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Bijbels onderwijs over
Israël wereldwijd nodig

Tomas Samuel heeft al een bewogen leven achter de rug. We ontmoetten elkaar op internet 
rond het thema Israël. Hij is geboren en getogen in Egypte, opgegroeid als salafistisch moslim, 

en was verbonden aan de Moslimbroederschap. 
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Vanzelfsprekend werd hij 
opgevoed met een diepe 
haat tegen Israël en Joden. 
Tomas: “We noemden Joden 
de broeders van varkens en 
apen die voor altijd onze vijanden 
blijven.” In 2003 wilde hij naar Irak om daar 
de jihad te steunen, maar dat mislukte. Tot 
drie keer toe verscheen Jezus aan hem in 
een droom. “Ik ging me verdiepen in het 
christendom om te ontdekken wie Jezus in 
werkelijkheid is. Ik was verrast en verbaasd 
over de liefde die ik tegenkwam onder 
christenen en om de consistentie van de 
Bijbel.”

Verliefd op Israël
Zes jaar geleden kwam hij tot bekering en 
leerde hij Jezus kennen als zijn persoonlijke 
Verlosser en Heer. Zijn leven veranderde 
ingrijpend. Tomas: “Ik voelde dat Joden en 
Israël iets ongemakkelijks werden in mijn 
innerlijk.” Hij ging zich in Israël verdiepen 
en ontdekte dat zijn volksgenoten in het 
Midden-Oosten “vastzitten in een verhaal 

dat ze altijd gehoord hebben, zonder 
dieper te graven”. Hij verhuisde naar 
Zweden om daar evangelisatiewerk 
te doen. “Ik leerde in Zweden ook  

persoonlijk Joden kennen en werd 
verliefd op Israël. Ik houd van Israël, leer 
Hebreeuws, en wil voluit achter Israël 
staan.” 

Arabische christenen
Tomas en ik hebben afgesproken om na de 
coronatijd samen lezingen en Bijbelstudies 
te gaan geven aan Arabische christenen 
in Zweden. Indrukwekkend hoe de Heilige 
Geest mensen tot in het diepst van hun 
hart kan veranderen. Het eigendom zijn 
van Jezus en aversie hebben tegen Israël 
blijken dan onverenigbaar te zijn in het 
leven van een christen. 

Radicale verandering
Soortgelijke verhalen horen we ook 
van Kallie, onze vertegenwoordigster 
in Griekenland. Zij is actief onder 
vluchtelingen in Athene en vertelt dat 
velen van hen in dromen Jezus hebben 
ontmoet. Dit verandert hun leven radicaal, 

maar maakt ook een verlangen los om 
vanuit de Bijbel meer te leren over Israël. 
Ze vertelt dat er in Athene al meerdere 
kerkelijke gemeenten zijn gesticht die 
bestaan uit vluchtelingen die zich bekeerd 
hebben tot het christendom en de Here 
Jezus hebben leren kennen. 

Helpt u mee?
We zijn dankbaar dat we in beide gevallen 
ons steentje mogen bijdragen aan Bijbels 
onderwijs over Israël. En zo zijn er nog 
veel meer landen waar we actief zijn en  
waar Bijbels onderwijs én materiaal in 
de eigen taal hard nodig zijn, maar waar 
de financiële mogelijkheden beperkt 
zijn. Helpt u mee om ook in die landen 
christenen bekend te maken met de 
boodschap van Gods liefde voor Israël en 
Zijn plan met Zijn volk?

Ds. Kees Kant
Directeur 
Christians for Israel International



Het boek Waarom Israël? van ds. Willem J.J. Glashouwer werd een 
paar jaar geleden in het Albanees vertaald. Nu wil het team in 

Albanië aan de slag met het maken van audioboeken, gebaseerd 
op dit boek. Pellumb Ranxha, die als vrijwilliger leidinggeeft aan het 

werk in Albanië: ‘Door de audioboeken kunnen we de belangrijke 
boodschap over Israël ook beschikbaar maken voor blinden, ouderen 
die nauwelijks (kunnen) lezen en mensen die zich geen tijd gunnen 

om een boek te lezen.’

Albanië

Voor christenen in Pakistan is het niet zonder gevaar hun geloof te belijden en 
te beleven. Toch bestaat ook daar het verlangen naar meer (Bijbelse) kennis 
over Israël en kregen we het verzoek het boek Waarom Israël? in het Urdu te 
(laten) vertalen en  drukken. Dit verzoek willen we uiteraard honoreren.

Daarnaast zijn er contacten met een tv-netwerk dat via de satelliet 
uitzendingen verzorgt in o.a. Pakistan. Dit netwerk is erg geïnteresseerd in 
onze (video)series Waarom Israël?, Waarom Jeruzalem? en Waarom Eindtijd? 
Volgens Wilson Ng, betrokken bij ons werk in Azië, ‘zouden we geschiedenis 
schrijven als er in Pakistan positieve series over Israël op tv te zien zouden zijn.’

