. Naast onze eigen maatregelen kunnen er vanuit de 
locatie zelf aanvullende regels gelden.

Loofhuttenfeest | Foto: Shutterstock

Foto’s: CvI

Onze sprekers trekken weer het land in

We gaan weer 
beginnen!

Bestel extra kranten

Israëlzondag: 4 oktober
Elk jaar is de eerste zondag van oktober Israëlzondag in veel kerken in Ne-
derland. Een mooi moment om met elkaar als gemeente extra stil te staan 
bij Israël. Dat kan door gebedspunten aan te dragen bij uw voorganger, een 
collecte te houden voor een project in Israël, of door het uitdelen van deze 
krant Israël Aktueel.

U kunt uiteraard weer kranten aanvragen om uit te delen. 
Maar u krijgt van ons sowieso een extra Israël Aktueel toe-
gestuurd. Wel zo handig nu veel kerken de diensten hebben 
aangepast vanwege coronamaatregelen en u misschien 
niet op 4 oktober fysiek in de kerk zit. Niet één, maar twee 
kranten dus in de brievenbus! Een voor uzelf, en een om uit 
te delen.

Extra exemplaren Israël Aktueel kunt u aanvragen via  
033-2458824, maar bij voorkeur via cvi.nl/israelzondag.

In actie voor zwaar gehandicapte kinderen

Trainingsrolstoel geeft  
tieners toekomst
Verder zien dan de buitenkant en voorbij vandaag, dat is wat de organisatie 
Meshi doet voor kinderen in Israël met zware handicaps. Zo helpen ze deze 
kinderen door training, therapie en onderwijs om zo zelfstandig mogelijk te 
worden en het land te waarderen waar ze wonen.

Daarvoor vragen ze onze hulp, die van u en mij. Voor een groep tieners – jongens – met 
neurologische en spiergebreken. Ze zouden heel graag een trainingsrolstoel willen aan-
schaffen. Ontzettend duur, maar enorm nuttig. Deze rolstoel is echt ontworpen voor 
kinderen, en heeft allerlei besturingsknoppen, microfoons en de juiste kussens voor 
ondersteuning. Door al die knoppen kunnen de kinderen met hun beperking toch zelf-
standig zijn. Want als bijvoorbeeld je je hand niet kan gebruiken, kan je misschien wel 
met je hoofd, kin of voet vooruit komen. En zo krijgen de kinderen training, leren ze te 
bewegen en soms zelfs te lopen al is het maar voor enkele stappen. Gemiddeld gebrui-
ken tien kinderen per week de rolstoel. De rolstoel wordt dus gedeeld. En als een tiener 
toe is aan een eigen rolstoel, is er weer een ander die dankbaar van de trainingsrolstoel 
gebruik gaat maken. 

Israël leren kennen
Naast training doet Meshi nog iets voor deze tieners. Ze nemen ze mee het land in. 
Want niet alles kun je leren in een klaslokaal. Meshi vindt het belangrijk dat de kinde-
ren het land Israël leren kennen, welke rol de Joodse geschiedenis daarin speelt, wat 
het verband is tussen het Jodendom en het land Israël waarin ze wonen. Zodat ze leren 
waarderen wat het land Israël zijn inwoners te bieden heeft.

Samen voor één rolstoel
Nu snappen we heel goed dat u 
niet allemaal de mogelijkheid heeft 
om een rolstoel van duizenden 
euro’s te financieren. Maar als we 
nu allemaal eens een deel van die 
rolstoel betalen? De kussens, de 
wielen, de voetensteun, de accu, 
of de schroeven en boutjes? Vele 
kleine beetjes kunnen samen toch 
een rolstoel opleveren waarmee in 
de komende jaren tientallen zwaar 
gehandicapte kinderen een kans 
krijgen zelfstandig te worden en vol-
waardig mee te doen in de Israëlische 
samenleving. Hoe mooi zou dat zijn!

»  Uw bijdrage is welkom op NL38 ABNA 0529 310 252 van Christenen voor Israël met 
de vermelding ‘trainingsrolstoel Meshi’. 

Foto: Meshi
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Moeder Teresa was bezig in de straten van Calcutta, India, om een zieke, stervende man te verzorgen. Ze maakte hem schoon, 

verbond zijn wonden en gaf hem te eten en te drinken. In deze grote stad woonden toen en wonen nog steeds heel veel mensen 

op straat vanwege de enorme overbevolking. Zij richtte als eerste het ‘House of Dying Destitutes’ op, een plek waar mensen 

naartoe gebracht konden worden om nog een beetje waardig te kunnen sterven. Terwijl zij bezig was deze aan zijn lot overgela-

ten man op straat te verzorgen kwam er een rijke zakenman langs die zag wat zij aan het doen was. Hij zei toen tegen haar:  

“Dat zou ik voor nog geen 100.000 dollar doen!” Moeder Teresa antwoordde met slechts drie woorden: “Ik ook niet”.

Haar antwoord spreekt boekdelen. Het bepaalt ons bij zowel het doen van daden van naastenliefde als ook de motivatie 

van waaruit wij dat doen. Misschien moest zij, toen die zakenman dit tegen haar zei, ook wel denken aan Matteüs 25, waar 

Jezus zegt dat wij Hem dienen door het dienen van onze naasten in nood. Alles wat we voor de geringste medemens gedaan 

hebben, hebben wij voor Hem gedaan. Jezus sprak als Jood helemaal in het verlengde van wat de Thora leert. God liefhebben 

en je naaste liefhebben horen bij elkaar. In deze bijlage kunt u lezen over schitterende voorbeelden daarvan. 

Ds. Oscar Lohuis

‘Ik ook niet’

“Ik had honger en u hebt  Mij te eten gegeven;  Ik had dorst en u hebt  Mij te drinken gegeven;  Ik was een vreemdeling  en u hebt Mij gastvrij onthaald.  
Ik was naakt en u hebt  Mij gekleed;  

Ik ben ziek geweest en  u hebt Mij bezocht;  Ik was in de gevangenis  en u bent bij Mij gekomen ... Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van  deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u  dat voor Mij gedaan.”  (Matteüs 25:35-40)

Fo
to

: F
la

sh
90

Een eenzame Holocaustoverlevende in Israël krijgt 
bezoek van een vrijwilliger, die daarmee zegt:  
we zijn u niet vergeten.
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Moeder Teresa was bezig in de straten van Calcutta, India, om een zieke, stervende man te verzorgen. Ze maakte hem schoon, 

verbond zijn wonden en gaf hem te eten en te drinken. In deze grote stad woonden toen en wonen nog steeds heel veel mensen 

op straat vanwege de enorme overbevolking. Zij richtte als eerste het ‘House of Dying Destitutes’ op, een plek waar mensen 

naartoe gebracht konden worden om nog een beetje waardig te kunnen sterven. Terwijl zij bezig was deze aan zijn lot overgela-

ten man op straat te verzorgen kwam er een rijke zakenman langs die zag wat zij aan het doen was. Hij zei toen tegen haar:  

“Dat zou ik voor nog geen 100.000 dollar doen!” Moeder Teresa antwoordde met slechts drie woorden: “Ik ook niet”.

Haar antwoord spreekt boekdelen. Het bepaalt ons bij zowel het doen van daden van naastenliefde als ook de motivatie 

van waaruit wij dat doen. Misschien moest zij, toen die zakenman dit tegen haar zei, ook wel denken aan Matteüs 25, waar 

Jezus zegt dat wij Hem dienen door het dienen van onze naasten in nood. Alles wat we voor de geringste medemens gedaan 

hebben, hebben wij voor Hem gedaan. Jezus sprak als Jood helemaal in het verlengde van wat de Thora leert. God liefhebben 

en je naaste liefhebben horen bij elkaar. In deze bijlage kunt u lezen over schitterende voorbeelden daarvan. 

Ds. Oscar Lohuis

‘Ik ook niet’

“Ik had honger en u hebt  

Mij te eten gegeven;  

Ik had dorst en u hebt  

Mij te drinken gegeven;  

Ik was een vreemdeling  

en u hebt Mij gastvrij 

onthaald.  
Ik was naakt en u hebt  

Mij gekleed;  
Ik ben ziek geweest en  

u hebt Mij bezocht;  

Ik was in de gevangenis  

en u bent bij Mij gekomen ... 

Voorwaar, Ik zeg u: voor 

zover u dit voor een van  

deze geringste broeders van 

Mij gedaan hebt, hebt u  

dat voor Mij gedaan.”  

(Matteüs 25:35-40)
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Een eenzame Holocaustoverlevende in Israël krijgt 

bezoek van een vrijwilliger, die daarmee zegt:  

we zijn u niet vergeten.
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Moeder Teresa was bezig in de straten van Calcutta, India, om een zieke, stervende man te verzorgen. Ze maakte hem schoon, 
verbond zijn wonden en gaf hem te eten en te drinken. In deze grote stad woonden toen en wonen nog steeds heel veel mensen 
op straat vanwege de enorme overbevolking. Zij richtte als eerste het ‘House of Dying Destitutes’ op, een plek waar mensen 
naartoe gebracht konden worden om nog een beetje waardig te kunnen sterven. Terwijl zij bezig was deze aan zijn lot overgela-
ten man op straat te verzorgen kwam er een rijke zakenman langs die zag wat zij aan het doen was. Hij zei toen tegen haar:  
“Dat zou ik voor nog geen 100.000 dollar doen!” Moeder Teresa antwoordde met slechts drie woorden: “Ik ook niet”.

