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Gehandicapten 
aan ’t werk

Het Israëlische ministerie van 
Economische Zaken wil meer 
gehandicapten aan een baan 
helpen. Een nieuwe richtlijn 
stelt dat bedrijven met meer 
dan honderd werknemers over 
twee jaar tenminste drie procent 
personeel met een handicap in 
dienst moet hebben. Binnen een 
jaar moet dat al twee procent zijn. 
In Israël wordt ook op andere 
gebieden veel gedaan om mensen 
met een handicap zoveel mo-
gelijk te integreren in de maat-
schappij.

Wereldraad van Kerken: 
‘Laat terroristen vrij’

Verkeerde namen
Het Israëlische Centraal Bureau 
voor Statistiek (CBS) maakte eind 
september de meest populaire 
voornamen van het afgelopen jaar 
bekend. Maar dat bericht klopte 
niet. Het CBS noemde alleen de 
Hebreeuwse namen en liet de Ara-
bische achterwege. De populairste 
naam in Israël is Mohammed voor 
jongens en voor meisjes Lian.

Wilt u deze krant uitdelen 
tijdens Israëlzondag? Dan 
kunt u nog kranten reserveren 
en ophalen in Nijkerk. Bel 
033-2348824.

Jaarlijks trekken tijdens het Loofhuttenfeest duizenden christenen van over de hele wereld door Jeruzalem als een bemoediging voor het Joodse volk. De profeet Zacharia 
beschrijft hoe eens alle volken zullen optrekken naar Jeruzalem om het Loofhuttenfeest te vieren. Dat zal zijn wanneer Jeruzalem eerst door de alle volken is belaagd. Dan 
zal de Heere zelf komen om Zijn volk te bevrijden. Hij wordt dan koning over heel de aarde (Zacharia 14). De wereldopinie van de eenentwintigste eeuw lijkt zich steeds 
meer tegen Israël te keren. De profetie van Zacharia lijkt daarmee dichterbij te komen. Veel Israëli’s hebben vaak het gevoel dat de hele wereld hen haat. Maar de Loofhut-
tenmars door Jeruzalem wijst vooruit naar de blije toekomst die zal volgen. Dan zal de Heere koning zijn en alle volken zullen optrekken om het Loofhuttenfeest te vieren. 
Wat een feest zal dat zijn! | Foto: Flash90

Voor alle volken

Als voorbeeld van een ‘succes-
verhaal’ noemt de WvK Ayman 
Sharawna. Hij zat twee keer in de 
Israëlische gevangenis, maar gaf 
publiekelijk aan de strijd tegen 
Israël te willen hervatten. | Foto: 
Electronicintifada.net

Jaarlijks organiseert de Wereld-
raad van Kerken (WvK) een ‘We-
reld Week voor Vrede in Palestina 
en Israël’. Dit jaar met het thema 
‘Laat mijn volk gaan’. Met dit 
thema is echter Israël de ‘farao’ 
en zijn het de Palestijnse ‘poli-
tieke gevangenen’ die moeten 
worden vrijgelaten. De WvK gaat 
eraan voorbij dat deze Palestijnse 
gedetineerden zijn vastgezet voor 
betrokkenheid bij terreur tegen 
Israël en vaak openlijk aangeven 
de strijd te willen hervatten wan-
neer zij worden vrijgelaten.
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#@!!&*?Ôø1#%!
Nu vraagt u zich natuurlijk af: wat staat 
daar?! Ik snap er niets van. Kan iemand 
mij de vertaling geven? Blijf even lezen, de 
uitleg volgt.

DOOR MARIJKE TERLOUW EN RUBEN RIDDERHOF

Wanneer je iets leest of hoort over Israël, bete-
kent dat niet direct dat je het ook begrijpt. Er 
zijn zo veel stemmen die tegen elkaar in spre-
ken. Dat schept veel verwarring. Misschien 
herkent u dit ook als vaste of nieuwe lezer 
van deze krant. Israël Aktueel wil u hierin een 
handreiking doen. We willen u bij wijze van 
spreken uitleg geven bij #@!!&*?Ôø1#%!.

Bijbel als basis
Israël Aktueel is geen standaard nieuwsblad, 
maar een krant met de Bijbel als basis. Wij 
geloven dat God het land en het volk Israël uit-
koos. Van daaruit en door dit volk heen wil Hij 
Zijn zegen voor de hele wereld uitdelen. We 
geloven dat die beloften in de Bijbel staan. Wij 
geloven dat we in deze tijd kunnen zien hoe 
God die beloften vervult: in de oprichting van 
de staat Israël en in de terugkeer van het Joodse 
volk naar het beloofde land. Daarmee is niet 
alles gezegd. Israël is nog niet het beloofde ko-
ninkrijk waarover we in de Bijbel lezen. Maar 
we zien wel de voortekenen en dat stemt hoop-
vol. Vanuit die hoop en dit geloof schrijven we 
deze krant en beschouwen we de realiteit.

Wat biedt Israël Aktueel?
Israël Aktueel bestaat al dertig jaar en valt 

maandelijks bij tienduizenden lezers op de 
mat. Wij informeren u niet over wat u al in de 
Nederlandse media kon zien, horen of lezen. 
Wij bieden u juist dat nieuws dat u in de 
reguliere media niet hoort. Vaak blijken deze 
media meer aandacht te schenken aan de visie 
van de critici van Israël. Wij willen hier een 
tegenwicht aan bieden en brengen u positieve 
berichten uit Israël. We nemen u mee in de 
achtergronden van wat er zich afspeelt in het 
Midden-Oosten. Niet alleen vanuit een politiek 
of strategisch oogpunt, maar juist ook vanuit 

een Bijbelse optiek. Hoe zien we in de huidige 
realiteit Gods beloften waar worden? Hoe 
probeert de macht der duisternis deze plannen 
te verijdelen? We hopen dat u zo uw kennis en 
inzicht kan vergroten.

Israël Aktueel gaat verder
Eerst leest u het nieuws, de Bijbelstudies en 
de achtergronden, dan komt u bij ons katern 
Israël Aktief. Want naast nieuws, analyses en 

gebedspunten willen we u ook inspireren om 
in actie te komen. Israël Aktief informeert u 
daarom:
•  Over allerlei activiteiten om u verder in 

Israël te verdiepen, zoals lezingen, muziek-
avonden, excursies en Bijbelstudies die de 
komende weken door heel het land plaats-
vinden.

•  Over allerlei projecten die Christenen voor 
Israël ondersteunt. Denk aan voedselhulp, 
steun aan Holocaustoverlevenden en hulp 
bij de terugkeer van Joden naar Israël.

•  Over boeken en andere materialen die u 
kunt lezen om meer te leren over Israël 
vanuit een Bijbels perspectief.

•  Over de mogelijkheden om Israël zelf te 
bezoeken met een solidariteitsreis of de 
handen uit de mouwen te steken tijdens een 
vrijwilligersreis naar Oekraïne of Israël.

Israël Aktueel is, zoals u begrijpt, een uitge-
breide krant met voor elk wat wils. Als redac-
tie hopen wij dat u de krant elke maand met 
plezier en interesse openslaat en leest. U weet 
nu waar #@!!&*?Ôø1#%! voor staat en dat 
Israël Aktueel dit probeert uit te leggen. Het 
staat – hoe kan het ook anders? – voor Israël.

Marijke Terlouw en Ruben Ridderhof zijn 
redacteuren voor ‘Israël Aktueel’.

K a n t t e k e n i n g

Veilig wonen in 
vrede
Deze zomer gingen de dagelijk-
se vluchten naar Israël gewoon 
door. Ondanks de derde Ga-
za-oorlog was er geen negatief 
reisadvies, en kon er veilig geland 
worden op vliegveld Ben Gurion 
bij Tel Aviv. In die vliegtuigen za-
ten steeds minder vakantiegan-
gers en pelgrims. Het Israëlische 
toerisme heeft als gevolg van 
de strijd in het zuiden van Israël 
veel moeten inleveren. Maar met 
al die vluchten kwamen wel een 
toenemend aantal nieuwe immi-
granten naar Israël. Uit de gehele 
wereld, maar vooral uit Europa, 
waar het opkomend antisemitis-
me voor velen het laatste zetje is 
om de koffers te pakken en zich 
defi nitief in het beloofde land te 
vestigen.

Is het dan niet gevaarlijk om naar 
Israël te gaan? In de dagen dat 
de staat Israël werd uitgeroepen, 
werd het land omringd door alle 
legers van aangrenzende Arabi-
sche landen. De jaren 1948, 1967 
en 1973 werden gekenmerkt 
door bestaansbedreigende oor-
logen. Anno 2014 lijkt de situa-
tie aan de grenzen nog heftiger, 
omdat het nu terreurbewegingen 
van moslimfanaten zijn, voorzien 
van geavanceerd wapentuig en 
duizenden raketten. Hamas in het 
zuiden, Hezbollah in het noorden 
in Libanon, Al Nusra (Al Qaida) 
langs de grens met Syrië, Ansar 
Bayit en andere terreurgroepen 
langs de grens tussen de Negev- 
en de Sinaïwoestijn.
Allemaal gedrenkt in de boze 
geest van de Islamitische Staat 
(IS), die plotseling uit de fl es is 
gekomen en niet alleen van le-
vensgevaar is voor Israël maar 
voor de hele wereld.
Toch gaan in onze dagen de 
 Joden uit de diaspora naar huis, 
naar Israël, Gods land, omdat 
dit aan hen beloofd is en de Eeu-
wige Zijn plan aan het volvoeren 
is.

Uiteindelijk zal het daar, rond 
Jeruzalem, de veiligste plaats op 
aarde blijken te zijn voor hen.

PIM VAN DER HOFF

HOOFDREDACTEUR

‘Israël is nog niet het beloofde 

koninkrijk waarover we 

in de Bijbel lezen. Maar we 

zien wel de voortekenen en 

dat stemt hoopvol.’
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K O R T  N I E U W SN I E U W S  E N  A C H T E R G R O N D E N

VN-missie langs Syrische grens onzeker
Nu radicaalislamitische bewegingen zich ook tegen VN-soldaten in 
Syrië hebben gekeerd, lijkt de VN-vredesmissie bij de grens tussen 
Israël en Syrië ineen te storten. Afgelopen maand besloten diverse 
landen om hun soldaten helemaal terug te trekken uit de missie.

In juni 1967 veroverde Israël de 
Golanhoogvlakte op Syrië tijdens 
de Zesdaagse Oorlog. Vanaf deze 
hoogvlakte is vrijwel het gehele 
noorden van Israël te bestoken. 
Met de steile wanden aan de west-
zijde vormt het gebied een strate-
gisch voordeel dat Israël niet graag 
in vijandelijke handen zou zien.

Na de Jom Kippoeroorlog in 1973 
sloten Israël en Syrië een wapen-
stilstand. De Verenigde Naties 
besloten toen om een VN-vre-
desmacht te stationeren langs de 

grens tussen Syrië en de Golan-
hoogvlakte. Deze missie, UNDOF, 
heeft sinds mei 1974 toegezien op 
de wapenstilstand tussen de twee 
landen.

Enkele weken geleden ontvoerde 
het Al-Nusra Front – een van de 
radicaalislamitische bewegingen 
die in Syrië strijdt tegen het regi-
me van Assad – 45 VN-soldaten 
uit Fiji. Hoewel zij twee weken 
later weer werden vrijgelaten, 
heeft de VN-missie er ernstig 
onder geleden. Het was niet de 

eerste ontvoering en bovendien 
worden de VN-soldaten regelma-
tig beschoten.

De 1200 soldaten van UNDOF 
hebben zich daarom afgelopen 
maand teruggetrokken aan de 
Israëlische kant van de grens. 
Er wordt nauwelijks nog gepa-
trouilleerd en ook op hun nieuwe 
locatie worden ze zo nu en dan 

door mortiervuur vanuit Syrië 
geteisterd.
Volgens een officier van het Israë-
lische leger, die lange tijd inzicht 
had in de samenwerking met 
UNDOF, is de missie niet langer 
relevant. “UNDOF is er om een 
wapenstilstand tussen twee staten 
te in de gaten te houden, maar een 
van die staten is er in feite niet 
meer.”

UNDOF-soldaten hebben zich teruggetrokken achter de Israëlische grens, omdat hun 
bases aan de Syrische kant van de grens onhoudbaar zijn geworden door het geweld 
van radicaal-islamitische groeperingen die het gebied hebben veroverd. | Foto: 
Flash90

Oudste gebedenboek

In het Bijbellandenmuseum in Jeruzalem wordt sinds afgelopen maand een 1200 
jaar oude Joodse siddoer, een gebedenboek, tentoongesteld. Het is het oudste Jood-
se manuscript met gebeden dat ooit is teruggevonden. Het boek telt vijftig pagina’s 
en is in opvallend goede staat. | Foto: Flash90

Toestemming Arabische woonwijk
De gemeente Jeruzalem heeft een bouw-
project voor ruim tweeduizend woningen 
voor Arabieren in een wijk in het oosten 
van de stad goedgekeurd. Het is het groot-
ste bouwproject in het Arabische deel van 
Jeruzalem ooit. Tegenstanders zijn boos, 
omdat ze vinden dat het een aanmoediging 
is voor illegale bouwactiviteiten. Veel Arabieren bouwen in het oos-
ten van Jeruzalem zonder bouwvergunning. Slooporders voor zulke 
huizen worden zelden uitgevoerd, omdat dit in het buitenland wordt 
gezien als onderdrukking van de Arabieren. | Foto: Flash90

I s r a ë l  e n  E u r o p a   Bas Belder

Waken, bouwen én vertrouwen
Het nieuwe Europees Parlement is weer volop 
aan het werk. Met spijt missen we toegewijde 
vrienden van Israël. Tegelijk constateren we 
met dankbaarheid dat hun plaatsen zijn inge-
nomen door pas gekozen collega’s. Dat schept 
moed! Want onze taken als vrienden van de 
Joodse staat in Brussel moeten we allesbehalve 
onderschatten. Evenmin overschatten trouwens. 
Met drie woorden wil ik deze opdracht duide-
lijk maken: waken, bouwen en vertrouwen.

Eerst dus waken. Al tijdens de vakantieperiode 
viel het mij op dat binnen de hoge Brusselse 
ambtenarij steeds nieuwe plannen worden 
bedacht tegen Israël. In Jeruzalem luisteren en 
doen ze immers niet wat Brussel wil … Was 
dat wel het geval, dan zou de vrede al getekend 
zijn tussen Joden en Palestijnen. Deze hoog-
moedige Europese houding is niet alleen te 
dwaas voor woorden, maar bovenal levensge-
vaarlijk in een Midden-Oosten dat momenteel 
brandt en bloedt. Om bij Israël te blijven. Het 
landje heeft zojuist een nieuwe gevechtsronde 
van maar liefst 51 dagen achter de rug tegen 
doodsvijand Hamas in Gaza.

Waken dus in het Europees Parlement ten be-

hoeve van Israël. Scherp opletten dat Brussel 
niet heel geleidelijk afglijdt naar boycotmaat-
regelen tegen Israëlische exportproducten 
voor de Europese markt. De bewijzen daar-
voor liggen er. Dat hoorde ik de afgelopen 
septemberweken in vertrouwelijk overleg in 
Jeruzalem en Straatsburg. Om een voorbeeld 
te noemen: nog even en de uitstekende wijnen 
van de Golanhoogvlakte mogen Europa niet 
meer in. Als ‘bezettende macht’ mag en 
kan  Israël immers niet voor hun kwaliteits-
eisen instaan, zo argumenteert een Brusselse 
dienst.

Over bouwen gesproken. Niet minder belang-
rijk is dat Europa werkelijk oog heeft voor 
Israëls veiligheidssituatie. Neem de talloze 
peperdure terreurtunnels die het zo armlastige 
Hamasbewind heeft kunnen aanleggen voor 
verrassingsaanvallen tegen de Israëlische 
burgerbevolking in het zuiden van het land. 
Tijdens een werkbezoek aan de westelijke Ne-
gevwoestijn (10 september) heb ik, samen met 
mijn beleidsmedewerkers Dick Jan Diepen-
broek en Elise Coolegem, ontdekte en ont-
mantelde terreurtunnels van dichtbij kunnen 
bekijken. De opdracht voor Europa ligt voor de 

hand. Steun Israël met woord en daad in zijn 
verdedigingsstrijd tegen Hamas.

Alleen zo bouwt Europa aan Israëls vertrou-
wen, ons derde sleutelwoord, in Europa. Niet 
voor niets vroeg de presentator van een popu-
lair Israëlisch televisieprogramma mij tijdens 
het werkbezoek naar de publieke stemming in 
Europa ten aanzien van zijn land. Een logische 
vraag na de diepbeschamende anti-Israëlische 
en antisemitische taferelen op Europese straten 
en pleinen van de laatste tijd in reactie op het 
Gazaconflict.

Het is hoog tijd dat de Europese Unie eerlijk 
zelfonderzoek doet. Hoe staat zij nu eigenlijk 
tegenover de Joodse burgers in haar midden 
en tegenover de Joodse staat Israël? Alleen via 
inkeer en omkeer bouwt Brussel een sterke, ver-
trouwelijke relatie op met Jeruzalem. Daarvoor 
wil ik mij de komende jaren van harte inzetten. 
In vast vertrouwen op Israëls God die echt 
waakt over Zijn volk en bouwt voor Zijn volk.

Bas Belder is lid van het Europees Parlement 
namens de SGP en binnen dit parlement voor-
zitter van de Israëldelegatie.

‘With Jews we lose’
Robert Ransdell, een kandidaat 
voor de senaatsverkiezingen uit 
de Amerikaanse staat Kentucky, 
plaatste als onderdeel van zijn 
verkiezingscampagne borden 
langs de weg met daarop de 
slogan ‘With Jews we lose’ (Met 
Joden verliezen we). De borden 
werden verwijderd, omdat hij 
geen toestemming had deze te 
plaatsen.

Vrijwillig snoeien

OneDay is een Israëlische orga-
nisatie die in februari 2014 werd 
opgericht. De organisatie trom-
melt jonge vrijwilligers op die 
voor één dag helpen bij een pro-
ject. Vooral nieuwe immigranten 
worden door OneDay gevraagd. 
Het deelnemen aan de projecten 
biedt hen een kans om vrienden 
te maken en zich meer thuis te 
voelen in Israël. Onlangs hiel-
pen tientallen vrijwilligers een 
wijngaard nabij de Gazastrook 
snoeien. Het werk in de wijn-
gaard liep vertraging op door de 
Gaza-oorlog. | Foto: OneDay

Typefout
De leider van de Palestijnse Au-
toriteit Mahmoud Abbas gaf een 
presentatie in New York. In de 
aankondiging daarvan stond als 
een van de onderwerpen waar-
over Abbas zou spreken “Hoe 
gewelddadig protest de beste 
manier is voor de Palestijnen 
om een onafhankelijke staat te 
krijgen”. Toen The Jewish Te-
legraphic Agency, een Joodse 
nieuwsdienst, hierover vragen 
stelde, kreeg het te horen dat 
de automatische correctiefunc-
tie van het woord ‘geweldloos’ 
(non-violent) ‘gewelddadig’ (vi-
olent) had gemaakt. Een aange-
past persbericht werd spoedig 
daarop verstuurd.

Klaagmuur schoongemaakt

Tussen de stenen van de Klaag-
muur in Jeruzalem worden veel 
briefjes gestopt waarop mensen 
gebeden hebben geschreven. 
Eens in de zoveel tijd worden 
deze briefjes opgeruimd en ver-
volgens begraven op de Olijf-
berg. | Foto: Flash90

Hamas geeft toe
Hamas heeft toegegeven tijdens 
de Gaza-oorlog gebruik te heb-
ben gemaakt van menselijke 
schilden. Naar eigen zeggen 
kon de terreurorganisatie niet 
anders, omdat Gaza één groot 
“dichtbevolkt stedelijk gebied 
is”. Dit klopt niet. Hoewel Gaza 
dichtbevolkt is, zijn er tussen de 
grote bevolkingscentra ook veel 
open gebieden.
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B I J B E L  E N  P R O F E T I EI S R A Ë L P R E D I K A N T

De wonderlijke waarheid van de profetieën
We leven in een tijdperk vol 
leugens. Twaalf jaar geleden 
werden we voorgelogen over 
Irak. De dramatische gevolgen 
worden voor Irak steeds erger. 
Nu worden we voorgelogen 
over Oekraïne. De Hamasoorlog 
stortte vuilnisbakken vol leugens 
over Israël. Dat vuilnis werd al 
snel voer voor antisemitisme.  
Israël zuchtte: “HERE, red mij 
van de leugenlippen”  
(Psalm 120:2). 

DOOR JAN VAN BARNEVELD

Overal heerst de leugen. In de 
reclame, in het nieuws en in de 
politiek. Sommige mensen lezen 
geen krant meer en kijken niet 
naar het nieuws. Wat is waarheid? 
Hoe kunnen we, zoals Jezus ons 
dringend aanraadt, “de tekenen 
(signalen) van de tijden onder-
scheiden” (Matteüs 16:3)?

Waarheid
Betrouwbare waarheid vinden we 
in de Bijbel. “Ik vertrouw op uw 
woord” (Psalm 119:42). En: “Heel 
uw woord is de waarheid” (Psalm 
119:160; Johannes 17:17). Wat 
we nodig hebben, vinden we in 
en door de Heilige Schrift. Daarin 
staat ook veel over de toekomst. 
Daar hebben we geen paragnost, 
sterrenbeelden of allerlei andere 
gevaarlijke occulte onzin voor 
nodig. Toekomst vinden we in 
Bijbelse profetieën. Die voor-
zeggingen gaan niet alleen over 
Jezus en Israël. Veel profetieën 
gaan over volken, vooral die in 
het Midden-Oosten, en ook over 
de eindtijd. Het is belangrijk om 
daarvan kennis te nemen.

Profetie 
De Bijbel is vol profetie. Niet 
alleen in de zestien Bijbelboe-
ken van de profeten. Ook de 150 
psalmen en de verhalen over Abra-

ham, Jozef en David bevatten veel 
profetie. Om u een kleine indruk 
te geven noemen we enkele oude 
profetieën met ‘hun profeet’. De 
geboorte van Jezus in Bethlehem: 
Micha. De dertig zilverstukken 
die Judas kreeg voor zijn verraad: 
Zacharia. De Romeinse soldaten 
die lootten om de mantel van de 
gekruisigde Jezus: Psalm 22. De 
vlucht en de terugkeer van Jozef 
en Maria met de kleine Jezus naar 
Egypte: Hosea. Al die profeten 
leefden meer dan vijfhonderd jaar 
voordat hun profetie uitkwam.
Nu een paar toekomstprofetieën. 
De terugkeer van Jezus op de 
Olijfberg: Zacharia. Jeruzalem 
als toekomstige hoofdstad van 
de wereld: Jesaja. De stammen 
van Israël komen terug naar het 
Beloofde Land, en de oorlogen om 
Israël en om Jeruzalem: Zacharia 
en Jesaja. Vaak lezen we in het 
Nieuwe Testament: “Dit gebeurde 
opdat vervuld zou worden wat 
de Here gesproken heeft door de 
profeet.” Het Nieuwe Testament is 
helemaal op het Oude Testament 
gebaseerd. Op het fundament van 
“de wet en de profeten” (Romei-
nen 3:21).

Ingewikkeld?
Veel christenen vinden het Oude 
Testament en vooral de profe-
tieën ingewikkeld en moeilijk. 
Vaak wordt tijdens een seminar 
gevraagd: “Waarom wordt er in 
onze kerk nooit over gepreekt?” 
Dat is jammer. Want God zegt van 
tevoren wat Hij gaat doen en Hij 
doet precies wat Hij heeft gezegd. 
Als we de profetieën niet kennen, 
kunnen we de machtige hand van 
de Heere niet herkennen. Want wat 
je niet weet, kun je ook niet zien. 
Inderdaad, het is soms ingewikkeld 
en profetie heeft veel aspecten. 
Maar er zijn enkele sleutels die 
deuren naar de profetieën openen. 

Sleutels
We geven nu een paar kernthema’s 
uit het profetische woord.
•  Profetieën over de Here Jezus 

Zijn komst, Zijn wederkomst.
•  Profetieën over de Babyloni-

sche ballingschap en de tweede 
ballingschap van Israël. De 
vreselijke dingen die toen over 
het land en het volk van Israël 
zijn gekomen.

•  Veel profetieën gaan over de he-
dendaagse terugkeer van Israël, 

het herstel van het verwoeste 
land en de geweldige toekomst 
van Israël.

•  Eindtijdprofetieën: gebeurte-
nissen die vandaag hun schadu-
wen steeds duidelijker vooruit 
werpen.

De belangrijkste sleutel om 
veel profetieën voor onze tijd te 
begrijpen is: We leven nu in de tijd 
van het herstel van Israël. God 
herstelde en herstelt het verwoeste 
land. Hij brengt Zijn volk weer 
thuis. Hij gaat een geestelijk her-
stel geven.

Voorbeelden
Uit de ruime keus van profetieën 
die in onze tijd vervuld zijn of 
bezig zijn om vervuld te worden, 
krijgt u maar een kleine selectie.
1. Sinds de stichting van de 
moderne staat Israël hebben de 
Arabische moslimlanden gepro-
beerd Israël te vernietigen. Grote 
oorlogen, economische boycots, 
(zelfmoord)terrorisme, raketaan-
vallen, niets mocht baten. Het 
volk Israël leeft! De profeet zegt: 
“Elk wapentuig dat tegen u wordt 
vervaardigd, zal niets uitrichten” 
(Jesaja 54:17).
2. De vijanden van Israël begon-
nen de anti-Israël BDS-campagne. 
De B staat voor ‘boycot Israël’. 
God antwoordt: “Tot u zal de 
rijkdom van de zee zich wenden” 
(Jesaja 60:5). Israël heeft enorme 
voorraden gas in de Middellandse 
Zee ontdekt. Onlangs heeft Israël 
een overeenkomst van elf miljard 
voor gasleveranties aan Jordanië 
gesloten. God zorgt voor Zijn 
volk.
3. “Maar u, Israël (…) die Ik 
gegrepen heb van de einden der 
aarde (…) wees niet bevreesd” 
(Jesaja 41:8-10). Het volk Israël is 
inderdaad vanuit alle hoeken van 
de aarde teruggekomen en komt 
nog steeds terug. Nu vooral uit 
Frankrijk en Oekraïne.
Zo ziet u iets van de wonderlijke 
waarheid, de nauwkeurigheid en 
de actualiteit van Gods profetische 
Woord.