Pakistan

Mede door de coronacrisis zijn we ons 
meer gaan toeleggen op het verzorgen 
van (internationale) livestreams. In 
de afgelopen maanden hebben we 
op die manier vele mensen in 
diverse landen kunnen bereiken. 
Na Bijbelstudies van o.a. ds. Willem 
Glashouwer en ds. Kees Kant was er 
ook volop gelegenheid tot het stellen 
van vragen, hetgeen de betrokkenheid 
van deelnemers verhoogde en tot 
mooie gesprekken leidde. Zo waren er 
livestreams met mensen uit Maleisië, 
Australië, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk, Ita- 
lië, Singapore en Brazilië.

Een bijzondere livestream was de ‘Asian 
Summit’, een online conferentie voor 
mensen uit Azië. Sommige deelnemers 
kwamen uit landen die we nog niet 
eerder bereikten met onze boodschap 
over Israël, zoals Mongolië en Bhutan.

Een andere activiteit is de uitbreiding 
van ons pakket aan beschikbare 
videoseries. Met ds. Oscar Lohuis 
namen we een (Engelstalige) serie 
Bijbelstudies op gebaseerd op zijn boek 
Zegen door Israël. Ook zijn er plannen 
voor een (Engelstalige) cursus over de 
Hebreeuwse taal, hebben we Duits- en 

Franstalige Bijbelstudies opgenomen, 
en werken we aan een internationale 
versie van een video over het werk van 
Christenen voor Israël in Oekraïne.

Livestreams en videoseries

Podcasts
In de afgelopen maanden hebben 
we een mooie serie podcasts 
kunnen maken en uitzenden, waarbij 
Andrew Tucker in gesprek ging met 
Johannas Gerloff, een journalist 
en theoloog die in Israël woont en 
werkt. Tijdens deze gesprekken 
werd de actualiteit in en over 
Israël vanuit Bijbels perspectief 
belicht.

We hopen de podcasts te kunnen 
voortzetten. Het idee is om in de 
toekomst ook met wisselende 
gasten het gesprek aan te gaan. 
In de coronatijd is het beluisteren 
van podcasts wereldwijd 
enorm toegenomen. Op deze 
manier hopen we ook nieuwe 
doelgroepen te bereiken.

‘Omwille van Sion 

zal ik 

niet zwijgen, 

omwille van 

Jeruzalem 

zal ik 

niet stil zijn.’

Jesaja 62:1a



Onze krant is inmiddels in
verschillende talen 
beschikbaar

Zuid-Korea
Dr. Paul Wonil Jung is vertegen-
woordiger van ons werk in Zuid-Korea 
en onder de Koreaanse gemeenschap 
in Australië. Hij was accountant in 
Sydney, maar heeft op latere leeftijd 
zijn master Theologie behaald en 
promoveerde daarna in de VS.

Eerder dit jaar vond het zogeheten 
‘Theological Forum’ plaats, waarbij 
verschillende Israëlorganisaties uit 
Korea bij elkaar kwamen. Er is sprake 
van een goede samenwerking tussen 
deze organisaties. Dat gold niet alleen 
voor dit forum, maar ook voor de 
Koreaanse Israëlkrant die Paul met 
zijn team uitbrengt. Diverse sprekers 
van het forum hebben door middel van 
artikelen een bijdrage aan de krant 
geleverd.

Daarnaast is er ook een website in 
de Koreaanse taal. Een gebedspunt 
voor ons werk in Korea is het vinden 
van geschikte vertalers die boeken 
en theologische artikelen kunnen 
vertalen naar het Koreaans. Het is 
van belang dat dit mensen zijn die de 
Israëlboodschap goed begrijpen zodat 
ze de essentie van de artikelen op de 
juiste manier kunnen vertalen.

Het team van Christenen voor Israël 
Fiji organiseert regelmatig gebeds-
bijeenkomsten waarbij aan de hand 
van de (vertaalde) CVI-gebedskalender 
gebeden wordt voor Israël. Vorig jaar 
wisten de Fiji-eilanden het coronavirus 
buiten de grenzen te houden, maar nu is 
de situatie ernstig. Ondanks de lockdown 
gaat het gebed voor Israël (nu online) 
onverminderd door.

Fiji is ook een van de eilandengroepen in 
de Stille Zuidzee waar onze Engelstalige 
krant Israel & Christians Today elke 
twee maanden naartoe verscheept 
wordt. We zouden de krant graag op de 
eilanden zelf laten drukken, waardoor we 
ook de mogelijkheid hebben in de krant 
vier pagina’s met nieuws over het werk 
van Christenen voor Israël in Fiji op te 
nemen.