Haar antwoord spreekt boekdelen. Het bepaalt ons bij zowel het doen van daden van naastenliefde als ook de motivatie 
van waaruit wij dat doen. Misschien moest zij, toen die zakenman dit tegen haar zei, ook wel denken aan Matteüs 25, waar 
Jezus zegt dat wij Hem dienen door het dienen van onze naasten in nood. Alles wat we voor de geringste medemens gedaan 
hebben, hebben wij voor Hem gedaan. Jezus sprak als Jood helemaal in het verlengde van wat de Thora leert. God liefhebben 
en je naaste liefhebben horen bij elkaar. In deze bijlage kunt u lezen over schitterende voorbeelden daarvan. 

Ds. Oscar Lohuis

‘Ik ook niet’

“Ik had honger en u hebt  
Mij te eten gegeven;  
Ik had dorst en u hebt  
Mij te drinken gegeven;  
Ik was een vreemdeling  
en u hebt Mij gastvrij 
onthaald.  
Ik was naakt en u hebt  
Mij gekleed;  
Ik ben ziek geweest en  
u hebt Mij bezocht;  
Ik was in de gevangenis  
en u bent bij Mij gekomen ... 
Voorwaar, Ik zeg u: voor 
zover u dit voor een van  
deze geringste broeders van 
Mij gedaan hebt, hebt u  
dat voor Mij gedaan.”  
(Matteüs 25:35-40)
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Een eenzame Holocaustoverlevende in Israël krijgt 
bezoek van een vrijwilliger, die daarmee zegt:  
we zijn u niet vergeten.
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Heeft u al een abonnement?

Profetisch 
Perspectief
Bij onze vorige krant trof u een bijlage aan van het 
magazine Profetisch Perspectief, met als thema ‘Het heil 
is uit de Joden’. Als u de bijlage kwijt bent, en alsnog 
wilt lezen, kunt u de krant Israël Aktueel van juli-au-
gustus 2020 gratis downloaden uit de winkel op onze 
website. Achteraan vindt u dan de bijlage in de pdf. 

Bent u na het lezen enthousiast geworden, overweeg 
dan een abonnement op het kwartaalmagazine. U 
krijgt dan vier keer per jaar het magazine thuisge-
stuurd voor 36 euro per jaar. Of vraag een los nummer 
aan voor 9,50 euro. Kijk op cvi.nl/profetischperspectief 
of mail naar prof.perspectief@christenenvoorisrael.nl.

Vrijwilliger in beeld

‘Israël is het centrum van de wereld’
Het werk van Christenen voor Israël wordt voor een groot deel verricht door toege-
wijde vrijwilligers. Bram de Ronde uit Woudenberg is een van hen.  

Wat doe je precies voor vrijwilligerswerk?
“Momenteel ben ik één á twee keer per week gastheer in het Israëlcentrum, en in het verle-
den heb ik vaak geholpen bij het opbouwen en weer afbreken van de tentoonstellingen. Ik 
kwam hier zeven jaar geleden terecht via Henk Groenendijk, een andere vrijwilliger.”

Wat heb je met Israël?
“Als je als christen niet achter Israël staat, of ontkent dat het Gods volk is, dan verloochen 
je Jezus. Als kind was ik al geïnteresseerd in het Israël dat ik vanuit de Bijbel kende. En als 
je er dan zelf naartoe gaat, zie je dat wat in de Bijbel staat, klopt. Daarnaast is het gewoon 
een prachtig land. Ook geniet ik van de variëteit van de bevolking. Israël is het centrum 
van de wereld.” Bram is inmiddels al heel wat keren in Israël geweest. Zijn reis in 1969 
was bijzonder, en niet alleen omdat het zijn eerste bezoek aan Israël was. Lachend: “Op 
die reis leerde ik mijn vrouw kennen. Israël heeft wat dat betreft dus ook een dubbele 
betekenis voor me, zeker als je ook nog eens Abraham heet.”

Waarom is vrijwilligerswerk bij Christenen voor Israël zo leuk?
“Het is mooi om met elkaar iets voor Israël te kunnen doen en ook uit te dragen wat 
Israël betekent. In de gesprekken met gasten kom je soms leuke en verrassende dingen 
tegen. Het komt ook wel eens voor dat bezoekers een andere overtuiging hebben als het 
om Israël gaat, en dan is het mooi hen te mogen wijzen op wat er in de Bijbel over staat.”

Foto: CvI

Ga mee op 24 september naar Deventer

Excursie Etty Hillesum Centrum
Ga op donderdag 24 september onder leiding van Marianne Glashouwer mee naar 
Deventer, het ‘Jeruzalem aan de IJssel’. Voor de Tweede Wereldoorlog was hier een 
bloeiende Joodse gemeenschap. We bezoeken het Etty Hillesum Centrum, waar we een 
inleiding krijgen over het leven van de jonge Joodse vrouw Etty Hillesum. Tijdens de 
oorlog weigerde zij onder te duiken en ging zij vrijwillig naar Westerbork om daar hulp 
te bieden. Ze werd op 30 november 1943 in Auschwitz vermoord, 29 jaar oud.  
 
De dag begint om 10.45 uur met koffie en thee. Na de lezing krijgt u een eenvoudige 
lunch aangeboden en maken we een wandeling door Joods Deventer onder leiding van 
een gids. Rond 15.00 uur sluiten we af.

Praktische informatie
• donderdag 24 september
• kosten € 30,- 
• aanmelden via cvi.nl/agenda of 033-2458824

Let op: vanwege de coronamaatregelen is slechts een beperkt aantal deelnemers mogelijk. 
Wij houden de richtlijnen van het RIVM aan.

Op twintigjarige leeftijd wilde hij meer weten over God 
en over de zin van het leven. Hij bezocht een kerk en 
raakte in gesprek met de voorganger. Uiteindelijk raakte 
God zijn hart aan en leerde hij de Here Jezus kennen. Hij 
was op zoek naar God maar besefte dat God al veel eer-
der naar hem op zoek was. Pëllumb Ranxha is de leider 
van Christenen voor Israël in Albanië. 

Na een studie theologie werkt hij nu als docent bij het 
Albanese Bijbelinstituut. Hij geeft cursussen en begeleidt 
kerkelijke gemeenten en voorgangers op het gebied van 
leiderschap, geestelijke groei en discipelschap. Daarnaast 
is hij de leider van het werk van Christenen voor Israël in 

zijn land. Israël heeft een belangrijke plek in zijn geloofs-
leven gekregen: “Mijn voorganger heeft mij geleerd bij 
het lezen van de Bijbelse profetieën altijd naar Israël te 
kijken. Vanaf het begin werd mij duidelijk hoe belangrijk 
de plaats van Israël is.” Sinds de coronacrisis kan Pëllumb 
geen seminars en bijeenkomsten meer organiseren, dus 
ook niet over Israël. Wel onderhoudt hij een website en 
Facebookpagina waarop hij regelmatig artikelen, Bijbel-
studies en een gebedskalender (alles in het Albanees) 
plaatst. Het boek Waarom Israël? is enkele jaren geleden 
al in het Albanees vertaald en wordt door hem verspreid. 

Vertrouwen
De coronacrisis heeft ook directe gevolgen voor Pëllumb 
en zijn gezin. Doordat enkele giftgevers zijn weggevallen, 
waren zij onlangs genoodzaakt de huur van hun apparte-
ment op te zeggen en hun intrek te nemen in een gasten-
kamer van het Bijbelinstituut. Pëllumb is desondanks vol 
goede moed. “We blijven op God vertrouwen! Ook bid ik 
voor mensen die echt vanuit hun hart bereid zijn artike-
len en Bijbelstudies over Israël vanuit het Engels naar het 
Albanees te vertalen. Nu sta ik er eigenlijk alleen voor.”

Pëllumb is een bijzondere man die gedreven wordt door 
de liefde voor de Heere en Zijn volk Israël. Komend 
vanuit een streng communistisch regime is Albanië nog 
steeds in een proces van ontwikkeling en is de situatie 
voor veel mensen niet eenvoudig. Pëllumb verdient zeker 
onze steun en voorbede. | Tekst: Ds. Kees Kant

christenenvoorisrael.nl
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Schepping en 
verkiezing van Israël

Wat Israël voor de 
kerk betekent

De toekomst  
van Israël

Het heil is uit de Joden

Waar komt die uitspraak eigenlijk vandaan: 

‘het heil is uit de Joden?’ En hoever strekt dat? 

In deze bijlage Profetisch Perspectief leest u 

veel over hoe Israël tot zegen, tot heil is van de 

volkeren. Maar in de Bijbel zelf kunt u ook zien 

dat het allemaal Israël is wat de klok slaat. 

Willem J.J. Glashouwer Het heil is uit de Joden. Zo zegt de Heere 

Jezus het in Johannes 4:22 in gesprek met de 

Samaritaanse vrouw. ‘U aanbidt wat u niet 

weet; wij aanbidden wat wij weten, want het 

heil [de zaligheid, HSV] is uit de Joden.’ Joden 

kennen God. Hij is hun Vader. Israël is Gods 

‘eerstgeboren zoon’ (Exodus 4:22), terwijl Jezus 

Gods ‘eniggeboren Zoon is’ (Johannes 1:18). 