Jan van Barneveld was leraar 
natuur- en wiskunde, directeur 
van de hulporganisaties TEAR en 
Barmhartige Samaritaan en publi-
ceert sinds 1967 over Israël.

Hoewel donkere wolken zich ook figuurlijk samenpakken boven Jeruzalem, herinnert de regenboog ons aan Gods goede beloften 
van genade en herstel. | Foto: Flash90

Hoogmoed en 
ootmoed

Ik las pas een woord van 
Jakobus: Wie zijn broeder 
oordeelt, is geen dienaar, 
maar een rechter van de 
wet geworden en die plaats 
komt alleen God toe. Laat 
ik dus maar bescheiden zijn 
en spreken met liefde. Welke 
valkuilen zijn er voor ons als 
kerk?

DOOR DS. HENK POOT

Ik ga naar een andere apostel, 
Paulus, en ik lees dat hoogmoed 
zijn valkuil is. Zijn waarschu-
wing daartegen doortrekt heel 
de Romeinenbrief. Hij moet 
het gevaar aangevoeld hebben 
toen veel Joden het evangelie 
verwierpen en de heidenen het 
juist aannamen. Natuurlijk heeft 
hij niet kunnen bevroeden dat 
zijn missie zou uitlopen op het 
christendom en dat de gelovi-
gen uit de volken nota bene met 
een beroep op hem de uitver-
koren positie van Israël zouden 
miskennen. Maar het gevaar van 
hoogmoed zit in de lucht en hij 
ruikt het: de wilde takken, die 
tegen hun natuur in de edele 
olijfboom zijn ingeënt, zullen 
gaan doen alsof ze zijn uitge-
groeid zijn tot de edele olijf zelf. 
We moeten blijven beseffen dat 
we als gelovigen uit de volkeren 
zijn ingezameld en het huis van 
Israël zijn ingeleid, niets minder 
en ook niets meer. Dat betekent 
verwondering en ootmoed.

Jaloezie
Maar er is nog een valkuil, ern-
stiger zelfs: het gif van de ja-
loezie. De nauwelijks verholen 
irritatie als zou God met twee 
maten meten en Israël een 
streepje voor hebben; dat Israël 
niets fout kan doen en dat wij 
daar wat achteraan bungelen. 
Iedereen zou moeten weten: 
Israël is wel het oudste kind en 
heeft inderdaad een bijzondere 
plaats, maar het is in Gods liefde 
uitverkoren voor heel de wereld.

Oud en nieuw
En dan is er de vergissing om 
te denken dat het Oude Testa-
ment minder belangrijk is dan 
het Nieuwe. Die gedachte is al 
vroeg in de kerk gegroeid. Wat 
we samen moeten leren is dat 
het in het Nieuwe gaat om het 
Oude, om het werkelijkheid wor-
den van wat de profeten hebben 
gezegd en dat daarbij de rol van 
Israël niet is uitgespeeld.
Niet voor niets spreken men-
sen over een tweede bekering 
als het gaat om het oog krijgen 
voor Gods trouw aan Israël. Zo 
heb ik dat zelf ook ervaren.

Ds. Henk Poot is als Israëlpredi-
kant verbonden aan Christenen 
voor Israël en geeft spreekbeur-
ten door heel Nederland.

B i j z o n d e r   Roger van Oordt

De geest van de leugen
In de tweede brief aan de Tessalonicenzen schrijft 
Paulus over de komst van de Heiland en wat daaraan 
vooraf zal gaan. Een broeder maakte me attent op dat 
ene zinnetje in vers 11 van hoofdstuk 2. Omdat de 
mens van de eindtijd de waarheid niet wil geloven, 
daarom zendt God hun een dwaling die bewerkt dat 
zij de leugen zullen geloven.
Een bekend gezegde is ‘de krant brengt de leugen 
in het land’. Dat kan tegenwoordig anders ingevuld 
worden, want wie leest er nu nog een krant tegen-
woordig. Alle nieuws komt tot ons via televisie, 
radio, apps en internet.

De vader van de leugen is de duivel en het is opmer-
kelijk hoeveel macht hem wordt gegeven. Niet alleen 
als het over Israël gaat, maar in de hele maatschappij. 
Omstreeks 1835 werd er door een aantal christenen 
een manifest uitgegeven, dat gezonden werd naar 
de leiders van kerk en staat, waarin gezegd werd 
dat in de laatste dagen alles omgedraaid zou wor-
den. Dingen die God had verboden, zouden bij wet 

geregeld worden, de leugen zou geloofd worden en 
de liefde tot elkaar verkillen. We zien het in onze 
tijd gebeuren. Het hoopvolle is echter dat God ons 
een  belangrijk wapen in handen heeft gegeven en 
dat is het gebed van de gelovige dat elke bolwerk zal 
slechten.
In Jesaja 2 staat dat wanneer de HEERE komt, Zijn 
woord uit Sion zal uitgaan. Dat zit er aan te komen. 
Wat we nu beleven zijn de barensweeën. Moeite en 
pijn, maar met de zekerheid van de geboorte.

Ondertussen worden we overstelpt met scheve 
berichtgeving over Israël en over wat het wel of niet 
gedaan heeft. De vader van de leugen heeft meer 
ruimte dan ooit, hij weet als geen ander hoe laat 
het is op Gods klok. Daarom is het aan ons om op 
de bressen te staan voor Zijn waarheid, dat is Zijn 
onfeilbaar Woord.

Roger van Oordt is directeur van Christenen voor 
Israël.
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Economie blijft groeien
Een onlangs verschenen onder-
zoek laat zien dat de economie 
van Israël blijft groeien. In het 
onderzoeksrapport staat dat de 
resultaten een “duurzame, in-
drukwekkende groei van Israëls 
economie in de afgelopen dertig 
jaar” tonen. Het betreft een on-
derzoek van dr. Adam Reuter.

Drie jaar tram

Inmiddels rijdt de tram in Jeru-
zalem al weer drie jaar. De tram 
zou het openbaar vervoer in 
Jeruzalem aanzienlijk moeten 
verbeteren. Maar volgens een 
peiling onder de reizigers is daar 
maar weinig van te merken. De 
reistijd is volgens 65 procent 
van de ondervraagden niet ver-
anderd, 31 procent vindt zelfs 
dat zijn reistijd langer is gewor-
den. De meest gehoorde erger-
nissen over de tram zijn dat de 
wagons te vol zijn, lang opont-
houd tijdens de rit bij de halte, 
en problemen met de kaartjes-
machine. | Foto: Flash90

Andere sirenes
Tijdens operatie Protective Edge 
reden de Israëlische ambulan-
ces met een ander sirenegeluid 
rond. Dit was om de burgers 
niet in verwarring te brengen 
en onnodig angst te bezorgen. 
Het gebruikelijke geluid van de 
sirene lijkt namelijk sterk op het 
luchtalarm. De kans is groot dat 
de ambulances het nieuwe ge-
luid blijven voeren. In elk geval 
is er begin september nog geen 
sprake van om op korte termijn 
weer over te gaan naar het oude 
geluid.

Langste tunnel gereed

Het kostte bijna twee jaar bou-
wen, na 22 maanden is de lang-
ste spoorwegtunnel van  Israël 
gereed. Alleen zal de tunnel 
voorlopig nog niet gebruikt wor-
den. De tunnel is onderdeel van 
het hogesnelheidstraject tussen 
Jeruzalem en Tel Aviv. Bouwlie-
den beginnen nu aan de tunnel 
voor het tweede spoor. Als het 
traject van 57 kilometer klaar is 
(waaronder vijf tunnels en acht 
bruggen) dan kun je in een klein 
half uur de afstand afleggen. 
| Foto: Flash90

Sterk bedrijf
Het Israëlische bedrijf Mobileye 
presteert als beste van alle be-
drijven in dezelfde bedrijfstak 
op de NASDAQ. Mobileye ont-
wikkelt systemen die helpen bij 
het autorijden op basis van ca-
meratechniek.

Tweetalig onderwijs bevordert onderling begrip

Hand in hand
Het is pauze en de kinderen 
spelen buiten, maar als de bel 
gaat, holt iedereen naar binnen. 
Zo op het eerste gezicht lijkt 
de school in kibboets Eshbal 
in het noorden van Israël op 
elke  andere school. De twee 
vriendinnen Leehe en Jawan, 
beiden dertien jaar, hebben 
computerles. Ook heel gewoon, 
ware het niet dat er voor de klas 
twee onderwijzeressen staan, 
een Arabische en een Joodse. 
Zij leggen in het Ivriet en in het 
Arabisch de  opdracht van de les 
uit. In groepjes van twee gaan 
de kinderen aan de slag. Leehe 
en Jawan bespreken samen 
de vragen en de antwoorden, 
waarna Leehe het in het Ivriet 
intypt en Jawan vervolgens in 
het Arabisch.

DOOR JOANNE NIHOM

Ook al wonen Arabieren en Joden 
in hetzelfde land, er zijn maar wei-
nig gemengde dorpen en ook het 
schoolsysteem is vrijwel geheel 
gescheiden. Het Hand in Hand-
centrum voor Joodse en Arabische 
opvoeding in Israël is opgericht 
om daar verandering in te bren-
gen. Jody Cohen- Asaraf, een van 
de directeuren van Hand in Hand: 
“In 1998 was het revolutionair 
wat de stichters van Hand in Hand 
wilden bereiken; een alternatief 
schoolnetwerk voor Arabieren en 
Joden gebaseerd op integratie, 
twee talen, multiculturalisme en 
gelijkheid. Het was een moedige 
stap en zal uiteindelijk hopelijk 
leiden tot een verandering in de 
Israëlische maatschappij.”

Van jongs af aan
In de vier scholen die er nu zijn, 
wordt aan meer dan negenhonderd 
Arabische en Joodse leerlingen 
lesgegeven. En dat gebeurt zowel 
in het Arabisch als in het Ivriet. 
Jody: “Wij worden erkend door 
het ministerie van Onderwijs en 
krijgen net zoals andere scho-
len subsidie. Die is alleen voor 
maar één leraar per klas. In onze 
klassen zijn altijd twee leraren 
aanwezig, een Arabische en een 
Joodse.”
Elkaars taal spreken van jongs 
af aan is de eerste stap in het 
doorbreken van de negatieve voor-
oordelen die kinderen van elkaar 
hebben. De volgende stap is een 
actief multicultureel leerplan 
waarin de leerlingen onderwijs 
wordt gegeven over de concepten 
en gebruiken van de verschillende 
religies, tradities, geschiedenis en 
de cultuur.
Jody: “De feestdagen worden ook 
samen gevierd. Niet om hetzelfde 
te gaan denken, maar om elkaar te 
begrijpen. Het gaat erom dat we 
respect voor elkaar leren opbren-
gen.”

Begrip voor elkaar
De leerstof is zo samengesteld 
dat steeds beide kanten worden 
belicht. Dat geldt zowel voor de 
relatie met Israël alsook voor de 
religie en de geschiedenis. Jody: 
“Een heikel onderwerp bijvoor-
beeld is elk jaar de verschillende 
benaderingen van wat er gebeurd 
is in 1948. Dat was het jaar van 
de oprichting van de staat Israël. 
Het conflict wordt niet genegeerd. 
Door discussies en activiteiten 
proberen we begrip voor elkaar te 
krijgen.”
Silgalit heeft twee dochters op de 
Hand in Handschool. Zij is Joods 

en in Israël geboren. We hebben 
onze dochters naar deze school 
gestuurd, omdat wij geen andere 
geschikte school vonden. Het 
was in eerste instantie dus niet 
echt een bewuste keuze. Maar het 
systeem sprak mij wel aan. Ik ben 
opgevoed met de gedachte dat 
er ook een oor moet zijn voor de 
andere kant, de andere partij. Het 
is ook wat verwarrend allemaal 
soms. Bijvoorbeeld op Onafhan-
kelijkheidsdag. En toch brengen 
we die dag samen door en dat gaat 
goed. Wat ik ook af en toe moei-
lijk vind, is dat mijn kinderen nu 
met kleinkinderen in de klas zitten 
van mensen die tegen ons gevoch-
ten hebben in de verschillende 
oorlogen. Het heeft mij nog meer 
doen beseffen dat niets simpel is, 
maar wel alles mogelijk.”

Wil om samen te leven
Jody: “De filosofie van onze 

school is dat je moet kunnen 
luisteren en proberen te begrijpen 
wat de ander zegt, ook al ben je 
het er niet mee eens. Wij gaan uit 
van de wil om samen te leven, hoe 
verschillend we ook zijn. De leer-
lingen leren hun eigen identiteit 
te waarderen zonder een andere 
mening te minachten. Zo ontwik-
kelen ze het vermogen om in een 
complexe maatschappij te leven 
en de tweespalt in onze samenle-
ving te overwinnen.”
De leerlingen en hun ouders varen 
er wel bij. Mohammed (dertien 
jaar): “Ik spreek Arabisch tegen 
mijn Joodse klasgenoten en als 

ze mij niet verstaan dan zeg ik 
het nog een keer in het Ivriet.” 
Zijn moeder vertelt: “Op Ara-
bische scholen is het verboden 
over politiek te praten. Op de 
Hand in Handschool wordt over 
alles gesproken. Toen Yasser 
Arafat overleed, was dat een 
uitgebreid onderwerp. Alles 
wordt van beide kanten belicht. 
Dat geeft mij het gevoel dat ze 
een band hebben met hun eigen 
volk en hun geschiedenis kennen, 
maar ook weten wat er in de ander 
omgaat.”

Dialoog niet uit de weg gaan
Shafiq en Widad zijn Arabieren en 
alle vier hun kinderen gaan naar 
de Hand in Handschool. Widad: 
“Het is belangrijk voor mij dat 
mijn dochters zich, ondanks 
dat ze deel uitmaken van een 
etnische minderheid, zich niet 
minder voelen wat betreft ken-

nis en opleiding.” Shafiq: “Een 
school behoort geen eiland te 
zijn,  afgesneden van de wereld. 
Het moet een plek zijn waar alles 
besproken wordt. Het is niet mak-
kelijk, want er blijft veel contro-
verse tussen ons en we blijven in 
twee werelden leven. Maar onze 
kinderen leren een dialoog niet uit 
de weg te gaan en dat is wellicht 
het begin van een nieuwe bewe-
ging.”
Jody: “De innige vriendschap-
pen die ontstaan op onze scholen 
tussen Arabieren en Joden zijn 
bijzonder. Niet alleen worden de 
kinderen vrienden en brengen ze 
middagen en weekenden samen 
door, maar het slaat ook over op 
de ouders. Zij komen samen in 
klas- en schoolcomités, raken be-
vriend en gaan soms zelfs samen 
op vakantie.”

Samenleven is mogelijk
Hand in Hand wordt ook gesteund 
door lokale gemeenten, stichtin-
gen en donaties uit binnen- en 
buitenland. Er zijn ambitieuze 
plannen voor de toekomst om 
scholen over het hele land te 
krijgen. Dat is nodig want er zijn 
intussen lange wachtlijsten.
Jody: “Joodse ouders die hun 
kinderen naar onze scholen sturen, 
geloven dat samenleven mogelijk 
is. Arabieren willen hun kinderen 
naar een school met een goed 
onderwijsniveau sturen, dat is 
voor hen in het begin bijna altijd 
de reden om voor onze school te 
kiezen. Maar al snel begrijpen ze 
wat hier gebeurt en staan ze achter 
ons beleid.”
Op een moment dat vrede ver weg 
lijkt te zijn, lijkt de boodschap dat 
Arabieren en Joden wel degelijk 
samen kunnen leven en leren 
belangrijker dan ooit.

Joanne Nihom is journalist en 
wil met haar schrijven een Israël 
laten zien dat veel mensen niet 
kennen.

Joodse en Arabische leerlingen van een Hand in Handschool in Jeruzalem. | Foto: Flash90

‘Het is niet makkelijk, want er blijft veel 

controverse tussen ons en we blijven in twee 

werelden leven. Maar onze kinderen leren een 

dialoog niet uit de weg te gaan en dat is wellicht 

het begin van een nieuwe beweging.’
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Joden en woorden
Schrijvers Amos Oz en dochter Fania 
Oz-Salzberger publiceerden het boek Joden 
en woorden. De beroemde romanschrij-
ver en zijn dochter, die historica is, doken 
samen in de lange Joodse geschiedenis om 
zo de nauwe band tussen Joden en woorden 
nader te verklaren. Zij vertellen uitvoerig 
over allerlei spreuken, discussies, teksten en 
portretteren gelijktijdig Joodse persoonlijk-
heden uit alle eeuwen. Geschreven woorden 
en een permanent debat tussen generaties 
gedurende vele eeuwen vormen het hart van 
de Joodse cultuur, zo luidt hun opvatting. 
Uitvoerig omschrijven vader en dochter de 
centrale plaats die het woord altijd heeft 
ingenomen in de Joodse beschaving. Er is geen bewijs, beweren zij, 
dat er ooit ongeletterde Joodse gemeenschappen zijn geweest. Reden 
om aan te nemen dat Joden een ketting van geleerdheid handhaven die 
altijd gevolgd kon worden omdat de meesten van hen konden lezen. 
(TdO)

Joden en woorden; Amos Oz en Fania Oz-Salzberger; Uitgeverij De 
Bezige Bij; ISBN 9789023483663; Prijs: € 24,90

K O R T  N I E U W S C U LT U U R

Elke nesjomme is een parel
Mijn eerste ontmoeting met het orthodoxe Jodendom was een les van rabbijn Jakob Fried-
rich in het Cheider in Amsterdam. Hij gaf daar eens in de zoveel tijd Bijbelstudie voor geïnte-
resseerde niet-Joden en een collega nam me mee er naartoe.

DOOR RUBEN RIDDERHOF

Het was voor mij een openbaring. Mijn beeld 
van orthodoxe Joden was tot dan toe – zoals 
bij de meeste christenen, vrees ik – vooral 
gevormd door het beeld dat in het Nieuwe 
Testament en in christelijke lectuur wordt ge-
schetst van de ‘farizeeërs en schriftgeleerden’. 
Niet echt positief. 
Maar bij rabbijn Friedrich ontdekte ik hoeveel 
liefde Hij had voor God en Zijn woord. Het 
was een ervaring die ik later opnieuw zou 
beleven bij veel orthodoxe Joden die ik ont-
moette.

Liefde en wijsheid
Ik was dan ook erg blij toen ik van onze 
trouwe correspondent Joanne Nihom uit Israël 
hoorde dat zij bezig was een boek te schrijven 
over deze bijzondere rabbijn uit Antwerpen. 
Het lezen ervan kost niet veel tijd. Het is een 
handzaam boek van 108 pagina’s. Maar de 
inhoud is werkelijk prachtig. Joanne en uitge-
verij Toetssteen zijn erin geslaagd een boek 
te publiceren, waarin niet alleen Friedrichs 
bewogen leven wordt beschreven, maar waarin 
bovenal zijn rijke wijsheid en zijn toewijding 

aan en liefde voor de Allerhoogste naar voren 
komt.

Noachitische wetten
In het boek zijn ook vijf lessen opgenomen 
over de Noachitische wetten. Zoals u wellicht 
weet, kent de Joodse uitleg van de Bijbel 
zeven wetten die al vóór de wetgeving aan 
Israël op de Sinaï bestonden. Deze wetten 
zijn universeel en gelden voor alle mensen 
op aarde. Friedrich zet die niet één voor één 
uiteen, maar wijst in zijn lessen vooral op het 
geloof in God als voorwaarde voor het kunnen 
vervullen van deze wetten. Hij is de Schepper. 
Hij stelde het recht in. Zonder dat te erkennen, 
kunnen mensen allerlei wetten uitvaardigen en 
naleven, maar blijkt het alles mensenwerk en 
zeer betrekkelijk.

Het is dit besef en het erkennen van God als 
de Allerhoogste, waarvan het denken van 
rabbijn Friedrich is doortrokken. En Joanne 
Nihom is erin geslaagd om dit in het boekje 
duidelijk naar voren te laten komen. Dat is een 
bijzondere prestatie. Ik beveel dit boekje van 
harte aan. Het is een zeldzaam doorkijkje in de 

Joodse ziel. De oplettende christen zal hierin 
iets van de Messias herkennnen.

Elke nesjomme is een parel; Joanne Nihom; 
Uitgeverij Toetssteen, Westerveld; ISBN 
9789081891486; Prijs: € 17,95

Studiedag: Land in zicht

Waarom is voor het Joodse volk 
de relatie met het land Israël 
onmisbaar voor het praktiseren 
van hun religie? Hebben christe-
nen een vergelijkbare band met 
Jeruzalem of Rome? Die vragen 
komen aan bod tijdens een stu-
diedag van Platform Appèl Kerk 
en Israël over het thema Land 
In-Zicht, over de relatie tussen 
land en religie in Jodendom en 
christendom. Het thema wordt 
ingeleid door Leo Mock, docent 
Judaïca, en Klaas Spronk, pro-
fessor Oude Testament. 
De studiedag vindt plaats op 
maandag 3 november van 9.30 
tot 16.00 uur in de Bergkerk aan 
de Dr. A. Kuyperlaan 2 in Amers-
foort. Deelname bedraagt 30 euro 
(studenten 20 euro). Aanmelden 
kan via appelkerkenisrael.nl of 
073-6579141. | Foto: Flash90

Fotocollectie  
Howard Greenberg

De Joodse Howard Greenberg 
was een fervent verzamelaar van 
foto’s. Hij legde een collectie aan 
met de meest bijzondere foto’s 
van de beste fotografen uit de 
eerste helft van de twintigste 
eeuw. Het Joods Historisch Mu-
seum heeft de meesterwerken 
uit zijn collectie naar Nederland 
weten te halen en die hangen tot 
11 januari in het Joods Historisch 
Museum in Amsterdam. Bij elke 
foto is het achterliggende verhaal 
te lezen en dat maakt het geheel  
tot een zeer interessante exposi-
tie. Kijk ook op jhm.nl. | Foto: Charles 
Ebbets/Howard Greenberg Collection

Israëlische wijnmakers  
in Nederland

Op dinsdag 25 november vindt 
in het NH Barbizon hotel in 
Amsterdam een bijzonder wijn- 
evenement plaats. Een keur aan 
Israëlische wijnhuizen presen-
teert dan zijn wijnen aan het 
Nederlandse publiek. Ook het 
Israël Producten Centrum, de 
grootste importeur van Israëli-
sche wijnen in Nederland, is van 
de partij en vertegenwoordigt 
de wijnhuizen waarvan het de 
wijnen importeert. De Israëli-
sche ambassadeur zal ook aan-
wezig zijn bij het evenement.  
| Foto: Wine and Food ass.

Een dwaze maagd
De Joodse Ida Simons moest na terugkeer 
uit Theresienstadt haar veelbelovende car-
rière als concertpianiste opgeven. Pas vele 
jaren later, in 1960, debuteerde zij met het 
boek Een dwaze maagd. Hierin beschrijft 
zij het leven van Gittel, die opgroeit in Den 
Haag, Antwerpen en Berlijn. In Antwerpen 
kan Gittel volop toegeven aan haar passie 
voor pianospelen. In Berlijn, waar haar 
vader zijn fortuin probeert te vergaren, is 
de illusie van rijkdom na de beurskrach van 
1929 snel voorbij. 
Ida Simons vertelt meeslepend over de 
lotgevallen van Gittel. Als geen ander weet 
Simons zich in te leven in een meisje dat op zoek is naar een veilige 
plek in een chaotische wereld. 
De heruitgave van het boek ontving lovende recensies en is het zeker 
waard gelezen te worden. (TdO)

Een dwaze maagd; Ida Simons; Cossee Uitgeverij; ISBN 
9789059365049; Prijs: € 19,90

Jodenvervolging in een  
gebombardeerd Rotterdam
Op donderdag 
6 november 
organiseert rab-
bijn Lody van 
de Kamp een 
historische stu-
diedag per bus 
naar Rotterdam. 
Vanaf station 
Amersfoort reist 
u naar Rotter-
dam waar u in 
het stadsarchief belangrijke stukken ziet over de Joodse geschiedenis 
van de stad. U bezoekt vervolgens Loods 24, van waaruit Rotter-
damse Joden werden gedeporteerd en Hoek van Holland. Onderweg 
vertelt rabbijn Van de Kamp u van alles over hoe het de Joden in 
Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog verging.
Deelname aan deze bijzondere studiedag bedraagt 78 euro per 
persoon. U kunt zich opgeven via info@jehoedaservices.com. Voor 
informatie kunt u bellen: 020-4047833.

Rotterdam na het bombardement in mei 1940.

Het heilige in het alledaagse

Drs. Allan Morinis is hoofd van het Mus-
sar Institute en schrijver van het boek 
Het heilige in het alledaagse. | Foto: 
Mussar Institute

De Bijbel roept ons op om heilig 
te leven. Maar het valt vaak niet 
mee om dat te verwezenlijken. 
Ook in het Jodendom kent men 
deze opdracht. Vanuit de Thora en 
de Joodse wijsheid is al eeuwen-
lang het begrip Mussar bekend. 
Mussar staat voor de zoektocht 
van de individuele mens naar een 
heilig leven. Een prachtig boek 
hierover, geschreven door de 
Canadees drs. Allan Morinis, is 
nu vertaald in het Nederlands en 
wordt op 26 oktober gepresen-
teerd tijdens een bijeenkomst van 
Werkgroep Mussar Europa. Drs. 
Morinis zal bij deze presentatie 
ook aanwezig zijn en spreken. Het 
boek Het heilige in het alledaagse 
is volgens de auteur niet alleen 
voor Joden omdat de principes die 
erin worden uitgelegd universeel 

zijn. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Henri Vogel, 
henri.vogel@kpnmail.nl.
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P l u s s e n  e n  m i n n e n   Ds. G. Hette Abma

Altijd strijd over Israël
Steeds meer mensen zie je een vies gezicht 
trekken als het gaat over Israël. Modieus ge-
zegd hebben zij het er helemaal mee gehad. 
In allerlei toonaarden geven ze te kennen 
dat het hen geweldig tegen de borst stuit 
dat er altijd direct strijd gevoerd wordt als 
Israël ter sprake komt.