Fiji

Het boek Waarom Israël?
is in meer dan
talen vertaald 40
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Sinds het begin van de coronacrisis is de website 
van Christians for Israel International bijna
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Wereldwijd hebben we 
meer dan 700
enthousiaste vrijwilligers
die zich inzetten voor onze missie landen

Bulgarije
Een organisatie in Bulgarije is 
geïnteresseerd in onze ‘Waarom? 
Bijbelstudieseries’ op dvd en zou 
deze graag op tv uitzenden, 
met Bulgaarse ondertiteling. 
Momenteel onderzoeken we 
de mogelijkheden om deze 
uitzendingen te kunnen realiseren.

Op 3 juli jl. vierde de Italiaanse afdeling 
van Christenen voor Israël het 10-jarig 
bestaan. Een bijzonder jubileum, mede 
omdat het werk in Italië volledig draait op 
vrijwilligers. 

Edda Fogarollo en haar dochter Chiara zijn 
de oprichters van de Italiaanse afdeling en 
zetten zich sindsdien met hart en ziel in 
om de boodschap over Israël in heel Italië 
te verspreiden. Ze organiseren regelmatig 
conferenties, seminars en lezingen, houden 
een Italiaanse website bij, zijn volop actief 
op sociale media en sturen online nieuws-
brieven uit. Ze zijn beiden minder gaan 

Italië

Edda (links) en Chiara

werken (met een daling van inkomsten 
tot gevolg) om meer tijd aan het werk 
van Christenen voor Israël te kunnen 
besteden, en vaak worden de onkosten 
uit eigen zak betaald. Edda schreef o.a. 
het boek Towards the establishment of 
the State of Israel.
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Victor Kamugisha is volop actief in het werk van 
Christenen voor Israël in Oeganda. Zijn liefde 
voor Israël was niet altijd vanzelfsprekend, 
maar sinds hij ds. Willem Glashouwer 
een paar jaar geleden in Oeganda hoorde 
spreken, is zijn focus volledig veranderd. 

Lange tijd dacht hij dat de kerk de plaats 
van Israël had ingenomen. Nu is hij 
overtuigd van de unieke plaats van Israël 
in Gods plan. “Ik leerde dat ik als christen 
een verantwoordelijkheid heb om Israël 
te zegenen, zowel door gebed als door mijn daden.”

Oeganda
Inmiddels is Victor een reguliere ‘Israëlspreker’ 

op conferenties in Oeganda. Ook heeft hij 
diverse Bijbelscholen benaderd om met de 

leidinggevenden van gedachten te wisselen 
over de (foutieve) manier waarop over 

Israël wordt gedoceerd. Een van de 
uitdagingen bij het brengen van de 

Bijbelse boodschap over Israël in de 
nabije toekomst is volgens Victor 
de afwezigheid van theologische 

opleidingen met een Bijbelse 
Israëlvisie. Hij wil zich dan ook blijvend 

inzetten voor het werk van Christenen voor Israël in Oeganda.

Victor met zijn gezin

Online cursus
Om mensen op een laagdrempelige 
manier te bereiken met de 
Israëlboodschap, werken we momenteel 
aan een Engelstalige online ‘Israëlcursus’, 
gebaseed op het Bijbelstudieboekje 
Focus op Israël.  Op een interactieve 
manier worden deelnemers via korte 
videoclips en bijbehorende vragen door 
zeven modules heen geleid. Op die manier 
maken ze kennis met de ‘basics’ van de 
Israëlboodschap.

Bijbels materiaal
Onmisbaar bij het uitdragen van onze 
boodschap over Israël zijn materialen die de 
nodige verdieping bieden. De basistaal 
daarbij is Engels, van waaruit vervolgens 
andere vertalingen gemaakt kunnen worden. 
Dat geldt met name voor onze boeken, tijdschriften en 
brochures.

Zo verscheen onlangs de Engelse vertaling van het 
boek Totdat, niet veel later gevolgd door de Roemeense 
variant. Ook het magazine Israël en de Kerk kent een 
Engelstalige versie. Het boek Waarom Israël? is 
inmiddels in meer dan veertig talen beschikbaar, 
en dit aantal hopen we (bij voldoende middelen) 
nog te kunnen uitbreiden, zodat meer mensen 
(onder wie ook veel voorgangers) de belangrijke 
boodschap over Israël in hun eigen taal kunnen 
lezen, en vervolgens doorgeven.
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Maak uw gift rechtstreeks over op IBAN NL38 ABNA 0529 310 252
t.n.v. Stichting Christenen voor Israël o.v.v. ‘Internationaal’

Doneer online via cvi.nl/wereldwijd of scan de QR-code

Elk bedrag is nodig en welkom. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Mede door uw trouwe steun in de afgelopen jaren heeft dit werk kunnen uitgroeien tot een wereldwijde organi-
satie. Ook nu doen we vrijmoedig een beroep op u. Help ons de boodschap over Gods trouw aan Israël wereld-

wijd te kunnen doorgeven. 

Het internationale werk van Christenen voor Israël is volledig afhankelijk van giften. 

Gebruik IBAN BE91 000 165 450 876 voor giften vanuit België
t.n.v. Stichting Christenen voor Israël o.v.v. ‘Internationaal’
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