Israël is door God geschapen en uitverkoren 

om de wereld te zegenen. 

Over het Joodse volk zegt het Nieuwe Testa-

ment ook: ‘Zij zijn immers Israëlieten [wanneer 

Paulus de voorrechten opsomt van Israël naar 

het vlees]; voor hen geldt de aanneming tot 

kinderen en de heerlijkheid en de verbonden 

[meervoud: álle verbonden] en de wetgeving 

[Thora] en de eredienst en de beloften. Tot 

hen behoren de vaderen, en uit hen is, wat het 

vlees betreft, de Christus voortgekomen, Die 

God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwig-

heid. Amen!’ (Romeinen 9:4-5) 

FUNDAMENT
Als aan het einde van de Bijbel het heil com-

pleet wordt voorgesteld, is het opnieuw alles 

Israël wat de klok slaat. Lees Openbaring 21 

maar over het nieuwe Jeruzalem. De twaalf 

fundamenten van de muur dragen de twaalf 

namen van de apostelen van het Lam; allen 

Joden, allen uit Israël. Wij, niet-Joden mogen 

erbij gaan horen, zoals Paulus schrijft: ‘Zo bent 

u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, 

maar medeburgers van de heiligen en huisge-

noten van God, gebouwd op het fundament 

van de apostelen en profeten, waarvan Jezus 

Christus Zelf de hoeksteen is’ (Efeziërs 2:19-20). 

Apostelen én profeten vormen samen het fun-

dament. De muren rusten op de fundamenten 

met de namen van de twaalf apostelen, en op 

de poorten staan de namen van de stammen 

Israëls. Zo kom je binnen. Het heil is hier wel 

heel nadrukkelijk met Israël verbonden.

De Heere Jezus zond Zijn discipelen, Zijn 

twaalf Joodse vrienden erop uit. Door Joodse 

volgelingen van Jezus wordt het heil onder de 

volkeren in de wereld gebracht.  Op hun getui-

genis, uitgezonden door Christus zelf, rust de 

christelijke gemeente. Hun namen staan op de 

fundamenten van de muren van het nieuwe 

Jeruzalem. Want het heil is uit de Joden.

»  De artikelen in deze bijlage zijn in-

gekort. In het magazine Profetisch 

Perspectief leest u de volledige artikelen.

Waarom 
geven wij  
Profetisch 

Perspectief 
uit?
Je kunt je inderdaad afvragen waarom 

Christenen voor Israël belang hecht aan 

een apart magazine over de toekomst. 

We vinden het belangrijk onszelf en 

andere christenen telkens weer voor te 

houden dat God eeuwig trouw is aan 

Israël, Zijn uitverkoren volk. Die trouw is 

geen abstract gegeven. Gods intensieve 

verbondenheid met Zijn volk toont zich 

door de eeuwen heen en ook in onze tijd.

Als we de Bijbel openen, zien we dat 

God door de geschiedenis heen Zijn 

eigen geschiedenis schrijft. We lezen 

over de laatste dingen, over hoe de 

wereld onderweg is naar de komst van 

Gods Koninkrijk, hoe Israël door lijden 

en verdrukking heengaat, maar ook zal 

opstaan en terugkeren naar het land dat 

de Heere hen beloofd heeft. We merken 

hoe belangrijk Jeruzalem voor God is, 

maar we zien ook hoe de wereld van God 

vervreemd zal raken en zich tegen Gods 

plannen verzet. 

Dat staat niet allemaal in de Bijbel om 

onze nieuwsgierigheid te bevredigen, 

maar opdat wij ernaar handelen. De 

apostel Paulus schrijft dat God Zijn 

Woord aan ons gegeven heeft om ons 

toe te rusten tot alle goed werk (2 Tim. 

3:16). Dat geldt zeker ook voor het pro-

fetische Woord dat de tijden verheldert 

en ontmaskert, en ons inzicht geeft in de 

weg van God naar Zijn toekomst. Daarom 

helpen wij als Christenen voor Israël met 

de terugkeer van de Joden, steunen wij 

de Joodse inwoners van Judea en Sama-

ria, proberen wij het Joodse volk te be-

moedigen en waar nodig te troosten, en 

staan wij op de bres voor Israël. Daaraan 

wil Profetisch Perspectief een waardevolle 

bijdrage leveren.

Henk Poot

Thema:
Het heil 

is uit  

de Joden

Christenen voor Israël Internationaal

‘Altijd naar Israël kijken’

Kees Kant en Pëllumb Ranxha (r). | Foto: CvI

Deventer | Foto: Jaimy Leemburg



Een kijkje achter de schermen bij onze livestreams vanuit het Israël-
centrum. | Foto: CvI
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Daarom gaan we er in het najaar mee door! 

Livestreams groot succes
Goed nieuws voor alle kijkers van onze livestreams: 
vanaf donderdag 3 september pakken we onze 
livestreams weer op. Geen vijf, maar in eerste instantie 
twee avonden per week.

“Als Christenen voor Israël staan we er om bekend dat we 
veel het land in trekken”, zegt Arjan Wendt, die de acti-
viteitenafdeling leidt. “Toen we vanaf half maart al onze 
lezingen hebben moeten annuleren, zijn we direct begon-
nen met een dagelijkse livestream. We hebben een prach-
tige boodschap en je wilt toch dat die blijft klinken.”

Behoefte
Sindsdien zijn er bijna honderd uitzendingen via de 
livestream geweest. Wendt: “Toen we ermee begonnen 

Expo Redders in nood

‘Leuk dat de 
tentoonstelling  
een escaperoom 
bleek te zijn’
De tentoonstelling Redders in nood, die sinds 1 juni 
in het Israëlcentrum te zien is, is inmiddels al door 
een paar duizend mensen bezocht. En ook u bent 
uiteraard van harte welkom!

Redders in nood is een leerzame en interactieve 
tentoonstelling voor jong en oud. In dit ‘bevrijdings-
jaar’ schenken we aandacht aan mensen die Joden 
hielpen tijdens de Tweede Wereldoorlog en willen 
we ook een brug slaan naar het heden, waarin anti-
semitisme weer zo duidelijk de kop opsteekt.

Reacties
De reacties op de tentoonstelling zijn zeer positief. 
Een greep uit het gastenboek:
“Het was evenals voorgaande jaren de moeite waard 
de tentoonstelling te bezoeken. Redders in nood zijn 
mensen die hun nek uit durfden te steken om de oogap-
pel van God, het Joodse volk, te laten ontkomen aan een 
duivels naziregime.” 

“Mooie tentoonstelling en voor kinderen ook aantrek-
kelijk gemaakt door speurtocht en doe-dingen! Zeer de 
moeite waard!”

“Erg verrassende tentoonstelling over bekende en minder 
bekende redders tijdens de Tweede Wereldoorlog. Leuk 
dat de tentoonstelling een escaperoom bleek te zijn! 
Geschikt voor jong en oud!”

“Elk jaar is het voor ons een grote verrassing dat jullie 
in het Israëlcentrum zo’n mooie expositie hebben. Heel 
indrukwekkend en leerzaam voor ons als ouders, maar 
ook voor kinderen. Ook de speurtocht met daarbij de 
codekraker was leuk en spannend.”

»  De tentoonstelling is nog te bezoeken tot en 
met 5 december 2020. Toegang en consumptie 
zijn gratis, maar vooraf aanmelden is verplicht 
(cvi.nl/redders).

Ken je de Tov!club al?
Nee? Tov!club is heel tof voor basisschoolkinderen en tieners. Het magazine 
is speciaal voor deze groep geschreven, met allerlei leuke weetjes over Israël, 
informatie over het Jodendom, aangevuld met een leuke puzzel, quiz of soms 
een mop. Het blad is gratis en verschijnt vier keer per jaar.  

Ook een gratis abonnement op Tov!club hebben? Vraag het aan via tovclub.nl.

hadden we geen idee hoe lang deze periode zou duren 
en of mensen wel op zo’n livestream zaten te wachten. 
Maar we begonnen gewoon en al snel bleek er heel veel 
behoefte aan te zijn.”
In de afgelopen maanden kwamen er honderden reacties 
binnen van kijkers die dankbaar zijn voor de livestreams. 
“We hadden kijkers van Texel tot Zeeuws-Vlaanderen en 
zelfs uit België”, vertelt Wendt. “Daar wonen vrienden 
van Israël die normaal lang moeten reizen om een lezing 
van ons bij te wonen. Nu kwamen onze sprekers bij hen 
in de woonkamer.”

Mix
De livestreams krijgen dus een vervolg in september, 
maar dan twee avonden (elke maandag en donder-
dag) per week in plaats van vijf. Wendt legt uit: “We 
zijn dankbaar dat we in de afgelopen maanden via de 
livestream onze boodschap konden verspreiden en op 
die manier ook mensen voor het eerst hebben bereikt. 
Daarom hebben we besloten er mee door te gaan, ook 
nu onze sprekers weer op pad gaan voor de reguliere 
avonden. Op deze manier hebben we een gezonde mix 
van livestreams en lezingen op locatie.”