Laat niemand zich erover verwonderen dat er 
zo verschillend tegen de positie van het Joodse 
volk wordt aangekeken. Wanneer het erom gaat 
of de belofte betreffende het beloofde land nog 
altijd geldt wordt het nog meer complex. Onop-
losbaar lijkt het echter te worden als de vraag 
aan de orde komt aangaande de staat die sinds 
de stichting in 1948 vooral omstreden was in 
de Arabische wereld en sindsdien wereldwijd 
steeds meer controversieel dreigt te worden.

Het uitverkoren volk
Op dit moment zal moeten blijken of er sprake 
is van een echte liefde voor Israël. Uit angst 
voor onenigheid zal niemand zijn overtuiging 
onder preekstoelen of kerkbanken mogen 
steken. Uiteraard moeten wij geen discussie 
aangaan waarbij het hoofd alleen maar verhit 
wordt. Het gaat er juist om een gesprek te voe-
ren waardoor we steeds meer een warm klop-
pend hart voor Israël krijgen. Zonder twijfel 
zal dat van ieder veel vergen. Helemaal zonder 
strubbelingen zal het niet mogelijk zijn.

Wanneer een predikant linea recta spreekt 
over de kerk als het in de Bijbel specifiek gaat 
over Israël mogen betrokken gemeenteleden 
hem daar best op aanspreken. Als een voor-
ganger alleen bidt voor de bekering van de 
Joden, mag er zeker naar geïnformeerd worden 
waarom hij niet vraagt om de vervulling van al 
Gods beloften. Zo’n vraagstelling blijkt vaak 
als eyeopener te functioneren. En wat is het 
geweldig te ontdekken dat God nog een plan 
heeft met Zijn volk!

Wie wat Gods volk betreft het hart op de goede 
plaats heeft, zal merken hoe de vreugde ver-
gald wordt tijdens een feestelijke doopdienst in 
een reformatorische kerk als de predikant het 
klassieke doopformulier leest met de woorden 
van de oude editie of uit een hertaalde versie. 
Onze oren gaan toch tuiten als we horen dat 
de doop in de plaats van de besnijdenis is 
gekomen. We kunnen dat helaas wel zo zeggen 
op grond van de belijdenis, maar niet op grond 
van de Schrift. Dit wordt er niet beter op als we 
stellen dat onder het nieuwe verbond de doop 
in de plaats van de besnijdenis is gekomen. Of 
versluierend dat de doop de vervulling van de 
besnijdenis is. Nergens in Gods Woord is dat te 
lezen. God zei tegen Abraham dat de instelling 
van de besnijdenis geldt voor alle volgende 
generaties! (Genesis 17:9v) Nooit lezen we dat 
de doop het nieuwe teken van het verbond is 
geworden.

Het beloofde land
De landbelofte (Genesis 15:18v en verschillen-
de plaatsen) is helaas omstreden in de kerk. Het 
mag duidelijk zijn dat de apostelen en evange-
listen de aandacht richten op de vervulling van 
de beloften in hùn dagen: het kruis en de op-
standing van de unieke Verlosser! Toch wisten 
zij ook van de realisering van de uiteindelijke 
plannen van God, waar alle profeten door de 
loop der eeuwen over hebben gesproken (Han-
delingen 3:21). Niemand mag theologische 
constructies verzinnen en bijvoorbeeld beweren 
dat de landbelofte in Jezus vervuld werd. Dat 
is echt kwats. Door Jezus is juist de garantie 
gegeven voor de vervulling van alle beloften, 
dus ook de landbelofte (2 Korintiërs 1:20).

De staat Israël
Na veel wikken en wegen is er in de Joodse 
gemeenschap gekozen voor de treffende for-
mulering van een gebedstekst waarin de Eeu-
wige wordt gedankt voor de staat Israël ‘als het 
ontluikende begin van de komende verlossing’. 
Het felle verzet tegen de zogenaamde ‘zionis-
tische entiteit’ in de wereld van de islam zou 
ons als christenen de ogen moeten openen. 
Wat doe je als je merkt dat een teken van God 
wordt weersproken? Terwijl je medestanders 
zoekt zal je de strijd niet schuwen.

Ds. G.H. Abma is emeritus predikant van de 
Protestantse Kerk in Nederland.

G e d a c h t e s p r o n g e n   Bert Koning

Woorden
Wonderlijk is het alfabet. Die 26 
of 22 tekens waarmee we woorden 
kunnen vormen waarmee we een 
gedicht of loflied schrijven. Maar 
ook is het mogelijk om met die-
zelfde tekens een smaadschrift te 
schrijven. We kunnen zegenrijke 
woorden in de mond nemen, maar 
letters kunnen ook het materiaal 
leveren om een vreselijke ver-
vloeking uit te spreken. Jacobus 
heeft het ons in zijn brief duidelijk 
gemaakt.

Welke woorden nemen we in 
de mond als het om Gods volk 
gaat? Al heel vroeg lezen we dat 
Abraham te horen krijgt: “Ik zal 
zegenen wie u zegenen, en wie 
u vervloekt zal ik vervloeken.” 
(Genesis 12:3). Bileam de occultist 
zag dat het in de ogen van de Hee-
re goed was om Israël te zegenen 
(Numeri 24). Hoe anders dan het 
antisemitisch vervloeken van  Israël 
waarvoor hij ingehuurd was.

Hoe zijn onze woorden? Zijn onze 
gebeden woorden van zegen? Be-
seffen we voldoende dat ook onze 
gebeden voor Israël met reukwerk 
vermengd grote gevolgen hebben 
voor de ontsluiting van het gericht 
over de volken (zie openbaring 8)? 
Wee die volken die Israël gevloekt 
hebben. Geen lieflijke geur, maar 
een giftige stank.

Op 25 september is weer een 
Joods nieuwjaar begonnen. We 
bidden hen een goed en zoet 
nieuw jaar toe. Maar meer nog 
met het slot van Psalm 129 bidden 
wij: “Des HEREN zegen zij met 
u, wij zegenen u in de naam des 
HEREN.”

Bert Koning werkte jarenlang 
voor de Evangelische Omroep, 
schreef diverse boeken en is gra-
fisch ontwerper.

Foto: Dan Klimke/CC Flickr.com

G a s t c o l u m n   Dirk van Genderen

Bid in elke samenkomst voor Israël

Soms krijg ik de reactie: ‘Israël is zeker een hobby van je …’ Dat is 
het niet, maar ik voel me geestelijk zo verbonden met Israël en met 
het Joodse volk, dat ik er niet over kan en mag zwijgen. God heeft de 
liefde voor het Joodse volk in mijn hart gelegd.
Daarom ben ik blij met de Israëlzondag, de eerste zondag in okto-
ber. In tal van kerken en gemeenten staat Israël dan centraal in de 
prediking, de gebeden en de liederen. Eigenlijk zou iedere zondag 
Israëlzondag moeten zijn, in elke kerk en gemeente. Beseffen we hoe 
rijk gezegend we zijn door het Joodse volk?
Kent u de woorden uit Johannes 4:22, waar de Here Jezus zegt: “De 
zaligheid is uit de Joden.” De Here Jezus is God, werd mens en werd 
geboren als Joodse man. Door de struikeling van het Joodse volk is 
het evangelie ook tot de heidenen gekomen. Voor ons onbegrijpelijk, 
maar dat paste in Gods plan met Israël en met de wereld.
Zonder het Joodse volk zou er voor ons geen redding zijn. We 
hebben de Here Jezus lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. We 
hebben het Joodse volk lief, omdat het Gods volk is. God heeft Zijn 
volk niet verstoten, zoals sommigen menen. “Volstrekt niet”, stelt 
Romeinen 11:1.

Samen met de gelovigen uit de Joden mogen we gemeente van de Here 
Jezus Christus zijn. Gelovigen uit de heidenen zijn niet langer “vreem-
delingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgeno-
ten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, 
waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is” (Efeziërs 2:19 en 20).
Wat een voorrecht is het om met de gelovigen uit Israël ingeplant te 
zijn in de olijfboom en deel te mogen hebben aan de wortel en de 
vettigheid van de olijfboom, aan de zegeningen die in Christus Jezus 
zijn (Romeinen 11:17).

Daarom is het belangrijk om in onze samenkomsten ons verbonden 
te weten met Israël en met het Joodse volk. Altijd. Niet dat er dan 
in elke dienst over Israël gepreekt moet worden, maar laten we het 
Joodse volk niet vergeten. Bid om vrede voor Jeruzalem. Zegen het 
Joodse volk. Roep het uit: ‘Spaar Heere, Uw volk’ en smeek om de 
bekering van het Joodse volk.

Dirk van Genderen is spreker, schrijver en heeft een eigen website 
dirkvangenderen.nl.

Brieven
De redactie plaatst op deze 
opiniepagina graag reacties 
van lezers. Wij nodigen u 
daarom uit te reageren op 
de krant of de actualiteit. 
Mail uw brief naar krant@
christenenvoorisrael.nl met 
als onderwerp ‘ingezonden’. 
Richtlijn: 150 woorden. De 
redactie behoudt zich het 
recht voor reacties in te kor-
ten of niet te plaatsen.

Expositie glasfusing 
 Israëlcentrum

Wayne Dieleman uit Zwolle 
werd in 2010 werd bekend door 
zijn autobiografie Mijn verloren 
familie, een hervormde jongen 
oog in oog met zijn Joodse af-
komst. Sinds enige tijd is hij 
bezig met glasfusing. Dit is het 
samensmelten van verschillende 
stukjes glas tot een kunstig ge-
heel. In zijn studio heeft Wayne 
hiervoor een speciale oven voor 
die het glas tot 840 graden Cel-
sius verhit. De Zwollenaar maakt 
veel Joodse gebruiksvoorwerpen 
zoals chanoekia’s (achtarmige 
kandelaar), sjabbatkandelaren, 
sierraden en mezoezot (kokertje 
voor aan de deurpost). Bijzonder 
is ook de Seiderschotel van glas-
mozaïek. U kunt een kleine expo-
sitie van de kunstobjecten zien 
in het Israëlcentrum, Patroon-
straat 1 in Nijkerk, gratis toegan-
kelijk tussen 10.00 en 15.30 uur. 
Heeft u belangstelling in een van 
de tentoongestelde werkstukken 
of wilt u een object naar eigen 
ontwerp laten maken, dan kunt 
u contact opnemen met Wayne 
Dieleman. Er liggen visitekaart-
jes bij de vitrines.

Toerismedrop Noord-Israël
Bewoners van Noord-Israël vre-
zen voor een terugval in het 
toerisme naar hun streek, na-
dat een IDF-woordvoerder in 
de  Israëlische media de risico’s 
van een toekomstige oorlog be-
noemde. Volgens de woordvoer-
der is er geen sprake van een 
directe dreiging, maar iets kleins 
kan natuurlijk snel uitmonden in 
een serieus conflict. In dat geval 
moeten bewoners langs de grens 
er rekening mee houden dat He-
zbollah vanuit Libanon kortston-
dig dorpen zou binnenvallen. 
Naar aanleiding van het bericht 
hebben sommige mensen hun 
vakantie rond de Hoge Feest-
dagen (Joods Nieuwjaar, Grote 
Verzoendag en Loofhuttenfeest) 
in het noorden afgezegd.

R E A C T I E SO P I N I E
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J O O D S E  W E R E L DK O R T  N I E U W S

D e n k e r s  v a n  h e t  z i o n i s m e   Daniël Drost

Frits Kuiper: Israël en de gojim
Frits Kuiper (1898-1974) was een doopsge-
zind predikant en een markante persoonlijk-
heid. Hoewel hij met name bekend gewor-
den is als socialist en als ‘links christen’ die 
gefascineerd was door het communisme, 
was hij tevens een overtuigd zionist, die in 
zijn publicaties telkens het belang van Israël 
– niet alleen voor Joden, maar ook voor ‘de 
volken’ – benadrukte. 

Al in zijn vroege jeugd had Kuiper veel contact 
met Joodse mede-Amsterdammers. Toen hij 
het antisemitisme zag opkomen in de jaren 
dertig voelde hij zich sterk met het Joodse volk 
verbonden, niet alleen vanuit de vriendschappen 
die hij had, maar ook vanwege zijn eigen achter-
grond. Als doopsgezinde kwam hij ook uit een 
traditie die veel vervolging had gekend. Toen de 
staat Israël werd opgericht in 1948 werd hij een 
sterk verdediger van de Joodse staat, telkens in 
reactie op de situatie in het Midden-Oosten en 
de publieke opinie hier in Nederland. Hij zette 
heel zwart-wit neer dat we simpelweg onze 
verhouding tot de staat Israël moeten bepalen. 
In zijn eigen woorden: ‘De keuze voor of tegen 
Israël betekent in onze tijd voor mensen en voor 
volkeren en groepen de keuze ten leven of ten 
dode. Wie deze keus bewust wil ontlopen, gaat 
aan de eigenlijke zin van ons mens-zijn – en 
daarmee aan de meest duidelijke getuigenis 
voor hoop ten leven – voorbij.’ Kuiper probeer-
de dit heel concreet te maken voor het denken 
en de beeldvorming in de kerk. Zo schreef hij in 
1970 voor een bespreking van het genootschap 
Nederland-Israël:

“Antizionisme nú gevaarlijker dan antisemitis-
me.
1.  Wie de Joden niet als volk erkent, erkent 

hen niet als Joden.
2.  Antisemieten keren zich tegen de Joden 

wegens hun verleden – antizionisten wegens 
de mogelijkheden van hun toekomst.

3.  Antisemieten geven toe, dat zij het volk der 

Joden haten en beroepen zich daarvoor op 
een of meer volstrekt onhoudbare theorieën.

4.  Antizionisten verklaren, dat zij de Joden 
evenzeer liefhebben als zichzelf, maar 

willen niet, dat Joden in en bij Jeruzalem 
als volk hun levenskans herkrijgen – en 
beroepen zich daarvoor op zeer aannemelijk 
klinkende argumenten.

5.  Daar moet tegenin worden gebracht dat, hoe-
wel de Joden precies zo gewoon zijn als alle 
andere mensen, de roeping van hun volk en 
hun plaats in de geschiedenis van uitzonder-
lijke betekenis zijn voor geheel de mensheid.” 

Dit is Kuipers denken over Israël in een noten-

dop. Dat roept tegelijkertijd veel vragen op. 
Staan doperse theologen niet heel kritisch ten 
opzichte van de staat, van elke staat, omdat zij 
zich per definitie vestigt en in stand houdt met 
geweld? En is Israël als volk van God niet juist 
geroepen om niet te worden als alle andere 
volken? Hoe kan Kuiper dan de staat Israël 
omarmen? Kuiper was inderdaad een dopers 
denker die bovenstaande punten helemaal on-
derschreef. Maar hij zag in de staat Israël niet 
zomaar een gewone staat gevestigd worden als 
alle andere. De staat Israël was bijzonder en 
had een bijzondere roeping, als voorbeeld voor 
de volken. Zo schrijft hij ergens: ‘De waarde 
van de zionistische beweging berust dus op het 
feit dat zij aansluit bij Gods keuze.’
Dat is wel erg idealistisch en vanuit de kerk 
geredeneerd. Maar ook vanuit Joodse krin-
gen verschilden mensen hierin met hem van 
mening. Kuiper was echter niet iemand die 
kritiekloos de zionistische beweging en de 
staat Israël omarmde. Hij geeft in zijn publi-
caties ook aan dat ‘het zionistisch streven’ te 
weinig oog heeft gehad voor andere menselijke 
groeperingen te midden waarvan Israël geleefd 
heeft, nu leeft en steeds weer leven zal. ‘Het 
is jammer dat het zionisme over het algemeen 
de eigen zaak niet duidelijker verbonden heeft 
gezien met de zaak van het mens-zijn van alle 
volkeren en rassen op aarde.’ Maar hij bleef 
hoopvol: ‘Of kan men zeggen, dat hier slechts 
sprake is van een nog-niet?’
Hoewel Frits Kuiper al veertig jaar overleden 
is, blijven zijn vragen onveranderd actueel. 
Als het gaat om Israël zijn er geen neutrale 
toeschouwers. Hoe kijken wij naar Israël? Hoe 
houden we als christenen de hoop levend? De 
hoop op een eigen plek voor Gods volk, maar 
ook de hoop dat het ‘nog-niet’ (in het lijden 
van de Palestijnen) opgeheven zal worden, 
kortom, de hoop op vrede.

(Met dank aan Pieter Post - Naar messiaans 
communisme.)

Daniël Drost is theoloog.

C h a j i m   Rabbijn Lody B. van de Kamp

Onopgeefbare verbondenheid of ijzige liefde?
Israëlzondag komt er aan. Aanstaande 5 
oktober geeft de Protestante Kerk Nederland 
de jaarlijkse ‘meer dan anders’ uiting aan haar 
onopgeefbare verbondenheid met het Joodse 
volk. Er zijn talloze kerkgangers en organi-
saties die dit jaarlijkse moment van aandacht 
voor Israël toejuichen. Ook zijn er vele predi-
kanten die uitkijken naar dit moment om hun 
gemeente nog eens te wijzen op deze bijzon-
dere verbondenheid. Zelfs hoor ik geluiden als 
‘we hebben geen Israëlzondag nodig. Voor mij 
is het elke week Israëlzondag’.

Maar er klinken tijdens deze voorbereidings-
tijd voor de eerste zondag in oktober ook ande-
re stemmen vanuit de kerkgebouwen. Geluiden 
zoals ‘waarom interesse voor een Israël dat te 
boek staat als ‘onderdrukker’ en ‘bezetter’?’ 
Of ‘een staat die voortdurend allerlei VN-reso-
luties aan zijn laars lapt, kan geen band hebben 
met onze kerk’.

Dit jaar komt daar nog iets bij. Dat is het 
na-effect van de Gaza-oorlog waarvan de 
afschuwelijke beelden van wat er daar allemaal 
gebeurd zou zijn, de hele wereld over gingen. 

Tiener opgepakt
Een Israëlische tiener uit Kiryat 
Yam is door de politie opge-
pakt. De zestienjarige belde het 
alarmnummer en zei tegen de 
telefonist dat hij was gaan liften 
en dat de bestuurder hem niet 
uit de auto wilde laten. “Vind 
me snel, alstublieft. Ik smeek 
het u.” Het telefoontje bleek een 
‘grap’ te zijn.

Nieuw biljet

Het was al eerder aangekondigd, 
maar afgelopen maand septem-
ber verscheen het nieuwe vijftig 
shekel-biljet dan ook echt op de 
markt. Het biljet is fris groen van 
kleur en het portret van dichter 
Tchernichovsky staat er promi-
nent op. Het eerste biljet werd 
uitgereikt aan de Israëlische 
president, Reuven Rivlin, door 
Karmit Flug van de Israëlische 
Bank. | Foto: Flash90

Vioolspel tijdens operatie
Patiënte Naomi Elischuw leed 
al twintig jaar aan een tremor, 
en kon daardoor eigenlijk geen 
viool meer spelen. De patiënte 
kreeg in het ziekenhuis in Tel 
Aviv een kastje geïmplanteerd 
dat een stroomprikkel naar de 
hersenen zendt en de tremor 
overstemt. Om te zien of het ap-
paraatje optimaal functioneerde 
werd de patiënte gevraagd tij-
dens de operatie viool te spelen. 
Ze speelde een stuk van Tsjai- 
kovski. 

Voetbal is misdaad

Het klinkt als een prima voorstel, 
een vriendschappelijke voetbal-
wedstrijd tussen Israëlische en 
Palestijnse kinderen. Maar Jibril 
Rajoub, voorzitter van de Pales-
tijnse voetbalbond en politicus 
voor Fatah, denkt heel anders 
over het initiatief van het Peres 
Vredescentrum. Rajoub schrijft 
op zijn Facebook dat “iedere 
normalisering in de sport met 
de zionistische vijand een mis-
daad tegen de menselijkheid” is.  
| Foto: Flash90

Nieuwe opleiding verpleeg-
kundige
Sinds het begin van het academi-
sche jaar kunnen orthodox-Jood-
se mannen een opleiding tot 
verpleegkundige volgen. In Is-
raël zijn er in vergelijking met 
westerse landen bijna de helft 
minder verpleegkundigen aan 
het bed. Er is dringend behoefte 
aan verpleegkundig personeel. 
Tegelijk is de werkloosheid on-
der de orthodox-Joodse bevol-
king hoog en biedt de opleiding 
zo een kans de arbeidsmarkt op 
te gaan.

Beschuldigingen van ‘genocide’ en ‘oorlogs-
misdaden’ kwamen niet alleen hard aan binnen 
de Joodse gemeenschap maar deden ook hun 
werk binnen de kerken in ons land. 
De kerk worstelt met Israël. Niet alleen tijdens 
dat ene aandachtsmoment in het najaar maar 
het hele jaar. Die worsteling duurt overigens al 
vele jaren. Even, heel even, was er sprake van 
een soort saamhorigheid en eendrachtigheid 
met Israël. Dat was direct na de oprichting van 
de Joodse staat, kort na de Tweede Wereldoor-
log. Toen ontstond die band door historisch 
begrijpelijke redenen. Maar nog geen dertig 
jaar later begon de genegenheid alweer af te 
kalven. Wat restte, was een kille onlosmake-
lijke band. Het bleek te zijn verworden tot een 
soort ijzige liefde.

Ik verwonder mij hier nog steeds over. Zorgen? 
Prima. Vragen? Waarom niet. Maar sinds jaar 
en dag kent het religieus Jodendom allerlei 
visies over de plaats van de staat Israël, over 
het zionisme, over de Messiasverwachtingen in 
relatie tot Israël. Het zijn deze visies die zich tot 
nu toe nauwelijks mogen verheugen op een wat 
bredere belangstelling van de worstelende kerk.

Nog maar heel recentelijk, tijdens een van mijn 
spreekbeurten, kwam het seculier zionisme 
ter sprake, maar ook het religieus zionisme, 
de religieuze oppositie tegen het zionisme en 
nog meer varianten kwamen allemaal langs. 
Mijn zeer geachte toehoorders met duidelijke 
kerkelijke standpunten keken mij aan of zij 
het werkelijk in Jeruzalem hoorden donderen. 
‘Tja, hier hebben wij nog nooit van gehoord.’
Ik besloot de avond met de verzuchting, nee, 
laat ik het maar een wens noemen: “Voordat 
u verder klaagt over Israël en hoe het daar in 
het Midden-Oosten nu verder moet, verdiep 
u nu eerst eens in de ‘Joodse visie’ op de 
Joodse staat. Daarna moet u eens kijken of het 
kerkelijk mopperen misschien moet worden 
omgezet in hoop en verwachting.” En dat is 
een hoop en een verwachting die onze profeten 
– die voor zover ik begrijp ook voor kerkgan-
gers iets te betekenen hebben – heel concreet 
hebben uitgesproken. Ik wens u allen een 
gezegende Israëlzondag toe.

Rabbijn Lody van de Kamp is directeur van 
Jehoeda Services en schrijver van diverse 
boeken.

‘Antisemieten keren zich  

tegen de Joden wegens hun 

verleden − antizionisten 

wegens de mogelijkheden  

van hun toekomst.’



9israëlaktueel oktober 2014

K O R T  N I E U W SI N T E R V I E W

Eli Taran biedt Russische tieners onderwijs in Israël

Kans op een hoopvolle toekomst
“Kunnen we elkaar op het vlieg-
veld ontmoeten? Dan weet je 
tenminste zeker dat ik er ben, ik 
heb het zo druk, ik zou niet we-
ten hoe we het anders moeten 
plannen.” Eli Taran, 68, geboren 
in Haifa, Noord-Israël, studeer-
de landbouw en scheikunde en 
was docent op een middelbare 
school tot hij in 1989 een adver-
tentie zag van het ministerie van 
Onderwijs. 

DOOR JOANNE NIHOM

“Ze zochten een leraar om les 
te geven in Rusland, iemand die 
Ivriet [Hebreeuws, red.] en Rus-
sisch sprak. Ik sprak geen woord 
Russisch, maar ik wilde die baan. 
Een stem in me zei dat ik dit werk 
moest gaan doen. Waarom? Mis-
schien door mijn Russische bloed; 
mijn ouders zijn in 1924, met de 
derde grote alijagolf (emigratie 
naar Israël) vanuit Oekraïne naar 
Israël gekomen. Ik kreeg de baan 
en verhuisde voor een paar jaar 
naar een voor mij toen onbekend 
land. Mijn vrouw kwam ook, maar 
pas anderhalf jaar later, toen onze 
zoon uit het leger kwam.”
Twee jaar lang gaf Eli les tot 
hij in 1996 werd benoemd tot 
afgevaardigde van Na’aleh, een 
programma van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken van Israël dat 
als doel heeft Joodse jongeren uit 
de voormalige Sovjet-Unie (VSU) 
naar Israël te halen. Na‘aleh is de 
afkorting voor ‘Noar Oleh Lifnei 
Horim’, oftewel: ‘kinderen die op 
alija gaan voor hun ouders’.

Screening
“Na’aleh is voor jongeren vanaf 
veertien jaar en wordt helemaal 
betaald door de staat Israël. Het 
programma is niet voor ieder-
een. De selectie is streng. Op je 
veertiende weggaan bij je ouders 
kan niet iedereen. Ook niet iedere 
ouder is geschikt om zijn of haar 
kind op die leeftijd al los te laten. 
Daarom screenen we zowel de kin-
deren, als de ouders. Ongeveer de 
helft van de kinderen komt door de 
selectie. Ze zijn ‘het neusje van de 

zalm’: gemotiveerd en klaar om de 
uitdaging aan te gaan. Een andere 
cultuur, twee nieuwe talen (Engels 
en Ivriet), ander voedsel en ook 
een ander klimaat.”