De sprekers en thema’s van de livestreams zijn wekelijks 
te vinden via cvi.nl/livestream. 

»  De lezingen van de livestreams zijn nog steeds 
beschikbaar via ons YouTube-kanaal. Deze video’s 
zijn bij elkaar inmiddels al ruim een half miljoen keer 
bekeken! Terugkijken kan via youtube.com/christen-
envoorisrael.

Foto: CvI

Nieuw: leerzaam en spannend gezelschapsspel

Spel ‘Op naar Jeruzalem’
Elk jaar reizen miljoenen toeristen naar Israël om dit 
veelzijdige land te verkennen. Welke verhalen liggen er 
verborgen en wat kunnen ze ervan terugvinden? In Op 
naar Jeruzalem ben jij die toerist en wil je op zoveel 
mogelijk plaatsen wetenswaardigheden verzamelen uit 
de hele geschiedenis van Israël. De reis is echter niet 
zonder problemen. Zo kun je vertraging oplopen 
en wetenswaardigheden verliezen. Degene die de 
meeste kennis verzamelt, is de winnaar. Dat kan 
overigens iedereen zijn, ook degene die aan het 
begin van het spel nog niets of weinig over 
Israël weet.

Op naar Jeruzalem is een spel van strategie 
en tact, waarbij je al spelend ook nog heel 
veel over Israël leert. Een echte aanrader voor 
kinderen én volwassenen. Het spel is geschikt 
voor 2 tot 6 personen van acht jaar en ouder. De 
speelduur is ongeveer 45 minuten en de prijs € 19,99. 
Te bestellen via israelwinkel.nl.



Bedankt!
Doordat u het werk van Christenen voor Israël 
trouw ondersteunt, kunnen we veel mensen in 
nood in Israël op allerlei manieren helpen. Onlangs 
ontvingen we deze reactie voor de hulp die u gaf 
aan Holocaustoverlevenden.

Shalom lieve vrienden van Christenen voor Israël, 

Persoonlijk wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor 
het geweldige bedrag van € 15.000 om voedselbon-
nen te kunnen kopen voor ongeveer 250 Holocau-
stoverlevenden die in Sderot wonen, het zuiden van 
Israël, enkele kilometers van de Gaza grens af. 
Naast het minimum inkomen wat deze mensen 
ontvangen, gaan ze ook door een zeer moeilijke tijd 
vanwege het coronavirus. Helaas neemt het corona-
virus in Israël weer schrikbarend toe. Ik houd mijn 
hart vast, voor weer strengere maatregels. 
Ik wil jullie allen bedanken voor het vertrouwen wat 
jullie in ons, Yad L’Ami stellen. Gods zegen en vrede 
en gezondheid wens ik iedereen toe. 

Ria Doekes

We hebben een nieuwe  
website!
Na maandenlang achter de schermen hard gewerkt te 
hebben zijn we blij dat we onze nieuwe website aan u 
kunnen presenteren!

Met onze nieuwe site hopen we u nog beter van dienst 
te kunnen zijn. Wat is er zoal nieuw? Bijvoorbeeld dit:
•  Een uitgebreide kennisbank met allerlei artikelen en 

video’s over Israël. Deze wordt steeds aangevuld, zodat 
u op de hoogte blijft van belangrijke ontwikkelingen en 
achtergronden over Israël.

•  De nieuwe website is volledig geoptimaliseerd voor 
gebruik op smartphones en tablets. 

•  De mogelijkheid om uitgebreid te zoeken in bijvoor-
beeld onze artikelen en agenda.

•  Klik gerust even rond op christenenvoorisrael.nl om de 
nieuwe site te ervaren! De nieuwe site is ontwikkeld in 
samenwerking met Mandelo uit Putten. 

Foto: Lenard Prins

Ondernemer in beeld

Prins: ‘Israël heeft veel te bieden’
De businessclub van Christenen voor Israël is een groei-
end netwerk van christelijke ondernemers met hart 
voor Israël. In de rubriek ‘Ondernemer in beeld’ lichten 
we elke keer een lid van Bouwen met Israël uit. Deze 
keer: Lenard Prins, managing director bij beveiligings- 
en recherchebureau Restment.

Lenard, wat heb je met Israël?
“Israël is mij min of meer met de paplepel ingegoten, 
zowel door mijn ouders als schoonouders. Mijn band 
met Israël en de Joodse gemeenschap is sterker en prak-
tischer geworden. Ik verblijf sinds 1996 vanwege mijn 
werk veel in Israël. Door de contacten en het netwerk dat 
ontstond, werd deze relatie dieper. Niet alleen met Israël, 
maar ook met de Joodse gemeenschap in Nederland. In 
Israël werken we met allerlei partners, lokaal en interna-
tionaal. Het zijn mensen zoals wij, met goede en minder 
goede kanten, maar tegelijkertijd is het familie doordat 
we dezelfde God en Vader mogen hebben. Daarnaast zijn 
er ook goede contacten met niet-Joodse inwoners van 
Israël. Bijkomend voordeel: Israël heeft veel te bieden op 
ons vakgebied, in technologisch opzicht. Door de jaren 
heen zijn er ook relaties gegroeid met organisaties als 
Christenen voor Israël en het Israël Producten Centrum. 
Ik ben ook jarenlang mee geweest met de Tulpentour en 
faciliteer op het gebied van veiligheid het één en ander. 
Sinds 2007 ben ik commissaris bij het Israël Producten 
Centrum.”
 
Waarom ben je lid van Bouwen met Israël?
“Het is mooi om elkaar te ontmoeten rondom dezelfde 
passie: Israël. Met elkaar op reis te gaan en dingen te 
ondernemen. Vers in mijn geheugen staat onze reis naar 
Oekraïne van vorig jaar augustus. Met een prachtige 
groep bezochten we projecten, maar hebben we onder-
ling ook veel gesproken en gedeeld, waarbij de humor en 
gezelligheid zeker niet ontbraken. De appgroep die voor 
deze reis was aangemaakt is nog dagelijks actief en er 
wordt veel gedeeld over Israël. Dat zegt genoeg over de 
onderlinge relaties.” 

Wat doe je op zakelijk gebied met Israël?
“Zaken en passie lopen een beetje door elkaar heen. 
Sinds 1998 hebben we ook een bedrijf in Israël op het 
gebied van veiligheid. We adviseren bedrijven en orga-

nisaties die in Israël of de regio actief zijn. We hebben 
bijvoorbeeld schepen beveiligd tegen piraterij in de Golf 
van Aden. We halen mooie producten uit Israël op het 
gebied van veiligheid die we toepassen en leveren in 
Europa. Door de vele reizen en contacten werd mij nogal 
eens gevraagd om reisgroepjes mee naar Israël te nemen. 
Daaruit is Tel Israël Travel ontstaan, een klein reisbureau 
voor maatwerkreizen. Die naam is gebaseerd op het 
stripboek Tel Israël dat ik heb uitgegeven. Genoeg rede-
nen dus om verbonden met Israël te blijven.” 

»  Bent of kent u een ondernemer met hart voor Israël? 
Kijk op cvi.nl/businessclub voor meer info, of meld u 
vrijblijvend aan voor onze speciale WhatsApp-service 
voor ondernemers.

22 actiefseptember 2020 | israël aktueel

Ontdek de (on)mogelijkheden tijdens een speciale infoavond 

Als vrijwilliger aan de slag bij Aleh in Israël?

Foto: CvI

Foto: Aleh

Op dinsdag 1 september houden we in het Israël- 
centrum aan de Henri Nouwenstraat 34 in Nijkerk weer 
een infoavond over vrijwilligerswerk bij Aleh. Aanvang: 
20.00 uur.

Aleh is de grootste zorgverlener aan meervoudig gehan-
dicapten in Israël. Naast professionals kan Aleh ook 
altijd hulp gebruiken van vrijwilligers. Honderden vrij-
willigers uit Nederland zetten zich al in voor Aleh, op 
verschillende locaties in Israël.
Vrijwilligerscoördinator Simon Weststeijn van Aleh legt 
tijdens deze avond uit waar je als vrijwilliger terecht-
komt en wat er van je verwacht wordt. Daarnaast delen 
Nederlandse vrijwilligers tips en ervaringen over hun 
periode bij Aleh en is er gelegenheid tot het stellen van 
vragen.

»  Wil je er bij zijn? Welkom! Aanmelden is wel 
verplicht en kan via cvi.nl/aleh, of bel 033-2458824. 
Let op: er is plek voor maximaal twintig personen.

Een Holocaustoverlevende die een voedselbon ontvangt.  
Foto: Doekes
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Joodse kalender 

5 september 2020
Thoralezing: Ki tavó,  
Deuteronomium 26:1-29:8
Haftarahlezing: Jesaja 60:1-22

12 september 2020
Thoralezing: Nitsavíem,  
Deuteronomium 29:9-30:20
Haftarahlezing: Jesaja 61:10-63:9
Thoralezing: Wajéleech,  
Deuteronomium 31:1-30
Haftarahlezing: Jesaja 55:6-56:8

19 september 2020, Rosj Hasjana 
(Joods nieuwjaar)
Thoralezing: Genesis 21:1-34;  
Numeri 29:1-6
Haftarahlezing: 1 Samuël 1:1-2:10

20 september 2020, Rosj Hasjana 
(Joods nieuwjaar)
Thoralezing: Genesis 22:1-24;  
Numeri 29:1-6
Haftarahlezing: Jeremia 31:2-20

21 september 2020, Tsom Gedalja 
(Vastendag van Gedalja)

26 september 2020
Thoralezing: Ha’azínoe,  
Deuteronomium 32:1-52
Haftarahlezing: 2 Samuël 22:1-51

Jom Kippoer (Grote Verzoendag)
28 september 2020
Thoralezing ’s ochtends:  
Leviticus 16:1-34; Numeri 29:7-11
Haftarahlezing ’s ochtends:  
Jesaja 57:14-58:14
Thoralezing ’s middags:  
Leviticus 18:1-30; Numeri 29:7-11
Haftarahlezing ’s middags:  
Jona; Micha 7:18-20

Bijeenkomsten

Maandag 31 augustus
20.00 uur: Aalten: Seminar ds. Henk 

Poot (1/3).  Locatie: Gebouw 
Elim, Landstraat 20. Thema: Het 
geheim van Israël.

Woensdag 2 september
20.00 uur: Katwijk aan Zee: Seminar 

ds. Henk Poot (1/3).  Locatie: 
Het Anker, Voorstraat 74. Thema: 
Joodse omgang met de Bijbel.

Donderdag 3 september
19.30 uur: Renswoude: Lezing ds. 

Oscar Lohuis.  Locatie: Rehoboth, 
Taets van Amerongenweg 66. 
Thema: Zegen door Israël.

20.00 uur: Roosendaal: Lezing Peter 
Pellemans.  Locatie: De Levens-
school, Benedendonk 1. Thema: 
Jood en heiden, één in Christus.

20.00 uur: Nieuwerkerk: Lezing ds. 
Jaap de Vreugd.  Locatie: Punt-3, 
Kerkplein 2. Thema: Israël, teken 
van hoop.

Maandag 7 september
20.00 uur: Aalten: Seminar ds. Henk 

Poot (2/3).  Locatie: Gebouw 
Elim, Landstraat 20. Thema: Het 
geheim van Israël.

Dinsdag 8 september
20.00 uur: Spijkenisse: Lezing ds. 

Henk Poot.  Locatie: Michaelkerk, 
Anjerplein 1. Thema: Het Loofhut-
tenfeest.

Woensdag 9 september
20.00 uur: Retie-B: Lezing Peter  

Pellemans.  Locatie: Gemeen-
schapscentrum den Dries, 
Kerkhofstraat 37. Thema: De 
vervulling van Bijbelse profetieën 
in onze tijd.

20.00 uur: Soest: Lezing ds. Henk 
Poot.  Locatie: Emmakerk, Regen-
tesselaan 2-B. Thema: Paulus, 
rabbijn en zendeling.

Donderdag 10 september
09.30 uur: Purmerend: Lezing Heleen 

Bénard.  Locatie: De Schuilplaats, 
Rivierenlaan 283. Thema: De 
feesttijden van de Heere.

20.00 uur: Venlo-Blerick: Lezing ds. 
Henk Poot.  Locatie: Pinksterge-
meente Sion, Vossenerlaan 84. 
Thema: Het geheim van Israël.

20.00 uur: Alblasserdam: Lezing 
ds. Oscar Lohuis.  Locatie: ’t 
Scheepke, Rijnstraat 434 Thema: 
Jeruzalem, de stad van de grote 
Koning.

20.00 uur: Willemstad: Lezing ds. 
Jaap de Vreugd.  Locatie: Kerkelijk 
Centrum de Gaard, Voorstraat 
40. Thema: Met Israël naar de 
toekomst.

Maandag 14 september
20.00 uur: Aalten: Seminar ds. Henk 

Poot (3/3).  Locatie: Gebouw 
Elim, Landstraat 20. Thema: Het 
geheim van Israël.

20.00 uur: Nieuwpoort: Lezing 
ds. Kees van Velzen.  Locatie: 
Hervormd Centrum, Binnenhaven 
19-A. Thema: Geënt op de edele 
olijf.

Dinsdag 15 september
19.30 uur: Leeuwarden: Lezing 

ds. Oscar Lohuis.  Locatie: 
Kurioskerk, Julianalaan 38. Thema: 
Tekenen van de aanstaande 
wederkomst. 

Woensdag 16 september
20.00 uur: Katwijk aan Zee: Seminar 

ds. Henk Poot (2/3).  Locatie: 
Het Anker, Voorstraat 74. Thema: 
Joodse spiritualiteit.

20.00 uur: Maastricht: Lezing Peter 
Pellemans.  Locatie: Buurtcen-
trum Nazareth, Miradorplein 39. 
Thema: Jood en heiden, één in 
Christus.

20.00 uur: Eemnes: Lezing ds. Jaap 
de Vreugd.  Locatie: Kerkelijk 
Centrum de Wel, Rutgers van 
Rozenburglaan 1. Thema: Israël, 
teken van hoop.

Maandag 21 september
19.45 uur: Almere: Seminar ds. Henk 

Poot (1/3).  Locatie: De Wegwij-
zer, Makasserweg 80. Thema: Het 
geheim van Israël.

Dinsdag 22 september
20.00 uur: Boornbergum: Lezing ds. 

Kees van Velzen.  Locatie: De Hof 
(achter Geref. Kerk) Easterbuorren 
52. Thema: Gods plan met Israël.

Woensdag 23 september
20.00 uur: Hoogstraten-B: Lezing 

Peter Pellemans.  Locatie: Foyer 
van het Gemeenschapscentrum, 
Vrijheid 149. Thema: Waarom is 
Israël zo belangrijk voor ons?

Maandag 28 september
20.00 uur: Vriezenveen: Seminar 

ds. Henk Poot (1/2).  Locatie: 
Cultureel Centrum, Kerkstraat 2. 
Thema: Het land Israël.

Dinsdag 29 september
20.00 uur: Enkhuizen: Lezing ds. Kees 

van Velzen.  Locatie: Zuiderkerk, 
Zuiderkerksteeg 1. Thema: Het 
herstel van het koningschap van 
Israël.

20.00 uur: Purmerend: Seminar ds. 
Henk Poot (2/3).  Locatie: Tabor-
kerk, Maasstraat 2. Thema: Jozef, 
Jezus en Israël.

Woensdag 30 september
20.00 uur: Katwijk aan Zee: Seminar 

ds. Henk Poot (3/3).  Locatie: 
Het Anker, Voorstraat 74. Thema: 
Joden en heidenen.

20.00 uur: Gennep: Lezing Peter 
Pellemans.  Locatie: Kerkelijk 
Centrum de Regenboog, Doelen 
94. Thema: Waarom is Israël zo 
belangrijk voor ons?

19.30 uur: Garyp: Lezing ds. Oscar 
Lohuis.  Locatie: Andreastsjerke, 
Greate Buorrren 21. Thema: De 
verhouding tussen Israël en de 
kerk. 

Donderdag 1 oktober
20.00 uur: Schiedam: Lezing ds. 

Jaap de Vreugd.  Locatie: De Ark, 
Hargplein 101. Thema: Met Israël 
op weg naar de toekomst.

20.00 uur: Heerenveen: Seminar ds. 
Kees van Velzen (1/3).  Locatie: 
Trinitas, Coehoorn van Scheltin-
gaweg 1. Thema: Geënt op de 
edele olijf.

20.00 uur: Strijen: Lezing ds. Henk 
Poot.  Locatie: Gebouw Salvatori, 
Oude Havenweg 3. Thema: Loof-
huttenfeest.

Maandag 5 oktober
19.45 uur: Almere: Seminar ds. Henk 

Poot (2/3).  Locatie: De Wegwij-
zer, Makasserweg 80. Thema: Het 
geheim van Israël.

Dinsdag 6 oktober
20.00 uur: Purmerend: Seminar ds. 

Henk Poot (3/3).  Locatie: Tabor-
kerk, Maasstraat 2. Thema: Jozef, 
Jezus en Israël.

20.00 uur: Wolvega: Lezing ds. 
Willem J.J. Glashouwer.  Locatie: 
De Rank, Kerkstraat 49. Thema: 
De geschiedenis herhaalt zich... 
totdat!

20.00 uur: Veghel: Lezing Peter Pel-
lemans.  Locatie: PCC de Schakel, 
Hoofdstraat 53. Thema: Waarom 
is Jezus Joods?

Woensdag 7 oktober
20.00 uur: Varsseveld: Lezing ds. 

Oscar Lohuis.  Locatie: het Borc-
huus, Kerkplein 3. Thema: Zegen 
door Israël. 

Donderdag 8 oktober
20.00 uur: Aalsmeer: Lezing ds. 

Willem J.J. Glashouwer.  Locatie: 
Dorpskerk, Kanaalstraat 12. 
Thema: De najaarsfeesttijden.

20.00 uur: Heerenveen: Seminar ds. 
Kees van Velzen (2/3).  Locatie: 
Trinitas, Coehoorn van Scheltin-
gaweg 1. Thema: Geënt op de 
edele olijf.

Overig

Donderdag 24 september
10.45-15.00 uur: Deventer: Excursie. 

Kosten € 30,-. Aanmelden cvi.nl/
agenda of 033-2458824.