Succesverhalen
“Drie jaar lang krijgen ze onder-
wijs op een middelbare school 
en vervolgens doen ze eindexa-
men. Daarna hebben ze de keuze 
om terug te gaan of in Israël te 
blijven. Volgens onze statistieken 
besluit het grootste percentage van 
de kinderen in Israël te blijven. 
Het toeristenvisum, waarop ze in 
eerste instantie zijn binnenkomen, 
wordt dan veranderd in het Is-
raëlisch staatsburgerschap, wat be-
tekent dat ze het leger in moeten. 
Sommigen gaan voor twee jaar, 
anderen voor drie of zelfs vier 
jaar het leger in. Daarna mogen 
ze gaan studeren, ook op kosten 
van de staat. Deze groep jongeren 
bereikt veel. Ze worden doctor, ju-
rist of hebben hoge functies in het 
leger. Ze zijn dankbaar voor wat 
Israël voor hen heeft gedaan en 
ze zetten zich meer dan honderd 
procent in om het land daarvoor 
iets terug te geven. Het zijn stuk 
voor stuk succesverhalen.”

Contact houden
Ondanks dat Eli een groot gedeel-
te van het jaar in de VSU is, pro-
beert hij zo veel mogelijk met de 
jongeren contact te houden. “In de 
tehuizen waar ze komen te wonen, 
worden ze opgevangen door een 
team van begeleiders. Mijn taak 
is dan volbracht, maar het blijven 
‘mijn kinderen’. Ik haal hen toch 
weg bij hun ouders, dat schept een 
verantwoordelijkheid.”
Met tranen in zijn ogen vertelt hij 
het verhaal van een jongen van 
wie de ouders niet wilden dat hij 
naar Israël ging. Eli overreedde 
de ouders door hen uit te leggen 
dat de kans op een succesvolle 
toekomst voor hun zoon in Israël 
veel groter was dan in de VSU. 
Uiteindelijk stemden ze toe.
“De jongen doorliep zijn school 
en ging het leger in. In 2006, 
tijdens de Tweede Libanonoorlog, 
sneuvelde hij tijdens een van de 
gevechten. Zijn ouders besloten 
hem in Israël te begraven. Met 
lood in mijn schoenen ging ik naar 
de begrafenis, ik was zo bang voor 
hun reactie. Uiteindelijk was ik 
toch degene die zijn vertrek had 
doorgezet. Toen de ouders me 
zagen, kwamen ze op me af, ze 
omhelsden me en zeiden: ‘Je hebt 
onze zoon de mooiste vijf jaren 
van zijn leven bezorgd. Hij heeft 
van iedere minuut genoten, we 
zijn je zo dankbaar’.”

Partners in Oekraïne
Door de jaren heen is het grootste 
gedeelte van de Russische Joden 
vertrokken uit de VSU, niet alleen 
naar Israël, maar ook naar andere 

landen. Voor de medewerkers van 
Na’aleh wordt het steeds moei-
lijker om de nog achtergebleven 
Joodse families op te sporen. 
“Ik schat dat er in de VSU nog 
700.000 Joden wonen, waarvan 
veertig procent een Joodse moeder 
heeft. Velen van hen weten niet 
eens meer dat ze Joodse wortels 
hebben. Bij onze zoektochten krij-
gen we veel hulp van de medewer-
kers van Christenen voor Israël. 
Vooral van de groep uit Oekraïne. 
Zij bezoeken het hele jaar door 
Joodse families, zowel in de grote 
steden als op het platteland, om 
hen vanuit een Bijbels standpunt 
te vertellen over de terugkeer naar 
Israël. Dan vertellen ze ook over 
Na’aleh en brengen hen in contact 
met ons.
Dit jaar zijn er al achthonderdvijf-
tig kinderen naar Israël gebracht. 
Christenen voor Israël is een 
belangrijke partner voor Na’aleh 
en helpt al achttien jaar met gratis 
vervoer naar de ambassades en 
de luchthavens. “Ik ben dankbaar 
voor alle hulp die we krijgen. 
Voor kinderen die in de VSU 
blijven, zijn de vooruitzichten 
somber, vooral op het platteland. 
Ze zullen wellicht in het crimi-
nele circuit terechtkomen. Voor 
velen is de toekomst uitzichtloos. 
Het belangrijkste is dat we alle 
Joden die nog in de VSU wonen 
vinden. Dat gaat me lukken. Ik 
ben gezond en ik mankeer niets. 
Iedere morgen word ik wakker 
met een lach en ik geniet van ieder 
moment. Ook al ben ik 68 jaar, ik 
blijf dit werk doen totdat mijn taak 
is volbracht.”

Een groep jongeren die met het Na’alehprogramma naar Israël zal vertrekken. | Foto: Eli Taran

Na’aleh in cijfers
•  Meer dan 16.000 kinderen zijn sinds 1991 naar Israël gebracht.
•  98 procent daarvan heeft besloten om in Israël te blijven.
•  50 procent van de ouders besluit binnen drie jaar hun kinderen te 

volgen en zich, samen met de andere kinderen, ook te vestigen in 
Israël.

•  72 procent van de ouders volgt binnen zes jaar.

Minder toeristen
In de maand augustus waren 
er aanzienlijk minder toeristen 
die Israël bezochten. Dat blijkt 
uit de cijfers van het Israëlisch 
Centraal Bureau voor Statis-
tiek. 182.000 mensen bezoch-
ten Israël, waarvan 164.000 als 
toerist. De teruggang van 36 
procent is vooral toe te schrijven 
aan de militaire operatie Protec-
tive Edge. 

Nieuw sport- en cultuur-
centrum

De inwoners van Jeruzalem 
kunnen sinds begin september 
gebruik maken van een nieuw 
sport- en cultuurcentrum. Bur-
gemeester Nir Barkat opende 
het nieuwe complex. Het ge-
bouw is geschikt voor concerten 
van topartiesten en voor grote 
sportevenementen. Het basket-
balteam HaPoel Jeruzalem heeft 
het complex als nieuwe thuisba-
sis gekozen. | Foto: Flash90

Toelage Holocaustkinderen
Joden die als kind de Holocaust 
overleefden, krijgen van de Duit-
se regering een eenmalige toela-
ge van 2.500 euro per persoon. 
Er zijn wel enkele voorwaarden. 
Zo moet de persoon tussen 1928 
en het einde van de Holocaust 
geboren zijn, in een concentra-
tiekamp of getto hebben geze-
ten, of ten minste zes maanden 
zijn ondergedoken of een valse 
identiteit hebben gehad. Naar 
schatting hebben 75.000 Joden 
recht op de toelage.

Natte winter

Israëlische meteorologen ver-
wachten een natte winter in 
Israël. Reden hiervoor is de 
veronderstelling dat het natuur-
verschijnsel El Nino in de Stille 
Oceaan zal optreden. Dit is kort 
gesteld een sterke opwarming 
van het gewoonlijk koele zeewa-
ter. Deze speling van de natuur 
heeft wereldwijd veel invloed op 
het weer. In het verleden kon Is-
raël altijd op veel regen rekenen 
als El Nino waar te nemen was. 
| Foto: Flash90

Tegen internationale troepen
Hamas laat aan duidelijkheid 
niet te wensen over: het wil 
geen internationale troepen in 
de Gazastrook. De bewapende 
troepen zouden volgens een 
voorstel van Israël kunnen toe-
zien op de wederopbouw van 
het gebied en bewapening van 
Hamas en andere terreurgroe-
pen voorkomen. Ook enkele 
westerse landen hebben dit idee 
geopperd.Eli Taran. | Foto: Joanne Nihom
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Geen land dat zo veel vijanden heeft als Israël.
Geen volk dat zo gehaat wordt als het Joodse volk.
 
Wat er gebeurt in het Midden-Oosten is huiveringwekkend.
Maar er is –helaas– niets nieuws onder de zon….
 
Het afschuwelijke antisemitisme fl akkert iedere keer weer op.
Ook dát is geen verrassing.

 

Alles wat we nu zien, is voorspeld.
Het zijn de tekenen der tijden.
De profetieën worden vervuld.
 
De SGP staat achter de Joodse staat.
Niet blind, wel uit overtuiging.
Dat zijn we aan onze afkomst verplicht.
 
Bid om de vrede voor Jeruzalem! 

Staatkundig Gereformeerde Partij (sgp) 
ROTTERDAM, t 010 - 72 00 770

Daad bij het Woord

www.sgp.nl

De SGP stáát ervoor!

Vrede voor Jeruzalem

De SGP stáát ervoor!

 Helpt u ons aan 
HH��v���H���H��F�O Helpt u ons aan 
HH��v���H���H��F�O Helpt u ons aan 

Ebenezer Home in Haifa is een unieke zorginstelling voor Messiasbelijdende 
Joden die oud of hulpbehoevend zijn geworden. Renovatie en uitbreiding 
met een verpleegafdeling zijn dringend noodzakelijk. De kosten hiervoor 
bedragen in eerste instantie € 4.200.000,-. Een groot bedrag dat Ebenezer 
Home niet zelf kan opbrengen. Daarom willen wij vanuit Nederland graag 
onze bijdrage leveren! 

Namens deze Messiasbelijdende Joden vragen wij: 
Draag uw steen(tje) bij!

Uw gift kunt u overmaken naar: NL90 RABO 0377 8534 96 t.n.v. Stichting 
Steun Messiasbelijdende Joden te Nijkerk. 

Hartelijk dank voor uw gift.

www.messiasbelijdendejoden.nl

Dit boek is tot stand gekomen na vele jaren van onderzoek 
en studie van de oudste beschikbare dynastieën en 

koningslijsten en geschiedenissen van de mens, zoals 
oude historici en kroniekschrijvers hebben opgetekend 

en nagelaten. Toegevoegd is ook wat de archeologie heeft 
gebracht. De chronologie en de structuur van dit boek is 

gebaseerd op het “Boek der boeken”.
 

Te bestellen/verkrijgbaar bij: www.denieuwehaagsche.nl 
of bij de plaatselijke boekhandel. 

ISBN-nr 978-94-91168-314
www.jan-blaauw.nl • info@jan-blaauw.nl

Prijs van het boek is € 17.50 (excl. verzendkosten).

Aller-oudste Geschiedenis der Mensheid
CLIMAX ATLANTIS

Een chronologische uiteenzetting
Rekent af met mythen en legenden

Geschiedenis der Mensheid
3925 v. Chr.  Schepping eerste Mens
2269-2268 v. Chr. De Vloed
2169 v. Chr. Opdracht tot verspreiding 
 der Mensheid op aarde
2068 v. Chr. De Spraakverwarring
1877 v. Chr. De Veldslag der Koningen, Abraham
1725-1625 v. Chr. Egyptisch Wereldrijk Atlantis, 100 jaar
1695 v. Chr. Jozef voor Pharao Sesostris III
1687-1681 v. Chr. De Grote Droogte
1625 v. Chr. Uitbarsting Vulkaan Santorini, 
 tsunami verwoesting Nijl-Delta
1445 v. Chr. De Exodus
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T I T T E L  E N  J O TA V O O R B E D E

Een open dak
Het Loofhuttenfeest, Soekot, is 
één van de drie hoge feesten in 
Israël. Het gaat om de zoge-
naamde mo’adim, de tijden in 
het jaar waarop God Zijn volk 
wilde en wil ontmoeten.

DOOR DRS. DIRK VARWIJK

Mo’adim 
“Dit zijn de feesttijden des Heren, 
heilige samenkomsten die gij zult 
uitroepen op de daarvoor bepaal-
de tijd”, zegt God tot Mozes in 
Leviticus 23:4. Met deze uitspraak 
zitten we middenin de Hebreeuw-
se terminologie. De feesttijden 
des Heren … mo’adei adonái. 
De basis van het woord mo’ééd 
(enkelvoud) is de woordstam 
já’ad. Die betekent samenkomen, 
ontmoeten, afspreken. Tegelijker-
tijd is hiermee ook vervlochten 
het begrip tijdstip. Het gaat om 
een combinatie van ontmoeten en 
een vastgestelde tijd waarop dat 
ontmoeten plaatsvindt. Die twee 
zaken komen in één woord samen. 
Dat maakt het moeilijk te verta-
len, maar de Duitse vertaling van 
Buber en Rosenzweig heeft er een 
prachtige oplossing voor aan-
gedragen: Begegnungsgezeiten. 
Hierin komt zowel de ontmoeting 
tussen God en het volk Israël tot 
uiting alsook de vaste tijd waarop: 
begegnen en Zeit. God heeft een 
drietal ontmoetingsmomenten be-
volen, Pesach, Grote Verzoendag 
en het Loofhuttenfeest, en er de 
tijdstippen bij voorgeschreven. Bij 
het Loofhuttenfeest gaat het om de 
vijftiende van de zevende maand, 
de 15e Tisjri. Dat is de begindag 
en het feest duurt acht dagen.

Loofhutten
Een van de instructies die Mozes 
van God ontvangt, is die van het 
verblijven in loofhutten. Daar 
ontleent het feest ook zijn naam 
aan: chag ha-soekót (de g wordt 
uitgesproken als een heel zachte 
k). God geeft er ook de reden van 
dit feest bij. Het gaat, zoals steeds 
bij het Jodendom, om gedenken. 
Om het gedenken van wat God 
voor Zijn volk deed in diens 
geschiedenis. Met Pesach gedenkt 

men de uittocht uit Egypte, en 
op Soekot moet ook die uittocht 
in herinnering worden gebracht. 
Leviticus 23:42,43: “In loofhutten 
zult gij wonen, zeven dagen, opdat 
uw geslachten weten dat Ik de 
Israëlieten in hutten (soekot) heb 
doen wonen, toen Ik hen uit het 
land Egypte leidde.”

Het woord soekot
Soekot is het meervoud van soe-
kah. Dat betekent allereerst struik-
gewas, maar ook hut. Het betekent 
ook nog loofdak. In Job 40:22 gaat 

het over het nijlpaard en de manier 
waarop dat beschutting zoekt. “On-
der de lotus legt hij zich neder, in 
de schuilplaats van riet en moeras, 
lotusplanten beschutten hem met 
haar schaduw” … jesoekkóehoe. 
Beschutten, dat is het werkwoord 
dat met de loofhut samenhangt: 
sachách. Het heeft als betekenis 
‘beschermend wegsluiten’, en ook 
‘bedekken, verhullen’.
En het heeft nóg een beteke-
nis: vlechten, weven. Net als bij 

mo’ééd, ontmoeting en het tijdstip 
daarvan, hebben we ook hier te 
maken met een dubbele inhoud. 
Het gaat bij de loofhut om bescher-
mend wegsluiten en dat onder een 
gevlochten, geweven dak. Psalm 
139:13 zegt: “Want Gij hebt mijn 
nieren gevormd, mij in de schoot 
van mijn moeder geweven” … 
tesoekkéni. Bij het onderweg zijn 
naar het beloofde land deed God de 
Israëlieten verblijven in loofhutten. 
Daarin vonden ze bescherming. 
Maar bij het jaarlijkse herdenken 
gaat het om iets anders. Het is nu 

de bedoeling dat men, gezeten in 
zijn loofhut, door het gevlochten 
dak heen de hemel kan zien. Op 
die manier gedenkt men de be-
schutting die God toenmaals gaf.

Oogstfeest
Bij het Loofhuttenfeest hoort ook 
het bewegen voor Gods aangezicht 
van de vier soorten: de palmtak 
(loelav), mirtentakken, wilgentak-
jes en de citroenachtige etrog. Bij 
dat bewegen worden Psalm 113 
tot 118 gezongen, de zogenoemde 
Hallél. Waarom nu die zogenaam-
de vier soorten? Wel, die worden 
door God verordend voor het 
moment “waarop gij de opbrengst 
van uw land inzamelt”, en ook 
zegt God: “Gij zult vrolijk zijn 
voor het aangezicht des Heren.” 
Daarmee is het Loofhuttenfeest 
ook het feest van de oogst in deze 
tijd van het jaar.
Maar onze gedachten gaan naar 
nog een heel ander aspect, iets dat 
ook niet-Joden van dit moment 
aangaat. Bij de profeet Amos 
lezen we: “Ik zal de vervallen hut 
van David weder oprichten” … 
soekat-dawid ha-nofèlèt. En Za-
charia 14:16 beveelt “allen die zijn 
overgebleven van al de volken die 
tegen Jeruzalem zijn opgerukt” om 
van jaar tot jaar aldaar het Loof-
huttenfeest te vieren. En dat zien 
we nu al gebeuren. Velen van ons 
laten op die manier hun zionisti-
sche hart zien in Jeruzalem. Zij 
doen dat ook om Israël hun mee-
leven te betuigen en te laten zien 
dat ze geloven in de God die de 
vervallen hut van David herstelt.

Dirk Varwijk is doctorandus in de 
Hebreeuwse letteren.

Met de opdracht uit Psalm 
122: “Bidt Jeruzalem vrede 
toe”, willen we u oproepen 
voorbede voor Israël te 
doen. Maandelijks noemen 
wij actuele gebedsonderwer-
pen en zo nodig lichten wij 
die toe, zodat u aan deze op-
dracht invulling kunt geven.

DOOR PIETER BÉNARD

“Want de HERE, onze Rechter, 
de HERE, onze Wetgever, de HERE, 
onze Koning, Hij zal ons verlos-
sen” (Jesaja 33:22).

Israël
•  Blijf bidden voor premier Bibi 

Netanyahu, president Reuven 
Riflin en voor de stafchef van 
het leger, Benny Gantz.

•  Bid voor deze autoriteiten om 
wijsheid vanuit Gods woord, 
de Tenach. Om rechtvaardige 
beslissingen; er zijn zo veel 
moeilijke situaties in het land 
en aan de grenzen.

•  Bid voor de militairen en voor 
de grenspolitie dat zij alles 
zien en horen wat nodig is om 
Israël te beschermen.

•  Bid voor de inwoners van Isra-
el om troost na alle spannin-
gen van deze zomer, om een 
hoopvolle toekomst. De Heere 
is hun Bewaarder.

•  Dank voor alles wat we als 
Christenen voor Israël vorig 
jaar mochten ondernemen.

Joodse volk
Blijf bidden voor de toenemende 
alija (terugkeer van Joden naar 
Israël). Tot en met eind augustus 
zijn er onder andere uit Frankrijk 
4.566 Joden naar Israël gekomen, 
uit Oekraïne 3.252 en uit Rusland 
2.623.
•  Bid om een goede start in Israël.
•  Bid om bescherming van de 

Joodse gemeenschappen we-
reldwijd, maar met name in de 
bovengenoemde landen.

Het antisemitisme neemt toe, 
volgens een studie van de Wereld 
Zionisten Organisatie steeg het 
aantal incidenten in juli met 383 
procent ten opzichte van juli vorig 
jaar. In Europa was het zelfs een 
toename van 436 procent, vooral 
gedurende de Gaza-oorlog.
•  Bid dat de Joden de tijden 

waarin we leven verstaan en 
alija naar Israël maken. 

•  Dank dat we op mogen komen 
voor Gods volk, dat we onze 
stem mogen laten horen waar 
dat nodig is.

De tijd verstaan
De gebeurtenissen in het Mid-
den-Oosten en wereldwijd heb-
ben alles met elkaar te maken 
en daarom mogen we bidden 
om een houding van veroot-
moediging voor Israël, Gods 
volk. Om bewogenheid voor ons 
eigen land, om voorbede voor 
beide. Dat ook wij de tijd waarin 
we leven mogen verstaan. 

Pieter Bénard werkt bij Christe-
nen voor Israël en houdt zich in 
het bijzonder bezig met het ge-
bedswerk.

B i j b e l s e  n a m e n   Kees de Vreugd

Noam
Noam is tegenwoordig een veel voorkomende 
naam in Israël, en ook in Nederland hoor je 
hem steeds vaker. Hij is ontleend aan de Bij-
bel, maar komt in de Bijbel zelf niet als naam 
voor, alleen als zelfstandig naamwoord. De be-
tekenis is liefelijkheid of vriendelijkheid (vgl. 
de vorige column over Naomi). Noam hangt 
samen met het werkwoord na’am, dat onder 
andere met dierbaar/lief zijn wordt vertaald. 
David zegt bijvoorbeeld in zijn klaagzang 
over Jonathan (2 Samuël 1:26): “Je was mij 
zeer lief; je liefde was mij wonderlijker dan de 
liefde van vrouwen.”
In Zacharia 11 spreekt God over twee stokken 
die Hij voor zichzelf genomen had. De ene 

noemde Hij Noam, Lieflijkheid, en de andere 
Choveliem, in onze vertalingen weergegeven 
met Eenheid (NBV) of Samenbinding (HSV), 
maar in Joodse vertalingen met Verwoesters. 
De stokken zijn een beeld voor de koningen 
van de twee rijken waarin Israël verdeeld was 
na de dood van Salomo. Jerobeam, de koning 
van de tien stammen, beloofde het volk dat 
hij hen zacht zou leiden, maar Rehabeam, de 
koning van het tweestammenrijk, zei dat hij 
het volk zou geselen met schorpioenen (1 Ko-
ningen 12:11). Omdat de meeste koningen 
slechte herders waren die het volk voorgingen 
in afgoderij, treft hen het oordeel van God. 
Eerst breekt God de stok Noam in stukken, en 

vervolgens de stok Choveliem, waarmee ook 
de “broederschap tussen Juda en Israël” ver-
broken wordt. Lieflijk is dit profetische woord 
zeker niet, maar na de boodschap van oordeel 
volgen profetieën van heil voor Jeruzalem.
Wie God zoekt in Zijn tempel mag daar Zijn 
Noam, Zijn lieflijkheid ervaren: “Eén ding heb 
ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: 
dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, 
al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid 
[NBV: liefde] van de HEERE te aanschouwen en 
te onderzoeken in Zijn tempel” (Psalm 27:4).

Kees de Vreugd is theoloog en werkt bij Chris-
tenen voor Israël.

Bouwen aan de loofhut. | Foto: Flash90
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‘Na dat hersenletsel  

 was mijn man niet  

 meer dezelfde’

Half jaar VISIE 

of 1 jaar EVA

En maak kans op een 

reis voor 2 personen naar Israël
Reageer uiterlijk zaterdag 15 november!

Visie is het grootste christelijke magazine 
van Nederland. Een blad vol prachtige 
verhalen over hoopvol leven en geloven.

Eva is het magazine voor christenvrouwen. 
Met iedere maand inspirerende artikelen voor 
en over vrouwen die midden in het leven staan. 

Ga voor meer informatie en voorwaarden naar 

www.eo-acties.nl/israelaktueel

 is het magazine voor christenvrouwen. 
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Kom ze vrijblijvend bekijken bij 
onderstaande Israëlconsulenten.

Aalsmeer Mevr. Wichers ☎ 020-6455530
“Het Baken”, Sportlaan 86
Zaterdag 11 oktober 13.00 – 17.00 uur

Alblasserdam Fam. Fiole ☎ 078-6918979
Weversstraat 30
Donderdag 9 oktober 14.00 – 19.00 uur

Alblasserdam Fam. Fiole ☎ 06-30902370
Gebouw “Maasplein” Maasstraat 30
Vrijdag 10 oktober 10.00 – 15.00 uur

Almkerk Mevr. Wuyten ☎ 0183-443549
Burg. H. Blokstraat 42
Maandag 6 oktober 14.00 – 20.00 uur
Donderdag 9 oktober 14.00 – 18.00 uur

Amersfoort Mevr. G. Visser ☎ 033-8877804
Diamantweg 19
Donderdag 9 oktober 10.00 – 14.00 en 
20.00 – 21.00 uur

Amerongen Mevr. Boonstoppel  
☎ 0343-454871
Kon. Wilhelminaweg 81
Maandag 6 t/m zaterdag 11 oktober
Na telefonisch overleg

Amstelveen Mevr. Wichers ☎ 020-6455530
Nieuwenhuysenlaan 15
Woensdag 8 oktober 10.00 – 20.00 uur

Amsterdam Mevr. Wichers ☎ 020-6455530
“Tituskapel” hoek Derkinderenstraat / 
W. Nuijenstraat
Zaterdag 18 oktober 11.00 – 15.00 uur

Amsterdam-Buitenveldert Mevr. Wichers  
☎ 020-6455530
in Gebouw ’t Keerpunt
A.J. Ernststraat 302-304 /
hoek W. van Weldammerstraat
Woensdag 15 oktober 10.00 – 15.00 uur

Assen Mevr. Frankfort ☎ 0592-399366
Planetenlaan 34
Woensdag 8 t/m vrijdag 10 oktober vanaf 
10.00 uur

Barendrecht Fam. Fiole ☎ 06-30902370
Cadeauwinkel “Joy”, ’t Vlak 12
Zaterdag 11 oktober 10.00 – 16.00 uur

Barneveld Mevr. Zoutendijk ☎ 0342-417224
Arendshorst 46
Donderdag 9 oktober 09.00 – 12.00,
14.00 – 17.00 en 19.00 – 21.00 uur

Beverwijk Fam. H. Zuidema ☎ 06-27307722
Kerkgebouw Vrije Evangelische Gemeente
Van Riemsdijklaan 1
Woensdag 8 oktober 14.30 – 18.00 uur

Biggekerke Mevr. Besuijen ☎ 0118-552472
Kerkplein 16
Elke donderdag 9.00 – 17.30 uur

Bleskensgraaf Mevr. Kortlever  
☎ 0184-641938
Bij: Mevr. Swijnenburg-Broekhuizen  
☎ 0184-689494 – Hondsdrafstraat 27
Donderdag 9 oktober 13.30 – 17.00 uur

Buitenpost Mevr. Minnema ☎ 0512-352571
”Evangelisch Boektiek Levend Water”, 
Kerkstraat 19
Donderdag 9 oktober 9.00 – 18.00 uur

Bussum Mevr. Veen-Walda ☎ 035-6936223
Scheperweg 15
Woensdag 8 en donderdag 9 oktober 
10.00 – 18.00 uur

Capelle aan den IJssel Mevr. Koolmees  
☎ 010-4508036
Crocusstraat 7
Vrijdag 10 oktober 09.00 – 16.00 uur

Creil Mevr. Mellema ☎ 0527-652159
in Äbida Boeken uitleen,
Graaf Florisstraat 36
Maandag 6 en donderdag 9 oktober 13.00 – 
15.00
Vrijdag 10 oktober 19.00 – 20.00 uur
Zaterdag 11 oktober 10.00 – 12.00 uur

Damwoude Mevr. Raap ☎ 0511-421759
Uilke Reitseswei 3
Dinsdag 7 oktober 10.00 – 12.00, 
13.30 – 18.00 en 19.00 – 21.00 uur
Woensdag 8 oktober 10.00 – 12.00 en 
13.30 – 18.00 uur

De Bilt Mevr. Zwart ☎ 06-40071393
Bij: Mevr. De Jong
Groen van Prinstererweg 24
Dinsdag 7 oktober 10.00 – 16.00 uur

Den Haag Mevr. Blom ☎ 070-3609021
Heiloostraat 83
Woensdag 8 oktober 14.00 – 19.00 uur

Driebergen Mevr. Van Mechelen  
☎ 0343-7502 49
Bij: Fam. Walraven, Prinses Beatrixlaan 13
Zaterdag 11 oktober 16.00 – 20.00 uur

Ede Dhr. en mevr. Eland ☎ 0318-625503
Coba Ritsemastraat 22
Vrijdag 10 oktober 10.00 – 21.00 uur

Ede Mevr. Van Essen ☎ 0318-483845
Krommesteeg 21
Dinsdag 7 oktober 14.00 – 18.00 uur

Eerbeek Fam. Jansen ☎ 0313-655617
Jan Mankesstraat 8
Vrijdag 10 oktober 10.00 – 21.00 uur
Zaterdag 11 oktober 10.00 – 17.00 uur

Emmeloord Mevr. Mulder ☎ 0527-613903
Bunschotenlaan 38
Woensdag 8 oktober na tel. overleg

Emmen Mevr. Springer ☎ 0591-626796
Houtweg 256, 11e etage
Dinsdag 7 t/m donderdag 9 oktober
10.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur

Etten-Leur Fam. Willems ☎ 076-7505883
Orgelhof 44
Zaterdag 11 oktober 11.00 – 18.00 uur

Garderen Mevr. Eerland ☎ 0577-461774
Wilgenlaan 3
Vrijdag 10 oktober 10.00 – 17.00 uur

Geldermalsen Fam. Kerkmeester  
☎ 0345-632506
Steenvliet 28
Dinsdag 6 en woensdag 7 oktober 
10.00-17.00 uur

Goes Mevr. Jansens-Dekker ☎ 0113-231513
Berkenstraat 8
Dinsdag 7 oktober 10.00 – 20.00 uur

Gorinchem Mevr. Bot ☎ 0529-484525
Bij: mevr. Verhoeks-Bot ☎ 0183-649323
In gebouw “de Ark”, Kennelweg 14
Vrijdag 10 oktober 13.00 – 20.00 uur

Groningen Mevr. Hazenberg ☎ 050-5771243
Jacob van Hattumstraat 23
Donderdag 9 oktober 10.30 – 18.00 uur

Groningen Mevr. De Nooyer ☎ 050-5416968
Lichtboei 63
Dinsdag 7 oktober 10.00 – 17.00 uur

Harskamp Fam. Alers ☎ 0318-457120
Laarweg 57
Vrijdag 10 oktober 10.00 – 12.00 uur,
13.30 – 17.00 uur en 18.30 – 21.00 uur

Heteren Fam. Vergunst ☎ 026-4722054
“De Bron” Kastanjelaan 20
Vrijdag 10 oktober 10.30 – 20.00 uur
Zaterdag 11 oktober 10.00 – 12.00 uur

H. I. Ambacht Mevr. Temmink  
☎ 078-6823031
Olykamp 7
Donderdag 16 oktober 16.00 – 21.00 uur

Hoogeveen Mevr. Hak-Moesker  
☎ 0522-261536
Stichting Profi la Zorg, Brasem 43-49
Zaterdag 11 oktober 11.00 – 16.00 uur

Hoogvliet Fam. Verhelst ☎ 010-7856540
Kardoenhof 34
Vrijdag 10 oktober 18.00 – 21.00 uur
Zaterdag 11 oktober 11.00 – 17.00 uur

Huizen Fam. De Pater-van Zantwijk  
☎ 035-5255284
Simone de Beauvoirlaan 85
Maandag 13 oktober 14.00 – 21.00 uur
Dinsdag 14 oktober 14.00 – 17.00 uur
Woensdag 15 oktober 10.00 – 12.00 uur

IJmuiden Mevr. Zwitser-Slager  
☎ 0255-511652
Keetberglaan 50 Toren 2
Maandag 6 oktober 10.00 – 18.00 uur

Kamerik Mevr. Los-Meijers ☎ 0348-401990
Mijzijde 4
Donderdag 9 en vrijdag 10 oktober 10.00 – 
18.00 uur

Kampen Mevr. Kok-Opgelder ☎ 038-3315572
Burgwal 13
Donderdag 9 en vrijdag 10 oktober 14.00 – 
19.00 uur

Kamperveen Mevr. Van der Spek  
☎ 0525-622251
Hogeweg 13
Zaterdag 11 oktober 10.30 – 16.00 uur

Katwijk Fam. Kuipers ☎ 071-4028828
Inloopmiddag “Vredeskerk”, Baljuwplein 1
Zaterdag 4 oktober 13.30 – 16.30 uur
Doggersbank 7
Woensdag 8 oktober 10.30 – 20.00 uur

Kockengen Mevr. van Oosterom  
☎ 0346-242605
Zwanebloem 21
Zaterdag 11 oktober 14.00 – 17.00 uur

Leek Dhr. en mevr. Postma ☎ 0594-707010
Romboutstraat 16
Woensdag 8 t/m vrijdag 10 oktober 14.00 – 
20.00 uur
Zaterdag 11 oktober 10.00 – 14.00 uur

Leerbroek Mevr. Hijkoop ☎ 0345-599711
Leerbroekseweg 39
Woensdag 8 en donderdag 9 oktober 
15.00 – 20.00 uur

Leerdam Mevr. Slotboom-Brouwer  
☎ 0345-610120
Violierlaan 36
Zaterdag 11 oktober 10.00 – 15.00 uur

Lelystad Mevr. Buijnink-Akker  
☎ 0320-842758
Bongerd 206
Maandag 6 t/m 11 oktober na tel. overleg

Lisse Fam. J. Gelderman ☎ 0252-415165
Jacob van Ruysdaelplein 133
Zaterdag 11 oktober 14.00 – 17.00 uur

Lunteren Janny van Essen ☎ 0318-48 38 45
Bij: Anke van de Wal, Kastanjelaan Oost 10
Zaterdag 11 oktober 11.00 – 16.00 uur

Nieuwegein Dhr. Van Heck ☎ 030-6036921
Martinusgaarde 16
Vrijdag 10 oktober 10.30 – 21.00 uur

Nieuwleusen Fam. Neelis ☎ 0529-484525
Kon. Wilhelminalaan 59
Vrijdag 3 oktober 11.00 – 17.00 en 19.00 – 
21.00 uur
Zaterdag 4 oktober 11.00 – 16.00 uur

Niezijl Fam. Van der Naald ☎ 0594-212983
Hoofdstraat 79
Vrijdag 10 oktober 14.00 – 18.00 uur
Zaterdag 11 oktober 10.00 – 17.00 uur

Numansdorp Mevr. Oudeman-Marteijn  
☎ 0186-652281
Mozartstraat 2
Zaterdag 11 oktober 10.00 – 16.00 uur

Oldebroek Dhr. en mevr. Wastenecker  
☎ 0525-631779 – Klocklaan 9
Donderdag 9 oktober 13.00 – 18.00 uur
Vrijdag 10 oktober 10.00 – 21.00 uur

Oldemarkt Mevr. Bouwer-Muis  
☎ 0561-452171
in “De Ontmoeting”, Marktplein 9
Zaterdag 4 oktober 10.00 – 16.00 uur

Ommen Mevr. Hamhuis-Vos ☎ 0529-450290
Reigerstraat 32
Maandag 6 t/m zaterdag 11 oktober na 
tel. overleg

Oss Mevr. Arts ☎ 0412-626112
Krakenburg 27
Zaterdag 11 oktober 13.00 – 18.00 uur

Oud-Beijerland Mevr. Troost ☎ 06-81170331
Wolweversweg 15
Dinsdag 7 oktober 10.00 – 21.00 uur
Woensdag 8 oktober 13.30 – 21.00 uur

Oude Pekela Mevr. Bos-Kruizinga  
☎ 0597-672571
Wedderweg 75
Dinsdag 14 oktober 11.00 – 17.00 uur

Oudewater Mevr. De Bruyn ☎ 06-18740135
Goudsestraatweg 35
Elke donderdag 9.00 – 12.00 uur

Papendrecht Mevr. Unger ☎ 078-6425533
Gerard Dousingel 43
Dinsdag 7 oktober 13.00 – 16.30 uur

Pernis Mevr. Van der Kuil ☎ 010-4164698
Burg. Van Esstraat 189
Dinsdag 7 en woensdag 8 oktober na 
telefonisch overleg

Putten Mevr. Klok-Elferink ☎ 0341-361257
Harderwijkerstraat 91
Donderdag 9 oktober 11.00 – 16.00 uur

Rijssen St. C.I.H.I. ☎ 0548-515122
Fam. Schelhaas en mevr. Kremer
Lindenlaan 5
Dinsdag 14, donderdag 16 oktober 13.30 
– 18.00 uur
Woensdag 15 oktober 13.30 – 18.00 en 
19.00 – 21.00 uur

Rijssen Mevr. Mensink en mevr. Heger  
☎ 0548-522525
Past. Petersstraat 49
Donderdag 9 oktober 14.00 – 17.00 en 
18.30 – 21.00 uur

Rotterdam Mevr. Heijes  ☎ 010-4676148
Schieweg 230 c2
Donderdag 9 oktober 10.00 – 18.00 uur

Schalkhaar Mevr. Mengerink en
mevr. Broersma  ☎ 0570-631042
Oerdijk 1d
Dinsdag 7 oktober 14.00 – 18.00 uur
Woensdag 8 oktober 10.00 – 18.00 uur

Schoonloo Mevr. Haandrikman  
☎ 0592-860918
Westdorpstraat 2a
Woensdag 8 vrijdag 10 oktober 
13.00 – 17.00 uur

Steenwijk Mevr. Hakvoort-Braad  
☎ 0521-852995
Acaciastraat 45
Zaterdag 11 oktober 14.00 – 18.00 uur

Stiens Mevr. Zilver ☎ 058-2575846
Dr. G.A. Wumkesstraat 9
Zaterdag 11 oktober 10.00 – 16.00 uur

Streefkerk Mevr. 
Noorland ☎ 0184-683270
Molenakker 18
Dinsdag 7 oktober 09.30 – 17.00 uur
Donderdag 9 oktober 09.30 – 21.00 uur

Surhuisterveen Mevr. Van der Hoek  
☎ 0512-362896
Munnikestraat 7
Woensdag 8 en vrijdag 10 oktober 
10.00 – 17.00 uur
Donderdag 9 oktober 10.00 – 21.00 uur

Tholen Mevr. Zaalberg-Tuller ☎ 0166-610193
Touwslagersdreef 81
Dinsdag 7 oktober 10.00 – 18.00 uur

Uden Mevr. Arts  ☎ 0413-288369
Beatrixhof 452
Vrijdag 10 oktober 09.00 – 20.00 uur

Vaassen Fam. Brummel ☎ 0578-570031
Dorpskerk, Marktplein
Zaterdag 11 oktober 10.00 – 12.00 uur

Venlo Mevr. Botman-Karthaus ☎ 077-3544883
Helbeek 62
Donderdag 9 oktober 11.00 – 15.00 uur

Vlaardingen Mevr. Van der Kuil  
☎ 010-4164698
Zorgcentrum “Uitzicht”, Churchill-
singel 483
Maandag 6 oktober 13.00 – 16.00 uur

Vriescheloo Mevr. Nobbe ☎ 0597-541874
Wedderweg 39
Dinsdag 7 oktober 10.00 – 21.00 uur

Weert Mevr. Maas-Verbunt ☎ 06-50515517
Klaroenstraat 52
Donderdag 9 oktober 10.00 – 16.00 en 
19.00 – 21.00 uur

Wijk en Aalburg Mevr. Vos-Tissing  
☎ 0416-697272
Kortestraat 24
Vrijdag 10 oktober 14.00 – 20.00 uur

Wijk bij Duurstede Mevr. Van Mechelen  
☎ 0343-75 02 49
Birkastraat 47
Woensdag 8 oktober 16.00 – 20.00 uur

Zaandam Mevr. Middelhoven-Rem  
☎ 075-6706035
Stadskwekerij 12
Dinsdag 7 t/m zaterdag 11 
oktober 14.00 – 19.00 uur

Zoetermeer Mevr. Van West de Veer  
☎ 079-3166074
Annaplaats 3
Dinsdag 7 en zaterdag 11 oktober 
10.00 – 16.00 uur

Zonnemaire Mevr. Baas-Hoogendoorn  
☎ 0111-401489
“De Pastorale”, J.M. van de Bijlstraat 9
Dinsdag 7 en woensdag 8 oktober 
14.00 – 17.00 uur

Zwaagwesteinde Mevr. v.d. Meulen  
☎ 0511-442099
De Westereen, Voorstraat 48
Woensdag 8 t/m vrijdag 10 oktober 13.00 – 
20.00 uur

Zwartsluis Mevr. v.d. Heide ☎ 038-3866996
Hervormd gebouw “Het Trefpunt”, 
Kerkstraat
Vrijdag 10 oktober 10.00 – 18.00 uur

Zwijndrecht Mevr. Cornelissen-
van Herwijnen ☎ 078-6198356
Sperwerstraat 42
Maandag 6 t/m zaterdag 11 oktober
na telefonisch overleg
Vrije inloop maandag 6 en vrijdag 
10 oktober
13.30 – 17.00 uur

Zwolle Mevr. Hendriks-v.d. Hoff  
☎ 038-465 95 77
Van Echtenmarke 4
Donderdag 9 oktober 10.00 – 17.30 uur

Volop mooie en lekkere producten uit Israël. Handig cadeautje:

Israëlblocnote met pen bij aankoop 

vanaf € 20,–

Open Huis van 6 t/m 13 oktober 2014

U kunt deze consulentes ook bellen om een afspraak te maken.
Kijk op Israelwinkel.nl voor meer consulenten.
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Toepassing
Aderschoon bevat belangrijke 
antioxi-danten, vitamines, 
mineralen, kruiden en diverse 
andere voedingstoffen. 
De bestanddelen hebben een 
ondersteunende werking op o.a. 
het cholesterol en het immuun-
systeem. Het houdt de bloedvaten 
soepel. Tevens wordt het gebruikt 
om een ideaal cholesterolgehalte te 
behouden.

Aderschoon

300 tabletten 
van €63,50 voor €50,80
Bestelnummer 6025NV

Lezers van Israel Actueel:
20% korting op het gehele Nova Vitae assortiment tot en met 31 oktober 2014!

dus alléén op het merk Nova Vitae
Gebruik uw kortingscode ‘ISRAEL20’ bij betaling in onze webshop!

Toepassing
Calcium Magnesium plus zink tabletten 
worden voornamelijk gebruikt ter 
voorkoming van botontkalking en bij 
stress. Calcium, magnesium en zink 
zijn op diverse manieren gebonden 
teneinde een goede opname te ver-
krijgen. Zink vervult vele belangrijke 
rollen in het lichaam, bij voorbeeld 
in de huid en het immuunsysteem. 
De behoefte aan zink ligt bij mannen 
hoger dan bij vrouwen, gezien de rol 
die zink in de prostaat speelt.

Calcium Magnesium plus 
Zink

240 tabletten 
van €22,95 voor €18,36
Bestelnummer 1051NV

Toepassing
Glucosamine is een bouwsteen van 
hardere delen van het lichaam, met 
name kraakbeen. Glucosamine 
wordt voornamelijk ingezet voor het 
behoud van soepele gewrichten. 
Chondroïtine gaat de afbraak van 
kraakbeen tegen. Deze formule is 
aangevuld met de anti-oxidanten 
vitamine C en mangaan. Het 
product wordt onder meer gebruikt 
door senioren, mensen met 
lichamelijk zware beroepen en 
sporters. De verhouding is 500 mg 
Glucosamine en 400 mg Chondroï-
tine per tablet.

Glucosamine Chondroïtine
Complex

180 tabletten 
van €49,95 voor €39,96
Bestelnummer 1751NV

Toepassing
Vitamine C met Rozebottel 1000 
mg tabletten wordt als aanvulling 
op een multi gebruikt door rokers, 
mensen die weinig groente of  fruit 
eten en om het immuunsysteem te 
ondersteunen.

Vitamine C1000 mg

400 tabletten 
van €34,95 voor €27,96
Bestelnummer 6030NV

Toepassing
Co-enzym Q-10 is een anti-oxidant die 
voornamelijk wordt aangetroffen in en 
rond de mitochondria (‘energiefab-
riekjes’) van de cellen. Q-10 verbetert 
het zuurstoftransport en beschermt 
de cellen tegen schade door vrije 
radicalen die vrijkomen bij het 
vrijmaken van energie. Hoge doses 
worden wel gebruikt bij verminderde 
energieproductie. Veel 
cholesterolverlagende medicijnen 
(statinen) hebben als bijwerking dat 
zij de Q-10 spiegels doen dalen.

Co-Enzym Q-10 30 mg

150 capsule 
van €38,55 voor €30,84
Bestelnummer 2025NV

450 capsules voor
van €108,95 voor €87,16

Bestelnummer 2026NV

Toepassing
Visolie Vitael softgels worden voor-
namelijk gebruikt als aanvulling op de 
voeding door mensen die onvoldoende 
vis eten. Omega-3 vetzuren staan in 
de belangstelling in relatie tot soepele 
gewrichten, hart- en bloedvaten en 
leer- en gedragsproblemen. Bij alle 
vetzuurpreparaten wordt aangeraden 
om voldoende (extra) vitamine E in te 
nemen (200-400 ie per dag), zodat oxi-
datie van de vetzuren in het lichaam 
wordt voorkomen.

Visolie Vitael 1000 of  500 mg

250 capsules (1000mg) 
van €39,95 voor €31,96
Bestelnummer 3018NV

500 capsules (500mg) 
van €39,95 voor €31,96
Bestelnummer 3015NV
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Vrijdag 3 oktober in Zwolle en Gouda

Verootmoedigingsbijeenkomsten

Expositie Krijnie Ederveen
Van 23 september tot 8 november is in het Israëlcentrum, Patroonstraat 1 in Nijkerk een 
expositie te zien van schilderijen van Krijnie Ederveen. Aansluitend op de tijd van inkeer 
voor het Joodse volk, voorafgaand aan de Grote Verzoendag, heeft de kunstenares gekozen 
voor het thema ‘Inkeer’. De olieverfschilderijen van Krijnie Ederveen kenmerken zich door 
veel kleur, maar in deze serie heeft ze vooral veel gebruik gemaakt van paars, de kleur van 
de inkeer. De expositie is geopend van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 15.30 uur 
en is gratis toegankelijk. U kunt uw bezoek combineren met een bezoek aan de winkel van 
het Israël Producten Centrum dat ook in het Israëlcentrum is gevestigd.

21-24 november in Vierhouten

Israëlconferentie
Israël staat bijna continu volop in de 
actualiteit. Israël moet keer op keer ten 
strijde trekken tegen de voortdurende 
bedreigingen. Is de oorlog tegen Hamas 
amper voorbij, staat de volgende vijand 
aan de grens met Syrië op de Golan-
hoogvlakte. Wat zegt Gods profetisch 
Woord hierover? Was u al langer van 
plan om hier meer over te horen? Laat 
dit weekend dan niet aan u voorbij 
gaan. Het leerzame programma en de 
uitstekende verzorging van het gastvrije 
conferentiehotel ’t Vierhouterbos op de 
Veluwe zullen u zeker goed doen.

Programma
Uw gastechtpaar, Corina en Cees van der 
Horst, ontvangt u in de namiddag in de 
salon van het hotel met een kopje koffie of 
thee. Het weekend beginnen we met een 
heerlijk Sjabbatsdiner in het restaurant. In 
de avond maken we nader kennis met de 
andere gasten.

Zaterdagochtend en -middag zal Feike ter 

Velde spreken. Hij zal spreken over Ezechiël 
37, het dal vol beenderen. Na twee boeiende 
lezingen is het ’s avonds tijd voor een ont-
spannen optreden van Siska en Boudewijn 
Willemsens uit Vlaanderen. Met hun muzika-
le gaven willen zij Israël zegenen en de God 

van Israël groot maken. U zult genieten van 
hun enthousiasme, hun zang en gitaarspel.

Zondagmorgen leidt uw gastheer Cees van 
der Horst de eredienst. De prediking zal door 
ds. Wim ten Voorde worden gedaan. Hij is 

onder andere betrokken bij Radio Israël. In 
de middag zal Gijs Zonnenberg ons, samen 
met zijn muzikale vrienden, begeleiden bij 
het zingen van liederen tot lof van de God 
van Israël, onze Heer en Vader.
’s Avonds komt Sondra Baras, directeur van 
Christian Friends of Israeli Communities 
(CFOIC), dan juist gearriveerd vanuit Israël. 
Zij brengt Joden en christenen bij elkaar in 
hun steun voor het Bijbelse Israël. Sondra zal 
met ons haar passie delen voor het hartland, 
Judea en Samaria.

Maandag na het ontbijt nemen we onder 
het genot van een kopje koffie afscheid van 
elkaar.

Praktische informatie
U neemt deel aan deze conferentie vanaf 
€ 195,75 per persoon op basis van verblijf 
in een driepersoonsappartement. Voor 
verblijf in een eenpersoonskamer betaalt 
u € 239,75. Een beperkt aantal daggasten 
zijn na aanmelding ook welkom. Daggasten 
betalen € 20,- inclusief koffie/thee en lunch. 
Voor meer informatie en aanmelding belt  
u 033-2458824 of mailt u naar  
secretariaat@christenenvoorisrael.nl.

Christenen voor Israël organiseert op vrijdag 3 oktober 
aan de vooravond van de Grote Verzoendag twee ver-
ootmoedigingsbijeenkomsten om 19.30 uur in Zwolle 
en in Gouda.

Eeuwenlang is de kerk de grootste vijand geweest van het 
Joodse volk. Terwijl we meenden God te dienen, hebben 
we Zijn oogappel vertrapt. Ook in deze tijd lopen we het 
gevaar vanuit onze eigen menselijke redeneringen God 
opzij te zetten en een eigen weg te bewandelen. In deze 
tijd, waarin zwart en wit steeds duidelijker worden en het 
grijs langzaam verdwijnt, is het van groot belang dat we 
ons als kerk verootmoedigen. We mogen de Heere, de 
God van Israël, vragen om het juiste inzicht, om kracht en 
moed om Hem na te volgen. Tijdens de avonden staan we 
stil bij Gods Woord, bidden we met elkaar en luisteren we 
naar enkele muziekstukken.

Zwolle
De bijeenkomst in Zwolle vindt plaats in de Zuiderhof, 
Troelstralaan 25. Onder meer ds. Henk Poot verzorgt een 

overdenking. De muziek zal worden verzorgd door Elisa-
beth Hopman (fluit) en Arrianne Schipper (harp) van het 
Hineni Symfonie Orkest.

Gouda
De bijeenkomst in Gouda vindt plaats in de Pauluskerk, 
Van Hogendorpplein 2. Ds. G. Hette Abma en ds. Berry 
Haverkamp zullen spreken. De muzikale omlijsting wordt 
verzorgd door Kees en Martine de Vreugd.

24 tot 26 november

Lezingen Sondra Baras

Van 24 tot 26 november bezoekt Sondra Baras Ne-
derland. Sondra is directeur van Christian Friends of 
Israeli Communities, een netwerk van christenen die de 
Joodse dorpen in Judea en Samaria ondersteunen. Ze 
zal diverse lezingen geven, in Nijkerk tijdens de Israël-
cursus en in  Zwolle en Dordrecht. Voor details kijkt u in 
de agenda op pagina 21.

Sondra: “Overal waar 
ik kom, spreek ik over 
het belang van Judea en 
Samaria voor Israël als 
geheel. Op strategisch 
gebied, maar vooral 
vanuit een Bijbels oog-
punt. Met de Gaza-oor-
log van de afgelopen 
zomer achter ons, kan 
ik dat niet onbespro-
ken laten. Men maakt 
zich in Israël ernstige 
zorgen. Hamas slaagde 
er in om met een paar raketten uit Gaza de luchthaven Ben 
Gurion onbereikbaar te maken. Als Hamas ook in Judea 
en Samaria aan de macht zou komen, zou de luchthaven 
helemaal niet meer kunnen functioneren. Ik zal spreken 
over de gebeurtenissen van de afgelopen zomer, maar we 
kunnen deze zaken niet bespreken zonder ook de Bijbel te 
openen en te zien hoe God ons niet verlaat en ons steunt 
in de discussie over het land Israël.”

Sondra Baras | Foto: CvI

Feike ter Velde spreekt tijdens de Israëlconferentie. | Foto: CC Wikimedia Commons
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Gesprek met de Israëlpredikant
Ds. Henk Poot is als Israëlpredikant in dienst van Chris-
tenen voor Israël. Zo spreekt hij door heel Nederland, 
ook de komende maanden. Wilt u weten of hij ook bij 
u in de buurt komt? Kijk dan in de agenda op pagina 
21 of op christenenvoorisrael.nl.