Tot 5 december
10.00-16.00 uur: Nijkerk: Ten-

toonstelling Redders in nood. 
 Locatie: Israëlcentrum, Henri 
Nouwenstraat 34. Toegang gratis 
inclusief koffie of thee, aanmelden 
verplicht. Meer informatie: cvi.nl/
redders.

Israëlconsulenten 

Het Israël Producten Centrum heeft 
een uitgebreid netwerk van 
consulenten door heel Nederland. 
Via israelwinkel.nl of 033-2458814 
vindt u de contactgegevens van 
een consulent(e) bij u in de buurt. 

De krant

De volgende krant verschijnt  
25 september 2020.
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Voor alle activiteiten geldt: aanmelden vooraf is verplicht.  
Dat kan via cvi.nl/agenda en 033-2458824, en zolang er plek is. 

Nederlands of Jiddisch?
Oplossing bij pagina 15: Bolleboos, de mist ingaan, stiekem, hoteldebotel, gozer, geintje, smeris, gappen, 
goochemerd, gajes, jatten, schorremorrie, vernachelt, gabber, bajes, mazzel, wieberen, pleite, lef, mesjogge, 
tof, gallisch, kapsones, smoes, noppes  

T E N T O O N S T E L L I N G  2 0 2 0

Redders
in nood

Deze mensen hielpen.
Wat zou jij doen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
vermoordden de nazi’s zes miljoen Joden. 
Onvoorstelbaar! Maar de meeste mensen 
lieten het gewoon gebeuren. Toch waren er 
enkelen die opstonden om Joden het leven 
te redden. De ‘rechtvaardigen onder de 
volken’; redders in nood. Hoe slaagden zij 
en wat bewoog hen?

Open t/m 5 december 
Elke dag van 10.00 - 16.00 uur
Zon- en feestdagen gesloten

Verplicht vooraf reserveren
via cvi.nl/redders
of bel 033-245 88 24 

# Leerzame en   indrukwekkende

         expositie     voor jong en oud

          #75 jaar na onze bevrijding

        # met een   bijzondere film

                    over de redders

Israëlcentrum
Henri Nouwenstraat 34, Nijkerk
Toegang en consumptie gratis 



jaarverslagseptember 2020 | israël aktueel

Verkort jaarverslag 2019

Activiteiten
 
1. Verootmoediging en voorbede 
Dit is de basis van ons werk: veroot-
moediging en voorbede. Bij alles wat er 
in en rondom Israël gebeurt, horen we 
het in de eerste plaats te brengen voor 
de troon van de God van Israël. Hij is 
soeverein in alles (Daniël 2:21).
Zes keer per jaar geven we een gebeds-
kalender uit die we verzenden naar 
1.257 e-mailadressen en 1.547 postadres-
sen en dan nog naar 385 adressen in een 
grotere oplage voor gebedskringen. We 
zien elk jaar een stijging. Bijzonder dat 
zo veel christenen betrokken zijn bij het 
gebed voor Israël. In Nijkerk hebben 
we op elke woensdag een gebedsbij-
eenkomst speciaal voor medewerkers 
en elke vrijdag voor belangstellenden. 
Daarnaast wordt de gebedskamer in 
Nijkerk veelvuldig gebruikt door kleine 
groepen bidders zoals ook één donder-
dag in de maand waar een aantal vrou-
wen bidt voor het werk van Christenen 
voor Israël en haar medewerkers. In 
2019 zijn we in afwijking van andere ja-
ren niet bij elkaar gekomen op de avond 
voorafgaand aan Grote Verzoendag. We 
zijn tot een andere opzet gekomen. We 
hebben gekozen om de eerste zater-
dag in 2020 voor verootmoediging en 
gebed bijeen te komen als start van het 
veertigjarig bestaan van Christenen 
voor Israël.

2. Onderwijs
Een tweede belangrijke pijler van 
Christenen voor Israël is het geven van 
onderwijs. We zijn dankbaar dat we 
daarvoor veel sprekers kunnen inzet-
ten, informatie doen uitgaan en grote 
bijeenkomsten kunnen organiseren.

Spreekbeurten in het land
Meer dan vijftien verschillende sprekers 
verzorgden 346 spreekbeurten in kerke-
lijke gemeentes: 265 avonden met eigen 
sprekers, 21 avonden met sprekers uit 
Israël, 60 vrouwenbijeenkomsten.
Concerten en grote bijeenkomsten
In 2019 organiseerden we tien concer-
ten waar ook samenzang plaatsvond. 
De concerten stonden in het teken van 
’hoop voor Israël’. Totaal mochten we 
ruim 4.500 gasten verwelkomen.
Zomertentoonstelling Expeditie Israël
De zomertentoonstelling trok meer 
dan tienduizend bezoekers gedurende 
de maanden mei tot en met augustus. 
Het thema was Expeditie Israël. Aan 
de hand van Bijbelse geschiedenissen 
trokken de bezoekers, waaronder veel 
kinderen door het Israël van de Bijbel 
en tegelijk door het tegenwoordige 
Israël. 
Excursies
Onder deskundige leiding van onze 
medewerkers vonden er zeven excur-
sies plaats naar belangrijke plaatsen 
in Nederland met Joods erfgoed. 208 
mensen hadden zich ingeschreven en 
waren dankbaar voor de deskundige en 
gastvrije leiding en ontvangst.
Themadagen
In het Israëlcentrum in Nijkerk hadden 
we 26 diverse activiteiten in de zo-
mer; open dagen om christenen en 
niet-christenen in aanraking te laten 
komen met de Bijbel, maar ook met het 
land en volk van Israël. In het najaar 
organiseerden we een Israëlcultuurfes-
tival. 
Reizen naar Israël en Oekraïne
Na een pauze van een paar jaar hebben 
we in 2019 weer een predikantenreis 
naar Israël mogen organiseren. Ruim 
twintig predikanten en voorgangers uit 
allerlei kerkgenootschappen namen aan 
deze reis deel. Ook mochten we vijftig 
studenten van de Driestar uit Gouda in 
Israël begeleiden. Ons verdere reispro-
gramma bestond uit zes gemeenterei-
zen met 161 deelnemers en zes alge-
mene reizen met 289 deelnemers. Om 
het werk van Christenen voor Israël in 
Oekraïne beter te leren kennen organi-
seerden we vijf werkreizen.
Media
De website christenenvoorisrael.nl is 
in het afgelopen jaar door meer dan 
330.000 unieke bezoekers bezocht. 
Opvallend is het aantal unieke bezoe-
kers van Isreality.nl, de site van onze 
jongerenafdeling. In 2019 genereerde 
deze site 335.000 unieke bezoekers! Eén 
van de speerpunten van het beleid is 
ook om jongvolwassenen te bereiken 
met onze boodschap. De krant Israël 

Aktueel had een gemiddelde oplage van 
75.000 kranten. De krant van oktober 
verscheen in een oplage van 135.000 
waarvan er 70.000 verspreid werden 
in iets minder dan duizend kerkelijke 
gemeenten.
Holocaustherdenking
Naast alle informatievoorziening, waar 
het speerpunt ligt op Gods trouw aan 
Israël, mochten we ook in januari 2019 
een Holocaustherdenking organiseren. 
Daarbij waren 612 mensen aanwezig.
Chanoeka
Zes jaar lang mochten we samen met de 
Joodse gemeenschap een grote menora 
oprichten in zes verschillende plaat-
sen in Nederland. In 2019 hebben we 
besloten om deze menora aan Sderot 
in Israël cadeau te doen. Hij werd daar 
17 december 2019 feestelijk onthuld. 
Alle Israëlische kranten hebben er over 
bericht.

3. Ondersteuningen 
De derde pijler van Christenen voor 
Israël is de ondersteuning bij de terug-
keer van het Joodse volk, ondersteuning 
van humanitaire projecten in het land 
Israël en acties voor solidariteit:
Alija: We hielpen bij de terugkeer (met-
terdaad of financiering) van: 6.000 Jo-
den uit Oekraïne, 150 Joden uit Frank-
rijk, 300 Joden uit India, 12.000 Joden 
uit andere landen van de voormalige 
Sovjet-Unie. We mochten meewerken 
aan de eerste opvang in Israël van 800 
immigranten, in het project First Home 
in the Homeland en bij verschillende 
andere integratieprojecten zoals Sela en 
Naaleh. Daarnaast waren we betrokken 

bij een opleiding tot buschauffeur voor 
nieuwe immigranten.
Samen met het Joods Agentschap 
organiseerden we 36 alija-seminars 
waarvan twintig in Oekraïne en zestien 
in Rusland. Ze werden elk bezocht door 
zestig tot honderd Joden die interesse 
toonden om alija naar Israël te maken. 
Ook waren we aanwezig op twee grote 
alijabeurzen in Kiev, waar meer dan 
drieduizen geïnteresseerde Joden naar 
toe kwamen.
Hulp arme gezinnen: We bekostig-
den: 90.000 maaltijden via Hineni in 
Jeruzalem, 2.800 pakketten voor de 
Joodse feesten voor arme gezinnen, 
1.200 voedselbonnen voor aankopen in 
supermarkten, 17.500 voedselpakketten 
in Oekraïne, 2.500 maaltijden in Joodse 
weeshuizen in Oekraïne, 600 onder-
steuningspakketten in Bethlehem, 
30.000 maaltijden voor de minderbe-
deelden in Jaffo via het Jaffa Instituut.
Holocaustoverlevenden: We financier-
den en waren daadwerkelijk betrokken 
bij: 600 Holocaustoverlevenden in 
Oekraïne met directe financiële en 
praktische maandelijkse hulp. Vier 
monumenten bij Joodse massagraven 
ter nagedachtenis aan de Holocaust in 
Oekraïne. Ruim 150.000 euro directe 
hulp aan organisaties die hulp verlenen 
aan Holocaustoverlevenden in Israël.
Kinderen van Israël: We financierden: 
in Aleh, een instituut voor de verzor-
ging van kinderen met ernstige beper-
kingen, een nieuwe ambulance; voor 
vierhonderd scholieren hun bijdrage 
aan het internaat van het Jaffa Insti-
tuut; in Beth Shemesh samen met de 