Wat heeft jou ertoe gedreven om ‘Israëlpredikant’ te wor-
den? Wat heb je je publiek te zeggen?
“Als ik het probeer terug te halen, had ik tijdens mijn studie 
al interesse voor Israël, ik was een van de weinigen die de 
colleges Judaïca volgde bijvoorbeeld. Ik had een vermoeden 
dat Israël als volk van God niet was afgeschreven en dat het 
belangrijk was om de plaats van Israël in Gods plan met de 
wereld in de theologie verder te onderzoeken. Een reis naar 
Israël met ontmoetingen met belangrijke rabbijnen, maar 
ook met de nieuwtestamenticus David Flusser, maakte diepe 
indruk en bij terugkeer heb ik God gevraagd om in mijn be-
diening als dominee Zijn liefde voor Israël te mogen dienen. 
Dat duurde nog 25 jaar, maar blijkbaar moest ik daarvoor 
nog uit mijn comfortzone worden losgeweekt.”

Israëlpredikant is een term die enigszins de indruk wekt dat 
je een ‘one-issue-predikant’ bent. Is dat zo? Werkt een ver-
dieping in Israël vernauwend?
“Het lijkt inderdaad zo dat het spreken over Israël alleen 
over Israël gaat, maar ik heb langzamerhand ontdekt dat 
het je geloof juist verbreedt. Je leert beter begrijpen wie 
Jezus was in Zijn volheid, wat de actuele boodschap van de 
profeten voor ons allemaal is, wat de betekenis is van doop 
en avondmaal, van het Nieuwe Verbond, van de kerk. Dat 

komt allemaal in een nieuw en beter licht te staan. Het gaat 
om heel Gods weg, Gods heilsgeschiedenis.”

Je hebt diverse Bijbelverhalen als invalshoeken om te spre-
ken. Abraham, Jozef, Zacharia... Heb je een favoriet?
“Je zou kunnen zeggen dat mijn lezingen een verschillende 
inslag hebben. De lezingen over Jozef en Abraham bijvoor-

beeld geven wel een profetisch zicht op de weg van Israël, 
maar tussen de regels door gaat het ook om onze persoon-
lijke geloofsopbouw en ze zijn heel pastoraal in feite. Mijn 
favoriet is toch wel Het geheim van Israël en de verkleuring 
van de kerk. En waarom? Omdat het niet simpelweg zegt 
dat God trouw is aan Israël, maar omdat het ons de persoon 
van Jezus veel beter leert begrijpen, ook de boodschap van 
het evangelie dat de apostelen brachten. Het laat zien dat 
als mensen zeggen niet zoveel met Israël te hebben, het niet 
zomaar een bepaald gevoel is, maar dat het alles te maken 
heeft met de geloofsleer die ons vanaf de eerste jaren van 
de kerk is doorgegeven en  
dat daarin een enorme wis-
sel is omgegaan. Met andere 
woorden de vervangingsleer 
is niet alleen het idee dat de 
kerk in de plaats van Israël 
gekomen is, het heeft ons 
denken op allerlei manieren 
doortrokken.”

» Net verschenen: ‘Geplant 
aan waterstromen – zeven-
tien studies bij de Psalmen 
voor huiskringen en gespreks-
groepen’. Te bestellen (in 
onze webwinkel) voor € 9,95; 
bespreking in de volgende 
editie van ‘Israël Aktueel’.

Tabernakelmaquette
Als Mozes op de berg Horeb de wet van God ontvangt, 
belooft God ook dat Hij bij de mensen wil wonen. Die 
woonplaats komt te staan te midden van het volk Israël. 
Dat is de boodschap van de tabernakel. Christenen voor 
Israël exposeert een schitterend model van de tabernakel 
met twee informatiepanelen en er is ook een boekje bij. 
Deze maand staat de maquette in Veenendaal en op de 
Wegwijsbeurs in Utrecht (zie pagina 18). Meer informatie 
over de tabernakel? Bel 033-2458824.

Excursies
Christenen voor Israël organiseert regelmatig boeiende excursies. We bezoeken dan 
een synagoge of een andere locatie die te maken heeft met het Jodendom in Ne-
derland. Ook dit najaar bieden we u weer de mogelijkheid met ons op stap te gaan.

Op donderdag 21 oktober kunt u met Heleen Bénard op excursie naar Elburg. We bezoe-
ken vanaf 10.30 uur het museum in de voormalige synagoge. Na de lunch (op eigen ge-
legenheid) maken we een stadswandeling. Kosten: € 15,50 (Met museumkaart € 10,50).

Op donderdag 6 november kunt u deelnemen aan een excursie onder leiding van Mari-
anne Glashouwer naar het Corrie ten Boomhuis in Haarlem (foto). We verzamelen om 
11.30 uur bij het Corrie ten Boomhuis. Einde: ca. 13.00 uur. Kosten: € 6,-.

Op donderdag 13 november bezoeken we vanaf 10.30 uur de synagoge van Apeldoorn 
met een koosjere lunch. ’s Middags horen we de geschiedenis van het Apeldoornsche 
Bosch, de Joodse psychiatrische inrichting, waaruit in 1944 alle inwoners werden weg-
gevoerd. Einde: ca. 15.00 uur. Kosten: € 22,50.

Het aantal deelnemers is beperkt, dus geef u snel op. Bel 033-2458824 of mail naar 
excursie@christenenvoorisrael.nl.

Spreker uitnodigen
Ds. Oscar Lohuis en ds. 
Kees van Velzen zijn sinds 
kort actief als sprekers voor 
Christenen voor Israël. U 
kunt hen uitnodigen om 
bij u in de gemeente of op 
een Israëlavond te komen 
spreken. U kunt ook in de 
agenda op pagina 21 zien 
waar zij binnenkort spreken.

Ds. Oscar Lohuis: “Ons geloof is niet gebaseerd op het 
gefilosofeer van mensen, maar op wat er in de geschiede-
nis is gebeurd. We moeten ons dan ook de vraag stellen: 
hoe handelt God nu? In de tijd waarin wij leven is toch 
wel het herstel van Israël een van de meest bijzondere 
aspecten daarvan.”

Ds. Kees van Velzen: “Israël 
is een uniek volk. Het staat 
symbool voor en van Gods 
onveranderlijke trouw en 
Zijn machtig handelen. 
De Heere vertrouwde hun 
Zijn onfeilbaar woord toe. 
Dit woord is mijn leven en 
troost voor elke dag. Hoe 
kan ik dan dit volk afwij-

zen?! Onmogelijk.”

Naast ds. Lohuis en ds. Van Velzen heeft Christenen voor 
Israël nog diverse andere sprekers die elk vanuit hun eigen 
passie graag bij u komen spreken over Israël. Kijk op 
christenenvoorisrael.nl/sprekers voor meer informatie en 
een uitnodigingsformulier of bel 033-2458824.

Nataliya Krishanovski spreekt 
over Breng de Joden Thuis

Van 5 tot 8 november komt veldwerkster Nataliya 
Krishanovski uit Oekraïne naar Nederland. Zij werkt 
nauw samen met Koen Carlier in de hulp aan Oek-
raïense Joden bij de terugkeer naar Israël. De laatste 
maanden is zij enorm druk met de opvang van Joodse 
vluchtelingen uit Oost-Oekraïne (zie ook pagina 2 van 
de Israëlzondagbijlage). Nataliya spreekt op 5 novem-
ber in Dordrecht, op 6 november in Nijkerk, en tijdens 
het Isrealityweekend in Ermelo. Kijk voor details in de 
agenda op pagina 21.
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Israëlcursus in Nijkerk

Inspirerend Israël!
De eerste drie cursusdagen van de Israëlcursus dit 
najaar zitten er alweer op. De Jeruzalemzaal in het 
Israëlcentrum zat afgeladen vol met mensen die kwa-
men luisteren naar de vele boeiende sprekers die deze 
cursus telt.

We hebben nog drie cursusavonden voor de boeg. Met 
onder meer rabbijn Binyomin Jacobs die zal spreken over 
‘hoe lezen Joden de Bijbel?’ Bart Wallet gaat het hebben 
over ‘Nederland in aanloop naar de Tweede Wereld-
oorlog’.  Sondra Baras woont in een van de Joodse dorpen 
in  Samaria. Zij spreekt over ‘help het land dat wij lief-
hebben!’ En als afsluiting van de cursus spreekt SGP-po-
liticus Kees van der Staaij over ‘Israël in de Nederlandse 
politiek’.

Praktische informatie
De Israëlcursus vindt plaats in het Israëlcentrum, Patroon-
straat 1 in Nijkerk. U kunt zich opgeven voor deelna-

me aan individuele cursusdagen voor 10 euro. Jongeren 
onder de dertig jaar krijgen vijftig procent korting. 
 Tussen de lezingen is er pauze met koffie, thee en gratis 
soep.
Wilt u nog deelnemen? Wacht niet te lang met aanmelden, 
want vol is vol. Maar u kunt de lezingen natuurlijk ook 
volgen via de livestream die we tijdens de cursus via onze 
website beschikbaar maken. Kijk op christenenvoorisrael.
nl/cursus voor meer informatie over het programma en 
aanmelden of bel 033-2458824.

Een zaadje van liefde planten
Wendy Heije geeft namens Christenen voor Israël 
gastlessen over Israël en het Jodendom op scholen. 
Enthousiast vertelt ze over dit mooie werk.

Wat doe jij namens Christenen voor Israël voor de klas?
“Ik vertel de kinderen aan de hand van een leskist met 
daarin allerlei voorwerpen wat zogenaamde ‘basics’ over het 
Jodendom. Ook leg ik de link naar het christendom en vertel 
dat we dezelfde God hebben. Verder laat ik een filmpje zien 
over Israël en vertel ik over de verbinding tussen land en 
volk.”

Waarom doe je dit? Wat is je gedrevenheid om dit werk te 
doen?
“Voorheen was ik leerkracht en ik had al de passie om tij-
dens de godsdiensturen meer achtergronden van de Bijbelse 
verhalen te vertellen. Zo kwam ik bij het vertellen over de 
Joodse en Bijbelse feesten en ik gaf daar ook projecten over. 
Ergens hoopte ik dat ik van deze passie mijn werk mocht 
maken, al zag ik nog niet voor me op welke manier. Met 
deze baan is die droom werkelijkheid geworden.
Ik vind het belangrijk dat kinderen door een stukje bekend-
heid met het Jodendom hun eventuele vooroordelen aan de 
kant zetten. Ook probeer ik te bewerken dat ze Israël en het 
Jodendom associëren met iets positiefs. Daarom wil ik in elk 
geval een hele leuke les neerzetten. Maar mijn verlangen is 
vooral dat er een zaadje van liefde in hun hart wordt geplant 
voor het volk Israël en dat ze, wellicht ongemerkt, door 
Israël ook meer zicht krijgen op de God van Israël.”

Hoe reageren de kinderen op de lessen?
“Kinderen reageren eigenlijk meestal heel geïnteresseerd. 
Ze stellen veel vragen en reageren na afloop bijna altijd po-
sitief. Ik merk dat ze over het algemeen vrij weinig van het 
Jodendom weten en zelfs vaak ook niet veel over de Bijbel. 
Maar dat neemt niet weg dat er desondanks veel interesse 
is.”

Zingen voor Israël
Onder de naam ‘Zingen voor Israël’ organiseert 
Christenen voor Israël door het hele land koor- en 
samenzangavonden. Feestelijke, muzikale avonden 
met medewerking van koren en muziekgroepen uit de 
omgeving. De toegang is vrij.

We zingen samen tot eer van de God van Israël. Ook 
verzorgt een predikant van Christenen voor Israël tijdens 
de avonden een overdenking over een Bijbels thema met 
betrekking tot Israël. De avonden staan in het teken van 
Gods trouw aan Israël en dat willen we ook praktisch 
maken door te collecteren voor de gaarkeukens van Hi-
neni in Jeruzalem. Ook zijn er tijdens de avonden tafels 
met boeken en producten uit Israël te koop.

Zingen voor Israël in oktober
Komende maand kunt u een Zingen voor Israëlavond 
bijwonen op dinsdagavond 14 oktober vanaf 19.45 uur 
in de Dorpskerk in Bleiswijk. Met mannenkoor De Gou-
westem en The Martin Mans Formation. 
Op zaterdagavond 25 oktober bent u vanaf 19.15 uur van 
harte welkom in de Grote- of Catharijnekerk in Heus-
den. Met christelijk mannenkoor Altena en gospelkoor 
Barechja.
Op donderdag 30 oktober zingen we vanaf 19.45 uur in 
de Bergkerk in Den Haag. Met de koren Eben-Haëzer en 
Asaf en mannenzanggroep Sion.

Ook in november zingen we voor Israël. In Bodegraven, 
Oldemarkt, ’s-Gravenzande, Sprang-Capelle en Oud-
dorp. Details vindt u in de agenda op pagina 21.

Ondernemersechtpaar Oudshoorn:

‘Bijdragen aan opbouw Israël’

Ondernemers en managers met liefde voor Israël zijn 
verenigd in het ondernemersplatform Werken aan de 
Toekomst. Zij steunen Israël met eigen projecten, zoals 
de schenking van een verkoopwagen. Hiermee helpt 
het platform kansarme jongeren letterlijk en figuurlijk 
op weg naar een betere toekomst.

Ondernemersecht-
paar Jolanda en Karl 
Oudshoorn leggen 
uit wat het belang 
is van het onderne-
mersplatform: “Is-
raël ligt letterlijk en 
figuurlijk onder vuur. 
De problemen die 
Israël van buitenaf 
krijgt, zijn enorm en 
verdienen ook alle aandacht om opgelost te worden.”
Omdat Jolanda in 2011 zelf gesproken heeft met de 
mensen van de projecten die het platform steunt, heeft ze 
ook iets kunnen zien van de interne problemen waarmee 
Israël te kampen heeft. “Door deze projecten te steunen 
kan er gewerkt worden aan de toekomst van Israëlische 
jongeren. En zo kunnen we iets bijdragen aan de opbouw 
van Israël.”

“Een tweede reden is dat we in de reguliere media helaas 
een eenzijdig beeld zien als het gaat om berichtgeving 
over Israël. Waarover we ons ook verbazen is de enorme 
onkunde die er heerst onder de mensen, ook onder kerke-
lijk meelevende mensen. Door ons lidmaatschap willen 
we laten zien dat wij achter Israël staan. Door het lidmaat-
schap wordt de betrokkenheid met Israël vergroot en mede 
door de informatie die wij krijgen van Christenen voor 
Israël zijn wij beter in staat om te verwoorden waarom wij 
achter Israël blijven staan.”

Wilt u Israël óók van harte steunen door lid te worden? 
Neem dan contact op met coördinator Klaas Hoekstra, 
06-23634976 of kl.hoekstra@filternet.nl. Informatie? Kijk 
op christenenvoorisrael.nl/ondernemers of volg ons op 
LinkedIn, Twitter en Facebook.

Wendy Heije. | Foto: Archief

Is ‘Israël’ niet een veel te complexe materie voor schoolkin-
deren?
“Ik probeer het onderwerp klein te houden en gewoon 
dicht bij de doelstelling te blijven. Ik hoef de kinderen niet 
te overtuigen. Ik hoef geen politieke uitspraken te doen. 
Het is mijn taak om bij de kinderen een positieve associatie 
van het begrip Israël achter te laten. En dat de gebruiken en 
voorwerpen uit het Jodendom niet raar zijn, maar eigenlijk 
heel erg mooi en bijzonder. We zouden er zelfs iets van 
kunnen leren.”

Hoe zou je zelf dit werk verder zien ontwikkelen?
“Ik zou graag in de toekomst meer een doorgaande lijn 
in de lessen zien. Met eventuele hulp aan leerkrachten op 
welke manier ze verder kunnen gaan met het onderwerp. 
Verder lijkt het me leuk om de kinderen ook actief betrokken 
te maken door het houden van acties, bijvoorbeeld voor een 
bepaald doel. Ik weet dat dit in het verleden ook is gebeurd 
en dat dat heel veel goeds bracht in meerdere opzichten.”

Nodig ons uit!
Wilt u ons ook uitnodigen om op  
een school bij u in de buurt een  
gastles te geven over Israël en  
het Jodendom? Mail naar  
scholen@christenenvoorisrael.nl.
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Uw bijdrage voor bedden voor een kindertehuis

Een klein tehuis met een hart van goud
Het lijkt zo vanzelfsprekend, een thuis, met een vader, moeder en broers en zussen, 
en misschien ook een hond of een kat. Een compliment over een schoolrapport, 
over je nieuwe outfi t, een arm die troost als je je hebt bezeerd. Maar om allerlei 
reden zijn er veel kinderen die er al op jonge leeftijd alleen voor staan, ook in 
Israël. Zij komen in gezinsvervangende tehuizen terecht. Bet Singer in kibboets Kfar 
Yehezkel in de Jisreelvallei is zo’n tehuis.

DOOR MARIJKE TERLOUW

Christenen voor Israël ontving van Bet 
Singer een bescheiden verzoek: vervanging 
van de matrassen, bedden en kledingkas-
ten. De huidige exemplaren zijn versleten. 
Bet Singer stuurde een fi lm mee over de 
jongeren die bijna achttien jaar zijn en dan 
op eigen benen gaan staan. Een fi lm die niet 
over het meubilair gaat, maar dat komt wel 
in beeld. Een ding is duidelijk, de bedden en 
matrassen zijn dringend aan vervanging toe, 
eigenlijk jaren terug al.

Dit is thuis
Maar de fi lm toont nog iets: de jongeren die 
op het punt staan te vertrekken, hebben een 
thuis gehad in Bet Singer. Een jongen zegt 
tegen de directeur: “Jij werd mijn tweede 
vader.” Een andere jongen vertelt dat hij ei-
genlijk geen ander thuis kent dan Bet Singer. 

Hier heeft hij geleerd dat hij mag zeggen 
hoe hij zich voelt. Een meisje vertelt dat zij 
haar kamer zal missen, want ze vindt hem zo 
mooi. En wie had kunnen denken dat deze 
nu bijna volwassen mensen als beginnend 
tiener bij het slapen gaan de toen jonge pup 
van de kibboets nog even wat dichter tegen 
zich aantrokken? Dat de muizen vertroeteld 
werden tot de begeleider kwam zeggen dat 
het licht nu echt uit moest?
En wat blijkt ook? Veel van de jongeren 
houden contact met dit tehuis: ze gaan op 
de kibboets wonen of komen in het weekend 
langs. Hier ligt het hart van deze jongeren.

Toekomst bieden
Bet Singer wil kinderen in Israël blijven 
opvangen en een toekomst bieden, maar 
het wil bovenal een veilig en liefdevol thuis 
zijn. Daarbij hoort gewoon een goed bed 

met matras en een kast waar een kind de 
weinige persoonlijke eigendommen die het 
heeft, veilig kan wegbergen. Wij, u en ik, 
kunnen helpen door te zorgen dat Bet Singer 
de bedden en matrassen kan vervangen.

» Op christenenvoorisrael.nl is de Engelstalig 
ondertitelde documentaire Second Parting te 
zien over enkele jongeren uit Bet Singer.

Enkele kinderen die in Bet Singer hun nieuwe 
thuis hebben gevonden. | Foto: Bet Singer

21-25 oktober in Ahoy Rotterdam

Wegwijsbeurs
Van dinsdag 21 tot en met zaterdag 25 oktober vindt 
dit jaar de 21e editie van de Wegwijsbeurs plaats. Dit 
jaar voor het eerst niet zoals vertrouwd in de Jaarbeurs 
in Utrecht, maar op een nieuwe locatie: Ahoy Rotter-
dam. Deze bekende gezinsbeurs staat garant voor een 
leuk dagje uit voor het hele gezin.

Christenen voor Israël, Isreality en het Israël Producten 
Centrum zijn op deze beurs aanwezig met een informa-
tiestand. Graag nodigen we u uit om tijdens de beurs een 
bezoek te brengen. In onze stand vindt u informatie over 
al onze activiteiten, kunt u heerlijke producten uit Israël 
proeven en kopen of kunt u gewoon terecht voor een goed 
gesprek over Israël. Graag leggen we u uit waarom wij dit 
werk doen.

U vindt de stands van Christenen voor Israël, het Israël 
Producten Centrum en Isreality in hal 2. Hopelijk tot ziens!

Foto: wegwijs.nu

Bijbelstudiecursus Focus op Israël

Isreality Jongerenweekend 2014

On a mission

Isreality, de jongerenbeweging van Christenen voor 
Israël, organiseert van 7 tot en met 9 november voor 
de negende keer het Isreality Jongerenweekend. Dit 
keer in het Gelderse Ermelo. Thema van het weekend 
is On a mission!

Jongeren van 18 tot 35 jaar zijn welkom op dit toffe 
weekend dat je voor slechts 59 euro all-in kunt meema-
ken. Je ontmoet nieuwe vrienden, bent er een weekendje 
helemaal tussenuit om je te focussen op God en verdiept 
je persoonlijke relatie met Hem door de seminars, de work-
shops en door aanbidding.

Thema: On a mission
Bijbelleraar Oscar Lohuis en rabbijn Lody van de Kamp zijn 
onder anderen de sprekers die tijdens het Isreality Jonge-
renweekend het thema zullen uitdiepen. Met welke missie 
is het Joodse volk in deze wereld? Wat is de missie van de 
kerk en nog iets persoonlijker: wat is jouw eigen missie? 
Tijdens het jongerenweekend gaan we op zoek naar de 
antwoorden op deze vragen. 

Wat kun je verwachten?
Naast de seminars kun je tijdens het weekend meedoen 
aan diverse workshops, kun je regelmatig samenkomen 
voor gebed en muziek of een stevige Bijbelstudie volgen. 
Natuurlijk is er tussendoor genoeg tijd om samen lekker te 
ontspannen of even de Veluwse natuur in te trekken.

» Meer weten? Kijk op isreality.nl/jongerenweekend.

Maak uw bijdrage over op rekeningnummer 
NL38 ABNA 0529 310 252 van Christenen voor 
Israël en vermeld daarbij ‘bedden Bet Singer’. 
Namens de kinderen van Bet Singer: bedankt.

Israël al en waren enthousiast over de verheldering die 
de Bijbelstudie hen gaf over de plaats van Israël in Gods 
heilsplan. Wie vervolgens meer wil weten over Israël kan 
ook de verdiepende Bijbelstudiecursus Het geheim van Is-
raël volgen, waarin dieper wordt ingegaan op de betekenis 
van Israël.

» U vindt onze Bijbelstudiematerialen in de online winkel op 
christenenvoorisrael.nl.

Israël is voor veel christenen een wat onbekend thema. 
Toch staat de Bijbel vol met verhalen en uitspraken 
over Israël en de meeste christenen beseffen wel dat er 
iets bijzonders is met dit volk. Voor wie hier meer over 
wil weten, heeft Christenen voor Israël de Bijbelstudie-
cursus Focus op Israël ontwikkeld.

Focus op Israël is een Bijbelstudiecursus om duidelijk 
te krijgen wat nou eigenlijk de rol van Israël is in Gods 
plan met deze wereld. In zeven delen wordt die rol aan de 
hand van relevante Bijbelteksten uiteengezet. De studie 
kenmerkt zich door de Bijbel zelf te laten spreken en door 
gespreksvragen die de cursisten aan het denken zetten. 
Het cursusmateriaal is verder voorzien van veel achter-
grondinformatie. Voor kringleiders en geïnteresseerden is 
er naast de gids ook een dvd. Dit beeldmateriaal dient als 
inleiding voor de zeven hoofdstukken in het boekje. 
Veel Bijbelstudiegroepen volgden de cursus Focus op 
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Kort Aktiefnieuws
Israëlavond Winschoten
Werkgroep Erets Ha Tsafon van Christenen voor Israël 
organiseert op woensdag 29 oktober vanaf 19.30 uur een 
Israëlavond in de Chr. Geref. Kerk, Pottebakkerstraat 4 
in Winschoten. Ds. Kees van Velzen, voormalig mede-
werker van de Evangelische Omroep, zal op zijn eigen 
boeiende manier spreken over het thema God komt tot 
Zijn doel. Het Dollards Vocaal Ensemble treedt op tijdens 
deze avond. Tevens zijn er stands met Israëlproducten en 
boeken. De toegang is vrij, wel is er een collecte voor de 
gaarkeukens in Israël.

Focus op Israël in Groningen
In Groningen wordt van 
oktober tot en met december 
de Bijbelstudiecursus Focus 
op Israël gegeven en ieder-
een die geïnteresseerd is kan 
deelnemen. Op 23 oktober is 
de eerste studieavond. De cur-
sus vindt plaats in Het Pand, 
Madoerastraat 16. Deelname 
bedraagt 5 euro, inclusief het 
cursusboekje, en koffie en 
thee. Ds. Henk Poot zal een 
inleiding verzorgen tijdens de 
cursus. Voor meer informatie 
en opgave kijkt u op wijkgemeente-martinikerk.nl/focus-
opisrael.

Hart voor Israël in Putten
Tijdens de jaarlijkse Ossenmarkt op woensdag 8 oktober 
in Putten organiseert de actieve Israëlwerkgroep Hart voor 
Israël vanaf 10.00 uur langs de Verlengde Dorpsstraat 
een aantal leuke activiteiten, zoals een ballon-dartspel, 
loterijen en een heuse rodeostier. Daarnaast verkoopt de 
werkgroep diverse producten, zoals kaarten, houten cre-
aties en cupcakes. De opbrengst van dit alles is zoals elk 
jaar bestemd voor Israël.

Kesjercursus in Huizen
Vanaf 13 oktober kunt u in Huizen een Kesjercursus volgen, 
een basiscursus over de Hebreeuws-Joodse wortels van 
het christelijk geloof. Kesjer is het Hebreeuwse woord 
voor ‘verbinding’. De cursus bestaat uit tien wekelijk-

se studie-avonden op maandag. U maakt kennis met het 
Hebreeuwse alfabet. Tijdens de les leert u een Hebreeuws 
woord en een Hebreeuws lied en bij elke les kunt u iets lek-
kers uit de Joodse keuken proeven. De cursus wordt gegeven 
door Paul Jaeger. Kosten voor deelname bedragen € 55,-. 
Meer informatie en opgave kan via Geja Lahpor, lahpor1@
zonnet.nl.