24
R

o
g

e
r 

v
a

n
 O

o
rd

t

In grote dankbaarheid blikken we terug op 2019. Onze missie om de kerk wakker te houden met betrekking tot Israël mochten  
we op vele manieren gestalte geven. Door de bijzondere donaties konden we veel hulp geven in Israël en het Joodse volk  

dat onderweg is naar het land Israël. Het bijzondere werk dat wij mochten doen in Oekraïne voor het Joodse volk nam een verdere  
vlucht. Door de vele bijeenkomsten die we mochten beleggen nam de belangstelling voor het werk van Christenen voor Israël toe. 

Het is een wonder om te zien dat de God van Israël naar Zijn volk heeft omgezien en het thuisbrengt op de bergen van Israël.  
Voor ons geldt dat in zijn zegen ook onze zegen gelegen is. Daarom zien wij ook Zijn beschermende hand in het werk  

dat we mogen doen met allen die zich in kerk en gemeente voor het Joodse volk inzetten. 

Ds. Frank Heikoop is de nieuwe voorzitter van 
Christenen voor Israël.

n mei en juni hielden we op diverse plekken Israëlvriendendagen, waarop we elkaar konden ontmoeten 
en samen konden zingen en de Bijbel openen.



Collectieve Israël Actie een ’science bus’; 
voor tweehonderd scholen een onder-
wijsprogramma in het Educational Cent-
re in Savyon; het onderwijsprogramma 
van Am Yisrael Achad, voor lessen 
Bijbelse geschiedenis; opvang en werk 
voor Ethiopische meisjes die aan lager 
wal zijn geraakt; in Sderot een program-
ma voor traumabestrijding bij kinderen; 
in de Negevwoestijn twee bluswagens, 
om de branden, veroorzaakt door de 
terreuraanvallen vanuit de Gazastrook 
te kunnen blussen; in Ben Yakir, een 
dorp voor jongens die niet regulier thuis 
kunnen wonen, (via een erfenis, samen 
met de Collectieve Israël Actie), een 
speciale ambachtelijke opleidingsschool 
voor jongens. 
Solidair met Israël: Solidair met Israël 
door: het verdelen van honderdduizend 
tulpenbollen met kaartjes van gevers; 
veertig jonge vrijwilligers die in de 
zomer actief arme gezinnen in Jeruza-
lem hielpen; meer dan 250 Nederlandse 
vrijwilligers die bij de verschillende 
projecten werkten, die Christenen voor 
Israël ondersteunt; het actief bestrijden 
van anti-Israëlactiviteiten zoals BDS 
(boycot, desinvesteringen, sancties) van 
regeringen en ngo’s; het uitnodigen van 
sprekers uit Israël maar ook deskundi-
gen uit Nederland om te tonen wat er in 
werkelijkheid afpeelt in Israël en welke 
goede dingen uit Israël komen.

Plannen voor 2020 en volgende jaren

In 2020 is het veertig jaar geleden dat 
Christenen voor Israël werd opgericht. 
Dat is in zekere zin een bijzondere 
mijlpaal. We zouden kunnen denken 
dat we in onze kerken het na veertig 
jaar wel zouden weten. Maar Chris-
tenen voor Israël zal zolang het nodig 
is, steeds weer en op nieuwe creatieve 
manieren de boodschap voor het voet-
licht brengen. Het centrum in Nijkerk 
is daarbij de uitvalsbasis. Het wordt 
al intensief gebruikt voor activiteiten 
en bijeenkomsten, maar we zullen er 
verder aan werken om meer mensen 
naar het centrum te laten komen, zodat 
ze in Nederland iets van Israël kunnen 
proeven.
Het verheugt ons dat het aantal lezers 
van onze krant Israël Aktueel nog steeds 
stijgt. Dat geldt eigenlijk voor al onze 
uitgaven. We leggen onze focus in de 
komende jaren op de 25-45-jarigen. We 
merken dat er veel belangstelling is 
voor Bijbelstudie. 
We leven in bijzondere tijden. Aan de 
ene kant het grote wonder dat het volk 
Israël thuis komt, en aan de andere kant 
de tekenen van de tijd, waar de Heere 
Jezus over sprak in Matteüs 24. In deze 
verkilde samenleving blijft Israël het 
teken van hoop en zijn herstel het teken 
van de spoedige komst van de Heiland.
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Elk jaar delen we duizenden tulpenbollen uit in Israël, en vaak planten we ze met de lokale bevolking ter 
plekke.

Volledig jaarverslag
 
Bovenstaande opstelling is ontleend aan het volledige jaarverslag 2019.
Bij het volledige jaarverslag heeft onze accountant Alfa Accountants B.V. op d.d. 
17 juni 2020 een controleverklaring afgegeven met het volgende oordeel: Naar ons 
oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling 
van het vermogen van de Stichting Christenen voor Israël Nederland te Nijkerk per 31 
december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de Richtlijn 
voor de jaarverslaggeving voor fondsenwervende instellingen RJ 650.

Opmerking: De bovenstaande opstelling bevat niet alle toelichtingen die vereist zijn 
op grond van het stelsel van financiële verslaggeving dat is toegepast bij het opstellen 
van de financiële overzichten, alsmede kan het lezen van de samengevatte financiële 
overzichten en de daarbij behorende controleverklaring niet vervangen. Het volledige 
jaarverslag 2019 kunt u over de post ontvangen door overmaking van € 5,00 op rekening 
NL38 ABNA 0529 310 252 onder vermelding van uw naam en adres en ‘jaarverslag 2019’. 
Het volledige jaarverslag is ook online te bekijken op cvi.nl/jaarverslag.

Verklaring besteding middelen

Het bestuur verklaart dat alle middelen in het verslagjaar zijn 
besteed in het belang van de doelstellingen.

Nijkerk, 17 juni 2020

Het bestuur bestaat uit negen personen, die voor een periode 
van vier jaar worden benoemd. De benoeming vindt plaats door 
de zittende bestuursleden.
Samenstelling bestuur stichting Christenen voor Israël Nederland 
per 31 december 2019: W.A. van der Hoff, voorzitter, ds. F.A.J. 
Heikoop, vicevoorzitter, J. van Dijk, secretaris,  
R. Fluit, penningmeester, ds. G.J. Krol, bestuurslid,  
dr. ir. L.E. Meijer, bestuurslid, F.A. de Lange, bestuurslid,  
D. Vandeputte, bestuurslid, mr. A.T. Elenbaas-van den Berge, 
bestuurslid, M. Bénard, bestuurslid.

Samenstelling toezichthoudende commissie per 31 december 2019:
J. van Dijk, R. Fluit, J. van de Ham

Alle leden van het bestuur, de directie en de leden van 
de toezichthoudende commissie, hebben geen relevante 
nevenfuncties.

Christenen voor 
Israël is sinds 1999 
in het bezit van het 
CBF-keurmerk.
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Balans per 31 december 2019 

    2019                        2018

EUR EUR EUR EUR

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa 247.975 290.516

Financiële vaste activa 150.000 175.000

Vlottende activa

Vorderingen 591.912 463.303

Liquide middelen 1.747.483 1.565.434

Totaal 2.737.370 2.494.253

Passiva

Reserves en fondsen

Reserves

Continuïteitsreserve 750.000 750.000

Bestemmingsreserves 641.793 441.793

Overige reserve 479.101 371.381

1.870.894 1.563.174

Fondsen

Bestemmingsfondsen 695.747 769.054

Kortlopende schulden 170.729 162.025

Totaal  2.737.370 2.494.253

Staat van baten en lasten over 2019 

Realisatie 2019 Realisatie 2018

EUR EUR

Baten particulieren/bedrijven

Donaties en giften 7.792.750 7.477.318

Baten als tegenprestatie voor 
levering van: producten en diensten 11.479 12.389

Totaal van som der baten 7.804.229 7.489.707

Lasten

Ondersteuning projecten 5.786.145 5.443.776

Voorlichting 859.690 742.252

Kosten eigen fondswerving 525.818 541.986

Beheer en administratie 403.025 422.960

Totaal van som der kosten 7.574.678 7.150.974

Totaal van bedrijfsresultaat 229.551 338.733

Financiële baten en lasten 4.862 5.524

 

Totaal van netto resultaat 234.413 344.257

2019 2018

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserve 200.000  300.000

Bestemmingsfonds (73.307) (78.842)

Overige reserves 107.720 123.099

234.413 344.257
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AMCHA ISRAEL
In Israel wonen nog 190.000 

overlevenden van de Holocaust. 

AMCHA biedt psychosociale hulp 
in 15 behandel  centra aan 19.000 

getraumatiseerde mensen.

Steun Vrienden van 
Amcha Nederland Amersfoort

IBAN  NL42 ABNA 049 06 06 210

www.amcha.nl

��������������������������������������������������������������
�����������������������������
�����	�������
�����������������
������
�	����������������������

��������������
������������
��������
���������������
������������	���
����������������������������
�������
���������
���
�������������	�������������������������������������
��������
������������������������
���������������������������������
�
������
�������������������
�����������������������������
�
���������
�������	������������������
���
�����
���
����������
���������������
���
�������������������������������������������
�������������
���� �	������������������������������������
������������

Wij starten met eenvoudige conversatie, het alfabet en 
grammatica. In een ontspannen sfeer op locatie in Houten 

(provincie Utrecht)

Ik groeide op in Israël en heb kennis van de taal en cultuur.

Hebt u interesse, neemt u dan contact op met:

Dana Massad  |  dana.massad@kpnmail.nl  |  06-12107755

HEBREEUWSE LES VOOR BEGINNERS

Onze boeken zijn verkrijgbaar in de (christelijke) 
boekhandel, op everread.nl of via 0343 594495

Kijk voor veel Bijbelstudieboeken op www.everread.nl

AMEN Bijbelmagazine - 17 juli j.l. verscheen nr. 151 met o.m. 
de volgende artikelen: ‘Zekerheid’, ‘Wie zal een deugdelijke vrouw 
vinden?’, ‘Het bloed van Abel en de weg van Kaïn’, ‘Verblijd je!’, ‘De 
laatste dagen zijn aangebroken!’ en ‘AMEN Actueel’. Word abonnee 
op dit 2-maandelijkse blad en/of word online-abonnee met toegang 
tot meer dan 1500 artikelen! Zie: www.amen.nl of bel: 0343 594411.

N.S. de Graaf - 96 blz - 20x12,5 cm - 9789066944398 - € 7,25

Hooglied - Over een herder en zijn geliefde - Binnen 
het  Jodendom wordt het Bijbelboek Hooglied gelezen op de achtste 
dag van het Pesachfeest waarmee de verlossing van Israël uit Egypte 
wordt herdacht. De inhoud wordt gezien als een afspiegeling van Gods 
liefdesverklaring aan Israël en Zijn verbond met Zijn volk. Hooglied 
beschrijft de herder en zijn geliefde als een prachtig paar, waarin de 
Herder en Zijn volk Israël niet moeilijk zijn te herkennen.

H.B. Slagter - 64 blz - 20x12,5 cm - 9789066944411 - € 5,65

De gehoorzaamheid van de Zoon - Aan de hand van 
Hebreeën 5:7-9 wordt in dit boekje nagedacht over de strijd in 
Gethsémané, het lijden van de Heere Jezus en Zijn sterven. Hij wilde 
in alles de wil van de Vader volbrengen ... en hééft dat ook gedaan! 
Wat is het een voorrecht om Hem te kennen als Verlosser en Redder. 
Hij betaalde de verlossingsprijs (de losprijs) en werd zo onze Redder. 
Een indrukwekkend boekje over een indrukwekkend Persoon!

Getallen in de Bijbel - Het origineel van dit boek 
(Number in Scripture) verscheen al in 1894. 
Het boek is verdeeld in 2 hoofddelen. Het 1e deel gaat over 
het bovennatuurlijke ontwerp van de getallen in de Bijbel; met 
algemene informatie daarover en de bijzondere wijze waarop 
ze gebruikt worden. Het 2e (en grootste) deel gaat over de 
geestelijke betekenis van diverse specifieke Bijbelse getallen.
Een mooi boek dat tegelijk als naslagwerk kan dienen bij het 
Bijbellezen. Dit is (inmiddels) de tweede druk.
Dr. E.W. Bullinger - 304 blz - 21x14,8 cm - 9789066943094 - € 18,00

035 694 48 33035 694 48 33

STRAFRECHTSTRAFRECHT

ARBEIDSRECHTARBEIDSRECHT

VASTGOEDVASTGOED

BESTUURSRECHTBESTUURSRECHT HUURRECHTHUURRECHT

info@crescas.nl 020-640.23.80 www.crescas.nl

Online openingsevenement van het cursusjaar
Bart Wallet interviewt Emanuel Tov

De Hebreeuwse Bijbel, Tanach, is eigenlijk geen boek maar eerder een 
hele bibliotheek. De oude teksten gaan van generatie op generatie, en 

roepen ook nu nog veel vragen op. Wie heeft bijvoorbeeld deze bijzondere 
verzameling boeken geschreven? En wanneer zijn ze tot stand gekomen? 
Wat is Bijbelkritiek? Welke conclusies kunnen wij trekken uit deze methodiek? 
En plaatsen de conclusies van de moderne studie de gelovige jood voor een 
probleem?
Over deze vragen gaat Bart Wallet in gesprek met professor Emanuel Tov, een 
van de leidende Israë lische wetenschappers op dit terrein. Tov vertelt hierbij 
over zijn levensverhaal, dat in Nederland begon, en over zijn belangrijkste 
wetenschappelijke inzichten. 

Op zoek naar het raadsel
van de Hebreeuwse Bijbel

met Emanuel Tov

woensdag, 9 september 2020  20:00-21:30

1 bijeenkomst € 10,00

Online

I.s.m. het Menasseh ben 
Israel Instituut. Dit evene-
ment is tot stand gekomen 
met dank aan Maror.
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EEN VAKANTIE OM BIJ STIL TE STAAN
BOEKENTIP:

‘ISRAËL  EN   WIJ’ 
van prof.dr. Willem J. Ouweneel

‘Wat voor religie hebben hedendaagse Joden 
eigenlijk, en hoe verhoudt die zich toch het 
christendom?’ ‘Wat weten christenen eigenlijk 
over de geschiedenis van het Jodendom over 
de laatste negentien eeuwen? Wat moeten we 
denken van de staat Israël, en hoe verhoudt die 
staat zich tot zijn buren? Wat zegt de Bijbel over 
de toekomst van Israël?’

Als je geïnteresseerd bent in Israël en het Jodendom, 
dan is dit boek een aanrader! Willem Ouweneel schreef 
jarenlang columns over Israël voor het CIP. Dertig van 
zijn columns zijn in dit boek opgenomen. Ze gaan over 
verschillende onderwerpen, zoals de religie, geschiede-
nis, buren en toekomst van Israël. 
Ondanks dat zijn columns niet recent zijn geschreven, 
zijn ze nog steeds actueel. Een leerzame aanrader voor 
als je je wilt verdiepen in Israël! 

Het boek ‘Israël & wij’ is te koop voor € 14,95  
via israelwinkel.nl!

COLUMN

Een paar weken geleden stapte ik in mijn oude Volkswagentje uit het jaar 2000 (zonder airco!) om een lange tocht naar 
Zuid-Frankrijk te maken. Wonderlijk maar waar heeft ‘ie het overleefd! En ik ook, ondanks het feit dat ik regelmatig in  
een hete sauna stapte wanneer ik ergens heen wilde rijden.

Als ik op vakantie ben, vind ik het leuk om stadjes te bezoeken en iets van de geschiedenis van die plaats te ontdekken. 
Soms kom je dan hele verrassende dingen tegen! Zo ook toen ik een dagje naar de stad Nice ging. Deze Franse stad  
ligt voor een deel tegen de bergen aan. Het heeft een leuk oud centrum, met smalle straatjes en havens. Om van  
een fantastisch uitzicht te kunnen genieten, moet je daar een eind omhoog lopen. Uiteraard begon ik aan de klim  
naar boven. Dat ging best goed, tot ik bijna boven was.

Opeens liep ik tegen een oude begraafplaats aan. Niets bijzonders, zou je denken. Tot ik zag dat het een Joodse 
begraafplaats was. Dat moest ik natuurlijk even van dichterbij bekijken. Daar, op de berg, liggen Joodse inwoners van  
Nice begraven. Een stuk verder stond een grote muur vol met namen. Dit waren de namen van de Joden die tijdens  
de Tweede Wereldoorlog uit Nice zijn weggevoerd. Bij deze muur stond ik toch wel even stil. In gedachten zag ik een  
hele stroom mannen, vrouwen en kinderen lopen.

Monumenten zijn er zodat mensen de geschiedenis niet vergeten. Zo’n muur met namen is er zodat wij niet vergeten  
wat er tijdens de oorlog is gebeurd. Het is goed om hieraan herinnerd te blijven worden, zelfs tijdens je vakantie.  
Zulke onverwachte momenten zetten je weer even stil.

Ben jij tijdens je vakantie ergens een monument tegengekomen? Laat het weten en mail naar paola@isreality.nl! 

Paola
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E: info@israelidoedreizen.nl  
T: 0314 - 363 280

Ontdek en beleef
het land van de Bijbel!

www.israelidoedreizen.nl  

• Familiereizen    
• Gemeentereizen
• Natuurreizen 

• Reizen op maat
• Jongerenreizen   
• Singlereizen

Samen het Loofhuttenfeest 
vieren in Jeruzalem!

Vanaf € 975,- 