Global Prayer Call 2015
Van 27 januari tot en met  
8 mei 2015 organiseert Chris-
tenen voor Israël Internati-
onaal de Global Prayer Call 
2015. Tijdens deze periode 
van honderd dagen roepen we 
christenen wereldwijd op om 
te bidden voor Israël, maar 
ook voor hun eigen land. De 
Heere zal, zo staat in Zijn 
Woord te lezen, de volkeren 
oordelen naar hoe zij zich te-
genover Zijn oogappel Israël 
opstellen. Een gratis Engels-
talig boek hierover kunt u bestellen in de online winkel op 
christenenvoorisrael.nl. Kijk ook op 100-days.eu.

Conferentie Europese Coalitie voor Israël
Op donderdag 20 november organiseert de Europese 
Coalitie voor Israël haar jaarlijkse beleidsconferentie in 
het Europees Parlement in Brussel. Meer informatie vindt 
u binnenkort op ec4i.org.

Israel Today
Wie meer nieuws uit Israël 
wil lezen, kan naast Israël Ak-
tueel ook het magazine Israël 
Today lezen. Met een abon-
nementsprijs van € 36,50 
per jaar (11 nummers) en een 
mooi welkomstgeschenk is 
dat zeker de moeite van het 
overwegen waard. Voor een 
(proef)abonnement belt u 
020-5241010 of stuurt u een 
e-mail aan info@buijten.nl.

Hineni Symfonie Orkest
Afgelopen maand repeteerde het Hineni Symfonie Or-
kest vol enthousiasme voor het – geslaagde – Israëlcon-
cert op Urk van 20 september. Ik spreek iemand aan die 
geboeid staat te luisteren bij de repetitie. De luisteraar: 
“Mooi hè, hier geniet ik echt van, ook al is het maar een 
repetitie. Ik kan zelf geen noot lezen, maar ik vind het 
hartverwarmend. Wat een inzet, en wat een talent zeg! 
Fijn als je zo samen iets kan doen voor het Joodse volk. 
Ik ben daarom al jaren ambassadeur van dit orkest.”

Helpt u het Hineni Symfonie Orkest in zijn missie om 
te spelen voor het Joodse volk? Word dan vriend (15 
euro per jaar) of ambassadeur (100 euro per jaar waar-
bij u jaarlijks twee gratis concertkaarten ontvangt), via 
hinenisymfonieorkest.nl/steun-ons of 06-24546786.

Holland-Koor
In 1990 reisde een nieuw koor van duizend zangers met 
Christenen voor Israël en Isropa Reizen ter bemoedi-
ging naar Israël. Dit koor, het Holland-Koor, bestaat nog 
steeds en viert volgend jaar zijn 25-jarig jubileum. Dan 
hopen zij opnieuw naar Israël te reizen.

Hoewel de situatie in het Midden-Oosten onrustig is, 
gaan de voorbereidingen voor de jubileumreis van het 
Holland-Koor in oktober 2015 gewoon door. Een reis vol 
hoogtepunten, zoals concerten in Jeruzalem en Haifa met 
het Haifa Symfonie Orkest en een dienst aan het Meer van 
Tiberias. Binnenkort komt een reisbrochure beschikbaar 
op hollandkoor.nl. Belangstellenden zijn van harte wel-
kom om mee te reizen.

Gezamenlijk concert in Kapelle-Biezelinge
Op zaterdag 18 oktober 2014 treden het Holland-Koor en 
het Christelijk Regionaal Koor Voices samen op in Kapel-
le-Biezelinge. Het concert vindt plaats in de Hervormde 
Kerk aan het Kerkplein 4 en begint om 17.00 uur. De 
toegang is vrij. Er wordt een collecte gehouden. Kijk voor 
meer info op hollandkoor.nl.

Donderdag 16 oktober in Nijkerk

Lezing ds. Willem Glashouwer
Dvd-box Waarom Israël?

Een reeks van vier maansverduisteringen die precies 
vallen tijdens Pesach en het Loofhuttenfeest. Dit voorjaar 
begon deze reeks en op 8 oktober, op de vooravond van 
het Loofhuttenfeest vindt de tweede van de vier maans-
verduisteringen plaats. Hebben deze zogenaamde ‘bloed-
manen’ een profetische betekenis? Zijn het de tekenen 
aan zon, maan, en sterren, waar de Bijbel over spreekt? 
Hierover geeft ds. Willem Glashouwer op donderdag 16 
oktober een lezing in Nijkerk. De avond is vrij toeganke-
lijk. Tijdens deze avond wordt ook informatie gegeven 
over en gecollecteerd voor het internationale werk van 
Christenen voor Israël.

De avond vindt plaats in het Israëlcentrum, Patroon-
straat 1 en begint om 19.30 uur.

Ds. Willem J.J. Glashouwer. | Foto: John Howard

Wat kunnen kijkers leren van deze dvd?
Ds. Willem Glashouwer: “Uit de vele 
reacties die Family 7 op het programma 
kreeg, is gebleken dat Bijbels perspec-
tief op Israël voor veel kijkers nieuw 
is en zeer gewaardeerd werd. Vaak 
leeft men bij wat de media zo in het 
algemeen over Israël melden en dat 
is vaak zeer eenzijdig, om het maar 
zachtjes uit te drukken. Toch hebben 
veel christenen nog altijd wel een 
warm plekje in hun hart voor Israël, al 
weet men vaak niet hoe het zit. Vanuit 
de Bijbel ontstaat dan vaak ineens het 
besef wat en waarom God wat met 
Israël heeft. De Bijbel spreekt over Zijn 
hart voor Israël en Zijn eeuwige ver-
bondsrelaties met Israël. Ook vandaag 
staan die verbonden nog als een huis 
overeind.”

Waarom eigenlijk een dvd?
“Veel mensen houden ervan naar de 
spreker te kijken, en de boodschap 
te beluisteren. Of ze gebruiken deze 
opnames voor een Bijbelkring die ze 
thuis over Israël willen houden. Met 
daarnaast het boek Waarom Israël?, 
waarin gespreksvragen voor studie-
kringen zijn opgenomen en korte 

samenvattingen na elk hoofdstuk, is 
deze dvd uiterst geschikt als Bijbelstu-
diemateriaal.”

Je reist de wereld rond met de bood-
schap over Gods trouw aan Israël. Hoe 
ervaar je het klimaat in de kerken 
in Nederland voor wat betreft deze 
boodschap? Kan deze dvd hierin iets 
betekenen?
“In de wereld – let wel, buiten Europa, 
de landen van het traditionele christen-
dom – neemt de belangstelling voor 
een Bijbels zicht op Israël alleen maar 
toe. Het boek Waarom Israël? is inmid-
dels in meer dan dertig talen vertaald. 
Per e-mail hoorde ik dat de nieuwste 
uitgave is verschenen in het Telugu, 
een van de vier hoofdtalen in India! En 
het blijft maar doorgaan. In Nederland 
ervaar ik bij de vele spreekbeurten die 
ik ook hier mag houden, dat er vaak 
erg weinig Bijbels zicht op Israël is. 
Maar als je het vanuit de Bijbel rustig 
uitlegt, krijg ik eigenlijk altijd alleen 
maar positieve reacties. En dan is het 
fijn dat je naast het boek ook zo’n dvd-
box kunt achterlaten!”

Ben je van plan meer van dit soort dvd’s 

te gaan 
maken?
“In het 
Engels 
bestaat nu 
een com-
pleet door 
ons zelf ge-
produceerd 
pakket, 
met het 
boek, dvd’s 
en een 
studiegids voor gespreksdeelnemers. 
Het zou fijn zijn als dat ook in het 
Nederlands beschikbaar zou kunnen 
komen. Daarnaast hopen we hetzelf-
de uit te brengen met de inhoud van 
de boeken  Waarom Jeruzalem? en 
Waarom  Eindtijd? Het bestaat al in het 
Russisch!”

Eind september verscheen de dvd-box Waarom Israël? Dit is een reeks interviews, gemaakt door Dolf van de 
Vegte van Family 7 met ds. Willem Glashouwer naar aanleiding van zijn gelijknamige boek.

Bestellen
De dvd-box Waarom Israël? kost 
€ 9,95 en is binnenkort verkrijg-
baar via onze webwinkel op chris-
tenenvoorisrael.nl of telefonisch te 
bestellen via 033-2458824.
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Sneeuw op de tulpen

Liz Tolsma
315 pag. paperback

Met alles wat in haar is, probeert oorlogsweduwe Cornelia 
haar jongere broer Johan, die ondergedoken is, te bescher-
men. Als Johan de zwaargewonde verzetsstrijder Gerrit 
Laninga mee naar huis neemt, zet dat hun leven volledig op 
de kop. Cornelia is heel bang voor de gevolgen, maar haar 
geloof houdt haar tegen om een gezocht man op straat te 
zetten. Terwijl ze Gerrit verzorgt, wordt Cornelia geraakt door 
zijn passie en idealen en bemerkt ze een verandering in 
haar eigen leven. Langzaam ontdooit haar hart. 

60 vragen van christenen over stromingen, 
opvattingen en tradities binnen het Jodendom

Michael L. Brown
330 pag. Paperback

Dit zeer toegankelijke boek beantwoordt zestig veel door 
christenen gestelde vragen over Joodse mensen, hun cul-
tuur en de Joodse achtergrond van het Nieuwe Testament. 
Dr. Michael L. Brown, zelf een Joodse gelovige, geeft dui-
delijke ant woorden op vragen over moderne en historische 
Joodse gewoonten. Hij gaat ook uitgebreid in op vragen die 
christenen hebben over hun relatie met de Oudtestamen-
tische Wet.

Wake Up!

Arno Lamm & Emile-André Vanbeckevoort 
512 pag. paperback

De Gemeente van Christus is bezig aan haar laatste 
etappe, maar waarom hebben veel kerkgangers daar 
geen weet van? Wake Up! neemt je mee op een tocht 
langs de NASA, de Bijbelse feesten, profetische tijdlijnen 
en zeer bijzondere patronen, die hoop en nieuw zicht 
geven op het Koninkrijk van Jezus Christus. Wake Up! is 
hoopgevend, maar haalt je misschien wel uit je theolo-
gische comfortzone en haalt bedekkingen weg van eeu-
wenlange waarheden. 

Bestel telefonisch: T: 0343 – 413300. Boeken ook verkrijgbaar bij de evangelische boekwinkel.

Bestel via onze webshop: www.zoeklichtwebshop.nl
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i s r a ë l a g e n d a
J O O D S E  K A L E N D E R

Zaterdag 4 oktober
Jom Kippoer (Grote Verzoendag)

9 en 10 oktober
Soekot (Loofhuttenfeest)

Donderdag 16 oktober
Sjeminie ’Atseret (Slotfeest)

Vrijdag 17 oktober
Simchat Tora (Vreugde der Wet)

S P R E K E R S

Vrijdag 26 september
19.30 uur: Veenendaal: Lezing ds. 

George Kazoura.  Locatie: Pniëlkerk, 
Ghandistraat 2. Thema: Als Arabische 
christen werken in Israël.

Zaterdag 27 september
10.30 – 14.30 uur: Nijkerk: Israëlcursus 

Israël inspireert! (3/6). Sprekers: 
Peter Steffens en ds. Kees van 
Velzen.  Locatie: Israëlcentrum, Patroon-
straat 1. Aanmelden: bijeenkomst@
christenenvoorisrael.nl of 033-2458824. 
Kosten: € 50 voor de hele cursus of € 10 
per cursusdag. Meer info zie pagina 17.

Dinsdag 30 september en 7 oktober
19.30 uur: Wouterswoude: Seminar ds. 

Henk Poot.  Locatie: Maranatha, Tserke-
loane 75. Thema: Het geheim van Israël.

Woensdag 1 oktober
19.30 uur: Niezijl: Lezing ds. Kees van 

Velzen.  Locatie: het Leerhuis, Hoofdweg 
79. Thema: Het herstel van Israël.

Woensdag 1 en 8 oktober
19.30 uur: Leeuwarden: Seminar ds. 

Henk Poot.  Locatie: Kurioskerk, Juliana-
laan 38. Thema: Het geheim van Israël 
en de kerk.

Donderdag 2 oktober
20.00 uur: Westzaan: Lezing ds. Henk 

Poot.  Locatie: Doopsgezinde Kerk, 
Zuideinde 233. Thema: Israël.

Vrijdag 3 oktober
19.30 uur: Gouda: Verootmoedigings-

bijeenkomst.  Locatie: Pauluskerk, van 
Hogendorpplein 2. Sprekers: Ds. Hette 
Abma en ds. Berry Haverkamp. Thema: 
Met Israël op weg in de eindtijd.

19.30 uur: Zwolle: Verootmoedigings-
bijeenkomst.  Locatie: De Zuiderhof, 
Troelstralaan 25. Sprekers o.a. ds. Henk 
Poot. Thema: Met Israël op weg in de 
eindtijd.

Maandag 6 en 20 oktober
19.30 uur: Apeldoorn: Seminar ds. Henk 

Poot.  Locatie: Gemeente Menorah, 
Paslaan 11. Thema: Abraham en het 
geheim van Israël.

Dinsdag 7 oktober
19.30 uur: Wouterswoude: Lezing ds. 

Henk Poot.  Locatie: Maranatha, Tsjerke-
loane 75. Thema: Het geheim van Israël.

Woensdag 8 oktober
14.00 – 16.00 uur: Amersfoort: Spreek-

beurt Marianne Glashouwer.  
Locatie: Kerkelijk Centrum de Hoeksteen, 
Klaartje Donzepad 59. Thema: Het Joodse 
gezinsleven, de Joodse vrouw.

Maandag 13 oktober
20.00 uur: Leiden: Seminar ds. Henk 

Poot.  Locatie: Opstandingskerk, Aerent 
Bruunstraat 1. Thema: Jozef, Jezus en 
Israël.

Dinsdag 14 oktober
19.30 uur: Haarlem: Lezing ds. Kees van 

Velzen.  Locatie: Pelgrimskerk, Stephen- 
sonstraat 1. Thema: Het herstel van Israël.

19.30 uur: Musselkanaal: Voorlichtings-
avond door ds. J. de Vreugd.  Locatie: 
PKN gemeente Musselkanaal, Markt-
straat 40. Thema: De plaats van Israël in 
Gods heilsplan.

Dinsdag 14, 21, 28 oktober en 
4 november
20.00 uur: Andijk: Seminar met Jan 

van Barneveld.  Locatie: Zaal Mantel, 
Hornpad 19. Thema: Met Israël op weg 
naar de eindtijd.

Dinsdag 14 oktober en 11 november
19.30 uur: Groningen: Lezing ds. Willem 

J.J. Glashouwer.  Locatie: Immanuel-
kerk, Overwinningsplein 1. Thema: Kerk, 
Israël en Gods koninkrijk.

Woensdag 15 oktober
20.00 uur: Goes: Lezing ds. Kees van 

Velzen.  Locatie: Kerkgebouw De Hoogte, 

Populierenstraat 29. Thema: Het herstel 
van Israël.

20.00 uur: Alblasserdam: Seminar ds. 
Henk Poot.  Locatie: Evang. Gemeente, 
Amperestraat 4. Thema: Jozef, Jezus en 
Israël (volgende lezingen op 26 novem-
ber 2014 en 4 februari 2015).

20.00 uur: Drachten: Lezing ds. Oscar 
Lohuis.  Locatie: Zalencentrum De Rank, 
Berglaan 10. Thema: Hoe handelt God nú 
met Israël?

20.00 uur: Geldermalsen: Lezing ds. 
Willem J.J. Glashouwer.  Locatie: Ons 
Huis, Herman Kuijkstraat 11, 4191 AH. 
Thema: Verbonden en koninkrijk.

Donderdag 16 oktober
20.00 uur: Barneveld: Seminar ds. Henk 

Poot.  Locatie: Goede Herderkerk, Jan 
Seppenplein 70. Thema: Zacharia, hoop 
voor de toekomst (volgende lezingen op 
11 december 2014 en 29 januari 2015).

20.00 uur: Huizen: Lezing ds. Oscar 
Lohuis.  Locatie: Gebouw Tolvrij, De 
Regentesse 98. Thema: Hoe handelt God 
nú met Israël?

19.30 uur: Nijkerk: Lezing ds. Willem 
J.J. Glashouwer.  Locatie: Israëlcen-
trum, Patroonstraat 1. Onderwerp: Vier 
maansverduisteringen in 2014.

Zaterdag 18 oktober
16.00 uur: Oldebroek: Israëlweekend 

met Heleen Bénard.  Locatie: Luctor et 
Emergo, Mheneweg Noord 1bg. Thema: 
het herstel van Israël en het Joodse volk.

Maandag 20 oktober
20:00 uur: Alphen a/d Rijn: Lezing Oscar 

Lohuis.  Locatie: Ned. Herv. Adventskerk, 
Julianastraat 67. Thema: Hoe handelt 
God nu met Israël?

Donderdag 23 oktober
17.00 – 21.00 uur: Nijkerk: Israëlcursus 

Israël inspireert! (4/6). Sprekers: 
Opperrabbijn Binyomin Jacobs en 
Michael Freilich.  Locatie: Israëlcen-
trum, Patroonstraat 1. Aanmelden: 
bijeenkomst@christenenvoorisrael.nl of 
033-2458824. Kosten: € 50 voor de hele 
cursus of € 10 per cursusdag. Meer info 
zie pagina 17.

Woensdag 29 oktober
19.30 uur: Winschoten: Lezing ds. Kees 

van Velzen.  Locatie: Chr. Geref. Kerk, 
Pottebakkerstraat? 4. Thema: God komt 
tot Zijn doel. Toegang vrij, wel collecte.

Zaterdag 1 november
14.30 uur: Kampen: Lezing en high tea 

met Heleen Bénard.  Locatie: De 
Schalmei, Triangel 1. Thema: Profetische 
vreugde.

Maandag 3 november
20.00 uur: Geldermalsen: Lezing ds. 

Willem J.J. Glashouwer.  Locatie: Ons 
Huis, Herman Kuijkstraat 11, 4191 AH. 
Thema: Het mysterie van de doofheid en 
blindheid van Israël en de kerk.

Dinsdag 4 november
19.30 uur: Niezijl: Lezing ds. Willem J.J. 

Glashouwer.  Locatie: het Leerhuis, 
Hoofdweg 79. Thema: Israël: Verbonden 
en koninkrijk Gods.

20.00 uur: Eindhoven: Lezing ds. Kees 
van Velzen.  Locatie: Kerkgebouw De 
Schuilplaats, Marconilaan 70. Thema: 
Heere, herstelt Gij in deze tijd het koning-
schap voor Israël?

Woensdag 5 november
10.00 – 16.00 uur: Nijkerk: Onderwijsdag 

met ds. Willem J.J. Glashouwer.  
Locatie: Israëlcentrum, Patroonstraat 1. 
Thema’s: Het mysterie van de doofheid 
en blindheid van Israël en van de kerk; 
Israël en de kerk: Gods verbonden en het 
koninkrijk Gods.

20.00 uur: Dordrecht: Lezing Nataliya 
Krishanovski.  Locatie: Koepelzaal van 
de Wijnstok, Dubbelsteynlaan West 70. 
Thema: Oekraïne.

Donderdag 6 november
19.30 uur: Nijkerk: Lezing Nataliya 

Krishanovski.  Locatie: Israëlcentrum, 
Patroonstraat 1. Thema: Oekraïne.

Zaterdag 8 november
11.00 uur: Nieuw Lekkerland: Lezing 

ds. Willem J.J. Glashouwer.  Locatie: 
Mess. Gemeente, geb. Het Carillon, Raad-
huisplein 1. Thema: Waarom Jeruzalem.

Zaterdag 8 november
10.30 – 14.30 uur: Nijkerk: Israëlcursus 

Israël inspireert! (5/6). Sprekers: 
Wolfgang Kotek en Bart Wallet.  
Locatie: Israëlcentrum, Patroonstraat 1. 
Aanmelden: bijeenkomst@christenen-
voorisrael.nl of 033-2458824. Kosten: 
€ 50 voor de hele cursus of € 10 per 
cursusdag. Meer info zie pagina 17.

Dinsdag 11 november
19.30 uur: Katwijk: Lezing Oscar Lohuis.  

Locatie: Het Anker, Grote Zaal, Voorstraat 
74. Thema: Hoe handelt God nú met Israël?

Dinsdag 11 november
19.30 uur: Groningen: Lezing ds. Willem 

J.J. Glashouwer.  Locatie: Immanuel-
kerk, Overwinningsplein 1. Thema: Het 
mysterie van de doofheid en blindheid 
van Israël en van de kerk.

Woensdag 12 november
9.00 uur: Windesheim: Lezing Heleen 

Bénard.  Locatie: Herv. Kerk, Dorpsstraat 
4. Thema: Kans en keuze.

19.30 uur: Zutphen: Lezing ds. Kees van 
Velzen.  Locatie: Rode Kruisgebouw, van 
Drinenstraat 4. Thema: Herstel van Israël.

Donderdag 13 november
19.30 uur: Alkmaar: Lezing ds. Willem J.J. 

Glashouwer.  Locatie: Orgelzaal Booy, 
Daalmeerpad 13. Thema: Het Mysterie 
van de doofheid en blindheid van Israël 
en van de Kerk.

Woensdag 19 november
10.30 uur: Zeist: Lezing Marianne 

Glashouwer.  Locatie: Ev. Gem. Zeist, 
Bergweg 6.

19.30 uur: Rijssen: Lezing ds. Willem J.J. 
Glashouwer.  Locatie: Chr. Scholen-
gemeenschap Reggesteyn, Cattelaar 
3. Thema: Israël in deze tijd en in de 
toekomst.

Donderdag 20 november
19.30 uur: Puttershoek: Lezing ds. 

Willem J.J. Glashouwer.  Locatie: Ker-
kelijk Centrum de Hoeksteen, Kerkplein 3. 
Thema: Israël en de kerk: Gods verbonden 
en het koninkrijk Gods.

E X C U R S I E

Donderdag 21 oktober
10.30 uur: Elburg: Excursie Joods 

Elburg.  Onder leiding van Heleen 
Bénard. Kosten € 15,50. Aanmelden  
via excursie@christenenvoorisrael.

Donderdag 6 november
11.30 – 13.00 uur: Haarlem: Excursie 

Corrie ten Boomhuis.  Locatie: 
Barteljorisstraat 19. Leiding: Marianne 
Glashouwer. Kosten: 6,00 euro p.p. 
Opgave: excursie@christenenvoorisrael.nl 
of telefonisch: 033-2458824. Informatie 
op pagina 16.

Donderdag 13 november
10.30 – 15.00 uur: Apeldoorn: Excursie 

synagoge en Apeldoornsche 
Bosch.  Kosten € 22,50, inclusief lunch. 
Aanmelden via excursie@christenen-
voorisrael.nl.

M U Z I E K

Zaterdag 4 oktober en 1 november
10.00 uur: Hoogeveen: Repetitie Hol-

land-Koor.  Locatie: Oosterkerk, Leeuwe-
riklaan 35. Info: info@hollandkoor.nl of 
06-23768078.

Zaterdag 11 oktober
10.00 uur: Goes: Repetitie Holland-Koor.  

Locatie: Maranathakerk, Bergweg 43a. 
Info: info@hollandkoor.nl of 06-23768078.

Dinsdag 14 oktober
19.45 uur: Bleiswijk: Zingen voor Israël.  

Locatie: Dorpskerk, Kerkstraat 4. 

Zaterdag 18 oktober
17.00 uur: Kapelle-Biezelingen: Concert 

Holland-Koor en Chr. Reg. Koor 
Voices.  Locatie: Hervormde Kerk, Kerk-
plein 4. Toegang vrij, wel collecte.

Zaterdag 25 oktober
10.00 uur: Voorthuizen: Repetitie Hol-

land-Koor.  Locatie: Gereformeerde Kerk, 
Hoofdstraat 142. Info: info@hollandkoor.
nl of 06-23768078.

19.15 uur: Heusden: Zingen voor Israël.  
Locatie: Grote- of Catharijnekerk, 
Burchtstraat 2. 

Donderdag 30 oktober
19.45 uur: ’s-Gravenhage: Zingen voor 

Israël.  Locatie: Bergkerk, Daal en Berg-
selaan 50 A.

Vrijdag 7 november
19.45 uur: Oldemarkt: Zingen voor 

Israël.  Locatie: Ned. Hervormde Kerk, 
Marktplein 7.

Zaterdag 8 november
19.15 uur: Sprang-Capelle: Zingen voor 

Israël.  Locatie: Grote Kerk, Kerkstraat 34.

Dinsdag 11 november
19.45 uur: Bodegraven: Zingen voor 

Israël.  Locatie: Dorpskerk, Oude Markt 1.

Dinsdag 18 november
19.45 uur: ’s-Gravenzande: Zingen voor 

Israël.  Locatie: Dorpskerk, Langstraat 34.

Vrijdag 21 november
19.15 uur: Ouddorp: Zingen voor Israël.  

Locatie: Doopsgezinde Kerk, Dorpstien-
den 3.

O V E R I G

Elke zaterdag 
20.00 – 21.00 uur: Uitzending Beloofd 

Land.  Op GrootNieuwsRadio via 1008 
AM. Presentatie: Eric Vink.

Tot 8 november
10.00 – 15.30 uur: Nijkerk: Expositie 

Inkeer. Kunstenaar Krijnie Eder-
veen.  Locatie: Israëlcentrum, Patroon-
straat 1. Toegang gratis, van maandag 
t/m zaterdag. Informatie op pagina 15.

10.00 – 15.30 uur: Nijkerk: Expositie 
glaswerk. Kunstenaar Wayne Diele-
man.  Locatie Israëlcentrum, Patroon-
straat 1. Toegang gratis, van maandag 
t/m zaterdag.

21 – 25 oktober
Rotterdam: Wegwijsbeurs.  Stands van 

Christenen voor Israël, Israël Producten 
Centrum en Isreality in hal 2.

7 tot 9 november
Ermelo: Isreality jongerenweekend 

voor jongeren van 15 tot 28 jaar.  
Thema: On a mission. Kosten: 59 euro 
per persoon. Sprekers o.a.: Ds. Oscar 
Lohuis, Nataliya Krishanovski en rabbijn 
Lody van de Kamp. Meer info: isreality.nl/
jongerenweekend of zie pagina 18.

21 – 24 november
Vierhouten: Israëlweekend.  Gast echtpaar 

Corina en Cees van der Horst. Met 
diverse sprekers, Sjabbatsmaaltijd en zon-
dagse eredienst. Vanaf € 195,75; dag-
gasten € 20. Aanmelden secretariaat@
christenenvoorisrael.nl of 033-2458824.

K E R K D I E N S T E N

Zondag 5 oktober
09.00 en 10.45 uur: Giessen-Oudkerk:  ds. 

W.J.J. Glashouwer, Herv. Kerk, Oudkerk-
seweg 20

09.30 uur: Veenendaal:  ds. Kees van Velzen, 
Evang. Gemeente Noord, De Grote 
Pekken 11

10.00 uur: Emmen:  Tjerko van der Wouden, 
Gebouw De Marke, Emmalaan 25

10.00 uur: Gieterveen:  Kees de Vreugd, 
Hervormde Gemeente, Broek 7

10.00 uur: Steenwijk:  Ruben Ridderhof, 
Baptisten Gem. Ooswijkstraat 32

10.00 uur: Hoorn:  Daniël van der Veen, 
Lifebuilders, Oud-Philipsgebouw, Holen-
weg 4a

Zondag 26 oktober
10.00 uur: Terneuzen: Israëldienst.  

Locatie: Gebouw De Kandelaar, Van 
Cantfortstraat 36. Spreker: Eric Vink.

E X T E R N

Zaterdag 27 september
13.00 – 17.00 uur: Apeldoorn: Vrien-

dendag Israël.  Locatie: Sprengeloo, 
Sprengenweg 81. Deelname is gratis. 
Voor meer info: www.israel-apeldoorn.nl. 

Maandag 13 oktober
19.30 uur: Huizen: Kesjercursus.  Locatie: 

Christengemeente Huizen, Plecht 1. 
Kosten: 55 euro voor 10 lessen inclusief 
boek. Docent: Paul Jaeger. Aanmelden bij 
lahpor1@zonnet.nl. 

Donderdag 23 oktober 
19.30 uur: Groningen: Cursus Focus op 

Israël (1/7).  Locatie: Het Pand, Madoe-
rastraat 16. Aanmelden kan via www.
wijkgemeente-martinikerk.nl/focusopis-
rael. Overige cursusdagen: 30 oktober, 10 
en 20 november, 4, 15 en 22 december.

24 – 26 oktober
Studieconferentie over de situatie 

in Israël.  Medewerking van journalist 
Alfred Muller uit Jeruzalem. Thema: Is er 
hoop voor het Midden-Oosten? Opgave 
noodzakelijk: info@nemnieuws.nl

I S R A Ë L C O N S U L E N T E N 

Het Israël Producten Centrum heeft een uit-
gebreid netwerk van consulenten door heel 
Nederland. Zo is er bij u in de buurt altijd 
wel iemand te vinden die Israëlproducten 
aan huis verkoopt. Op de website israelwin-
kel.nl vindt u de contactgegevens van een 
consulent(e) bij u in de buurt. U kunt ook 
bellen met Nijkerk voor het adres van uw 
Israëlconsulent(e): 033-2458814.

D E  K R A N T

Krant 276 verschijnt op 31 oktober.

V O O R  A L L E  A C T I V I T E I T E N  G E L D T :  D E O  V O L E N T E

Meelezen met de synagoge
Wekelijks worden in de synagoge enkele delen uit de Tenach, het Oude Testament, gelezen. Een deel uit de Thora, de 
eerste vijf boeken uit het Oude Testament, en een deel uit de Haftarah, de profeten. Elke maand kunt u in deze rubriek 
de lezingen vinden en zo kunt u in een jaar tijd de hele Thora en een selectie uit de profeten lezen. Leest u mee?

4 oktober 2014, Jom Kippoer
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

9 oktober 2014, Soekot
Thoralezing: Leviticus 22:26-23:44; 
Numeri 29:12-16
Haftarahlezing: Zacharia 14:1-21

10 oktober 2014, Soekot
Thoralezing: Leviticus 22:26-23:44; 
Numeri 29:12-16
Haftarahlezing: 1 Koningen 8:2-21

11 oktober 2014, Soekot
Thoralezing: Exodus 33:12-34:26; 
Numeri 29:17-22
Haftarahlezing: Ezechiël 38:18-39:16

12 oktober 2014, Soekot
Thoralezing: Numeri 29:20-28

13 oktober 2014, Soekot
Thoralezing: Numeri 29:23-31

14 oktober 2014, Soekot
Thoralezing: Numeri 29:26-34

15 oktober 2014, Soekot
Thoralezing: Numeri 29:26-34

16 oktober 2014, Sjeminie ’Atseret
Thoralezing: Numeri 29:35-30:1; Deute-
ronomium 14:22-16:17

Haftarahlezing: 1 Koningen 8:54-66

17 oktober 2014, Simchat Tora
Thoralezing: Numeri 29:35-30:1; 
Deuteronomium 33:1-34:12; Genesis 
1:1-2:3
Haftarahlezing: Jozua 1:1-18

18 oktober 2014
Thoralezing: Bereesjít: Genesis 1:1-6:9
Haftarahlezing: Jesaja 42:5-5-43:11

25 oktober 2014
Thoralezing: Noach, Genesis 6:9-11:32
Haftarahlezing: Jesaja 54:1-55:5

1 november 2014
Thoralezing: Lech lecha, Genesis 12:1-
17:27
Haftarahlezing: Jesaja 40:27-41:16
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Stichting Vrienden van Beth Halochem
www.bethhalochem.nl

Overtuiging

Dialogen

Beerscheva

Revalidatie

Fysiek

Blijvende steun

Mentaal

Samen

Uw donatie

Jeruzalem

Beste vrienden,

Naar aanleiding van de huidige situatie in Israël in verband met 
het Gaza confl ict plaatsen wij deze speciale advertentie. De 
centra van Beth Halochem hebben op dit moment hun handen 
vol aan de opvang en verzorging van de meest recente 
slachtoffers van terreur onder het leger en burgers in Zuid-Israël. 
En dit terwijl het revalidatietraject van vele slachtoffers van het 
vorige confl ict nog niet eens is voltooid… Om al deze 
werkzaamheden te kunnen uitvoeren, doet Beth Halochem 
een beroep op u voor extra steun, die heel hard nodig is, voor 
nu maar zeker ook voor daarna…

Met haar werkzaamheden vervult Beth Halochem al meer dan 
50 jaar de schakel tussen geweld en hoop. Van origine houdt 
Beth Halochem in Israël zich bezig met het ondersteunen van 
gewonde soldaten tijdens hun genezings- en verwerkingspro-
ces en bij de reïntegratie in de samenleving. Sinds 2004 worden 
de expertise en voorzieningen door Beth Halochem ook inge-
zet voor burgerslachtoffers van terreuraanslagen. Deze slacht-
offers kunnen eveneens gebruik maken van alle faciliteiten en 
deskundigheid die Beth Halochem in Israël biedt. 

Wij hopen op uw blijvende steun te mogen rekenen door uw 
bijdrage te storten op NL93 ABNA 0466 7802 49.

Ga naar onze facebook pagina (Beth Halochem Nederland) waar u meer informatie vindt en ontwikkelingen 
over het confl ict kunt volgen. Wordt naast fi nancieel donateur ook moreel donateur met een like!

Campagne! alle genoemde prijzen zijn standaard 20% goedkoper dan elders!!

Tuesday November 25, 2014

“A wine tasting with a mission”
A wine tasting @ the NH Barbizon Hotel, 

Followed by an exclusive dinner at restaurant Vermeer

1700-1900  Proeverij entree 12,50 euro 
     1930-2230 Diner Restaurant Vermeer all in 99,50 euro op reservering

Prins Hendrikkade 59-72, 1012 AD Amsterdam 

WIJN is cultuur
WIJN is van alle tijden
WIJN verbindt mensen

With special thanks to:

Informatie en reserveren,  contact : cathy@wijnenko.nl  +31 (0)6 51532464
In cooperation with: Well of Wine 

Support by: 
The Embassy of Israel, Economic &Trade Affairs 

The Wine and Food Association
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Wilt u zich aanmelden voor één van onze reizen? Neem dan contact met ons op:

www.krukziener.nl/cvi  |  Tel. 020 40 444 13

Onze solidariteitsreizen naar Israël staan voor:
  bekende Bijbelse en historische plaatsen zien en beleven

  unieke ontmoetingen met de bevolking van Israël

  diversiteit aan reizen, zoals vogelvluchtreizen, hartlandreizen 
en de Loofhuttenreis.

  uitstekende reisleiders, onder wie Henk Poot, Kees van Velzen, 
Oscar Lohuis en Berry Haverkamp

  en natuurlijk: comfortabel reizen, goede hotels én lekker eten

Reis Reisleider Data Prijs

15001 Israël in vogelvlucht Jan van Unen 27 april t/m 4 mei 2015  €1195,-

15002 Vogelvlucht Familiereis Bert Kuijl 1 mei t/m 8 mei 2015 €1295,-

15003 Israël Ontdekken  
met ds. Oscar Lohuis

Lois Lohuis 1 mei t/m 11 mei 2015 €1495,-

15004 Naar het hart van Israël 
met ds. Henk Poot

Leo van Koesveld 11 mei t/m 22 mei 2015 €1685,-

15005 Israëlreis voor vrouwen Henriët Poot 25 mei t/m 4 juni 2015  €1645,-

15006 Loofhuttenreis Berry Haverkamp 2 oktober t/m 12 oktober 2015 €1755,-

15007 Vogelvlucht Familiereis ds. Kees van Velzen 16 oktober t/m 23 oktober €1295,-

15008 Israël Ontdekken Jan van Unen 16 oktober t/m 26 oktober €1495,-

15009 Israël in Vogelvlucht Bert van den Burg 2 november t/m 9 november 2015  €1195,-

Naar Israël ga je met 
Christenen voor Israël

Israël ziet uit naar uw komst!

SOLIDARITEITSREIZEN 2015
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Waarom een Israëlzondag?
Voorjaar 1949. Vier jaar na de Grote Nacht die over het Joodse volk was gevallen. Eén jaar na de geboorte van de staat Israël waarin de gegeven band tussen volk en land 
voor het oog van de wereld opnieuw zichtbaar werd. De kerk kon niet op de oude voet voortgaan zoals het eeuwen had gedaan. Zij bleek in het uur der waarheid mede-
plichtig te zijn geweest aan verguizing, verdringing, verwerping en verdrijving van het Joodse volk.

DOOR DR. HENK VREEKAMP

In dit voorjaar 1949 zoekt de Nederlandse Hervormde 
Kerk een nieuwe relatie tot het Joodse volk. Een nieuwe 
grondwet, kerkorde, moet er komen waarin niet ‘zending 
onder Joden’ maar ‘gesprek met Israël’ centraal staat. Een 
vernieuwd belijden zal het licht zien waarin Israël expli-
ciet een plaats heeft. De kerk stelt een jaarlijkse Israëlzon-
dag in. Bij voorkeur op de steeds wisselende zondag voor 
Grote Verzoendag, maar al een jaar later wordt besloten 
deze voor het christelijk gemak vast(!) te leggen op de 
eerste zondag van oktober.

Weerklank
Met het oog op de Israëlzondag wordt elk jaar toerustings-
materiaal aangeboden. Zo ook dit jaar:
“De Israëlzondag is een van de manieren waarop de 
Protestantse Kerk haar onopgeefbare verbondenheid met 
het volk Israël vorm wil geven. Eén zondag per jaar wordt 
specifi ek stilgestaan bij de bijzondere verhouding die de 
kerk met het volk Israël heeft, vanuit het geloof dat de 
kerk deelt in de aan Israël geschonken verwachting van 
het aanstaande Koninkrijk van God. De kerk is een loot 
geënt op een oude olijfboom, en zonder de Joodse stam en 
wortels zullen nieuwe loten niet overleven.”

Vanaf 1985 participeren de Gereformeerde Kerken in 
de viering, terwijl in 1988 de Lutheranen volgen. De 
Israëlzondag vindt weerklank. Zoals in de ‘Dag van het 
Jodendom’ sinds 2008 in de Rooms-Katholieke Kerk. Ook 
Christenen voor Israël sloot zich aan bij de viering van de 
kerkelijke Israëlzondag. 

Motivatie
In 1949 heeft de kerk drie redenen om een Israëlzondag in 
te voeren. Deze ene zondag is speciaal bestemd voor:

Opwekking tot liefde voor Israël 
Wie Jezus liefheeft, kan Zijn volk niet haten. Jezus is een 
geboren Jood. Met dr. Samuël Gerssen: “Dat Jezus uit 
een Joodse moeder geboren werd, is niet een toevallige 
omstandigheid, laat staan dat men dat als iets gênants 
zou mogen beschouwen. Het is veeleer het hart van de 
Bijbelse boodschap, dat Hij midden in de geschiedenis 
van Israël staat en dat Hij een eeuwige verbintenis met dit 
volk heeft aangegaan.”

Prediking over de plaats en de toekomst van het Joodse 
volk in de heilsgang van het koninkrijk Gods
We moeten heel wat dieper afsteken dan de journaal-
beelden over Israël. Met name inzicht krijgen in het voor 
Israël en ook voor de kerk zelf verderfelijke karakter van 
de vervangingstheologie, zoals dominee Poot ook in dit 
katern uiteenzet.

Een kerkdienst die in hoge mate het karakter van een 
gebedsure draagt
Bidden voor het Joodse volk. In Jeruzalem en Mokum. In 
Oekraïne en Suriname. Bidden met de Joodse volgelingen 
van Jezus. In Israël en Nederland. En in dit licht bidden 

met en voor medechristenen in het Midden-Oosten. In 
Bethlehem en Jeruzalem. In Syrië en Irak.

Noodzaak
De Israëlzondag bestaat nu 65 jaar. Tijd voor pensioen? 
Antisemitisme lijkt na afgelopen zomer de schaamte 
voorbij. Ook in Nederland. Joden worden afgerekend op 
de politiek van de Israëlische regering. De polarisatie ver-
hevigt. Je bent vóór Israël. Of je bent vóór de Palestijnen. 
De tegenstelling tussen deze standpunten is echter niet het 
meest bedreigend voor Israël. Wat dan wel?

In mijn herinnering gebrand blijft de middag toen ik Elie 
Wiesel hoorde spreken over het kwaad van de onverschil-
ligheid van de toeschouwer. “De Joden zijn in de Tweede 
Wereldoorlog in eerste instantie het slachtoffer geworden 
van de onverschilligheid. Ik heb altijd geloofd dat het 
tegengestelde van liefde niet haat is, maar het is onver-
schilligheid. (…) Onverschilligheid tast alles aan, het sust 
in slaap en doodt nog voordat het doodt.”

Waarom een Israëlzondag? Omdat de houding van het 
grote middenveld van de toeschouwers het meest verra-
derlijk van alle gevaren is. Omdat het Joodse volk niet 
opnieuw mag vallen in de lauwe handen van deze grote 
onverschilligheid.

Dr. H. Vreekamp was van 1984 tot 2002 predikant voor 
Kerk en Israël in de Nederlandse Hervormde Kerk (vree-
kamp.nl).

Postbus 1100, 3860 BC Nijkerk
033-2458824
info@christenenvoorisrael.nl
NL38 ABNA 0529 310252
Redactie: Christenen voor Israël
Het copyright op artikelen en foto’s 
berust bij de redactie of bij de auteurs.

Foto: Flash90
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Een goede toekomst voor Paulina
Maxim (32), Natalia (30) en Paulina (4) Koyev kwamen 
een jaar geleden aan op kibboets Tse’elim. Het gezin 
komt uit Melitipol in Oekraïne. Ze kwamen samen met 
Maxims oudere broer Denis en zijn gezin. Vooral Denis 
had al langer nagedacht over het maken van alija (te-
rugkeer naar Israël). Beide gezinnen besloten te gaan 
kort nadat de moeder van de broers was overleden.

Maxim en zijn vrouw wilden Oekraïne achter zich laten, 
omdat de economie van het land maar bergafwaarts bleef 
gaan. Ze zagen geen toekomst voor henzelf en hun doch-
ter Paulina. Niet lang na hun vertrek begonnen de proble-
men in Oekraïne pas echt, en was het land midden in een 
revolutie terecht gekomen. Maxim en Natalia waren net 
op tijd vertrokken.

Kibboets helpt bij integratie
Maxim en Natalia besloten in Israël te integreren met het 
kibboetsprogramma First Home in the Homeland. Juist 
voor gezinnen wordt dit programma aangeraden. Maxim: 
“In een stad ben je behoorlijk alleen, in een kibboets krijg 
je hulp, steun en aanmoediging van bewoners.”
Ook leek het Maxim en Natalia een goede manier om de 
taal snel te leren, omdat ze terecht zouden komen tussen 
mensen die Hebreeuws willen spreken met de immigran-
ten. Maxim noemt ook dat het economisch aantrekkelijk 
was. “We krijgen zeven maanden een toelage van het mi-
nisterie van Integratie. Dat is genoeg om te kopen wat we 
nodig hebben en als we verstandig met ons geld omgaan, 
kunnen we ook een beetje sparen.”

Thuis in Israël
Nog maar kort geleden deed het stel hun mondeling exa-

men Hebreeuws. Dat hebben 
ze glansrijk gehaald. Op dit 
moment werkt Maxim in een 
fabriek van een kibboets twin-
tig kilometer verder op. Na-
talia is klassenassistent in de 
kleuterschool op de kibboets. 
Natalia: “Ik denk echt dat 
we de beste beslissing voor 
ons gezin hebben genomen. 
Paulina voelt zich al helemaal 
thuis en we houden van het 
kibboetsleven. Ons leven heeft 
nu een doel, we hebben een 
toekomst.” Het gezin is van 
plan zo lang als mogelijk is op 
de kibboets te blijven.

Maxim, Natalia en hun doch-
tertje Paulina in Israël. | Foto: 
First Home in the Homeland

Burgeroorlog Oekraïne eist volle inzet alijawerkers

‘Dankbaar voor elk gebed’
Al jarenlang is Christenen voor Israël 
actief in Oekraïne om Joden te helpen 
om alija te maken (terug te keren naar 
Israël). Onze veldwerker Koen Carlier 
woont in Vinnitsa in het westen van 
Oekraïne en wordt hierin bijgestaan 
door een groep trouwe medewerkers 
uit Oekraïne zelf. Een van hen, Nataliya 
Krishanovsky, vertelt hoe het werkveld 
in Oekraïne drastisch is veranderd sinds 
de onrust in Oekraïne is geëscaleerd tot 
een heuse burgeroorlog.

Nataliya’s telefoon staat sinds de zomer 
roodgloeiend. Vanuit het oosten van 
Oekraïne vluchten ook veel Joden naar het 
westen. Diegenen die het land helemaal 
willen ontvluchten en naar Israël willen 
vertrekken, horen via via over ‘Natasja’ 
van Christenen voor Israël die Joden helpt 
bij hun alija. Christenen in en rond de 
Oekraïense hoofdstad Kiev hebben hun 
huizen opengesteld voor Joodse vluchte-
lingen en bieden hen tijdelijk onderdak 
totdat alle uitreispapieren in orde zijn en 

ze kunnen vertrekken. De organisatie van 
deze plotselinge toestroom van mensen 
vreet energie en de trauma’s en problemen 
van vluchtelingen uit een confl ictzone 
leveren treurige verhalen op.

Op zoek naar vermiste personen
Nataliya vertelt: “Ik kreeg een telefoontje 
van een rabbijn uit Luhansk die vroeg of 
wij de mensen uit zijn gemeente kon-
den helpen die geen kans hadden gehad 
om weg te gaan. Er is geen elektriciteit, 
geen water, geen gas. Mensen schuilen in 
kelders en holle cementen buizen zonder 
eten. Een fl es water kost tien keer zo-
veel als normaal. Elke dag geeft rabbijn 
Shmuel de consul in Kiev, met wie we de 
laatste drie maanden nauw samenwerken, 
lijsten met namen van vermiste perso-

nen. Met deze informatie proberen onze 
vrijwilligers in de ‘antiterreuroperatiezo-
ne’ (de naam die de Oekraïense regering 
geeft aan het confl ictgebied in het oosten) 
vermiste personen te vinden. Maar ook 
uit Israël bellen mensen ons met de vraag 
om familieleden op te sporen in het oosten 
van Oekraïne en hen te helpen naar Israël 
te vertrekken.”

Angst voor het westen
“Veel mensen uit het oosten van Oekra-
ine denken dat wij hier in Kiev fascisten 
zijn en hebben geruchten gehoord dat er 
hier ‘heropvoedingskampen’ zijn”, vertelt 
Nataliya. “De familie Kruk kwam uit 
Donetsk met de laatste trein de daarvan-
daan vertrok. Zij belden ons van tevoren 
op en wilden precies weten wat ze hier in 
Kiev te wachten stond, naar welk kamp ze 
gestuurd zouden worden. Ik begreep maar 
niet waar ze het over hadden totdat ze 
huilend zeiden: ‘Wij willen niet naar een 
heropvoedingskamp.’
Toen de familie aankwam, vrijwel zonder 
enige bagage, brachten we ze onder in het 
Bijbelseminarie, een mooie ruimte. En we 
brachten eten en probeerden hen te troos-
ten en te bemoedigen.”

Dankbaar
De nood in Oekraïne legt een ongelofelijke 
werkdruk op het alijawerk in Oekraïne. 
Gelukkig zijn veel vrijwilligers in actie 
gekomen en wordt er veel gedoneerd om 
alles te kunnen bekostigen. Nataliya: “Ik 
dank God voor elke grivna [Oekraïense 
munt, red.], voor elk gebed, voor elke 
dollar en elke euro. Ik bedank mijn lieve 
broers en zussen die komen om eten te 
kopen en dat in ons huis klaarmaken, die 
komen om schoon te maken en de was 
te doen – ook dit is nu geestelijk werk! 
– en die kleren voor vluchtelingen bren-
gen. Moge de Heere hun honderdvoudig 
 teruggeven! Allen bedankt voor jullie 
liefde die op zoveel manieren tot uitdruk-

king komt: fi nancieel en met gebeden. 
Ik ben dankbaar voor de mensen die in 
deze moeilijke tijd in staat waren naar 
Israël te vertrekken. Dit is waarvoor we 
werken. En we vragen om vrede voor 
Israël.”

� Joden die uit het oosten van Oekraïne 
vluchten, hebben de mogelijkheid om een 
versnelde alijaprocedure (emigratieprocedu-
re) te doorlopen. Dit neemt ongeveer vier 
weken in beslag. In die tijd zorgen christenen 
in Oekraïne voor onderdak en maaltijden 
voor deze Joden, met steun van Christenen 
voor Israël. De kosten hiervoor zijn 250 euro 
per persoon. U kunt hiervoor doneren onder 
vermelding van ‘vluchtelingen Oekraïne’.

De Joodse familie Kruk uit Donetsk vreesde in Kiev in een heropvoedingskamp te worden geplaatst, maar werd er liefdevol opgevangen door christenen totdat 
zij naar Israël konden vertrekken. | Foto: CvI

‘Ik begreep niet waar ze het over hadden

totdat ze huilend zeiden: ‘Wij willen niet

naar een heropvoedingskamp.’

Israël keert terug uit de ballingschap naar het Beloofde Land, zoals beloofd in de 
Bijbel. Wij geloven dat ook wij, uit de heidenvolken hieraan mogen bijdragen.

“Zo zegt de HEERE Heere: Zie, Ik zal Mijn hand opheffen naar de heidenvolken, naar 
de volken zal Ik Mijn banier omhoogsteken. Dan zullen zij uw zonen brengen in de 
armen, en uw dochters zullen gedragen worden op de schouder” (Jesaja 49:22).

Doet u mee? Het voorbereiden van de 
terugkeer van een Jood uit Oekraïne kost 
135 euro. De vliegtickets voor de Bnei 
Menashe kosten 900 euro per persoon. 

Stort uw gift op NL38 ABNA 0529 
310252 van Christenen voor Israël onder 
vermelding van ‘Noorderland’ of ‘India’. 
Alvast hartelijk dank!
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Vertrekken zonder afscheid
Er wonen nog een paar honderd Joden in Jemen. Sinds 
de president van Jemen in 2011 is afgezet, ontwik-
kelde zich een patroon van geweld richting de Joodse 
 minderheid in het land. Deze Joden leven met angst 
voor geweld en de dood. Daarom zijn er velen die 
letterlijk willen wegvluchten uit Jemen naar huis, 
naar  Israël. Dat is een moeilijk en ook een gevaarlijk 
proces.

Eenmaal in Israël wacht deze nieuwe immigranten, ook 
wel olim genoemd, een volgende schok: Israël is een hoog 
ontwikkeld land, in tegenstelling tot Jemen. Ze moeten 
enorm veel leren naast de taal. Denk aan allerlei toepas-
singen van techniek zoals een computer, liften, roltrappen 
en geld pinnen.

Arabische landen
Net als in Jemen, zijn er ook Joden in andere Arabische 
landen. Vaak kleine minderheden in een overwegend 
vijandige, islamitische omgeving. Wanneer zij willen 
vertrekken naar Israël gebeurt dat eigenlijk altijd in stilte, 
zonder enig bericht in de media, zonder afscheid van 
familie of vrienden.

Persoonlijke verhalen
Ook wij kunnen u geen persoonlijke verhalen vertellen 
over de families die willen vertrekken of zijn vertrokken. 
De risico’s voor de veiligheid van deze mensen of hun fa-
milie die (nog) is achtergebleven zijn te groot. Maar deze 
mensen kunnen rekenen op onze steun. Helpt u mee de 
Joden uit de Arabische wereld veilig naar huis, naar Israël 
te laten vertrekken? Niet alleen een fi nanciële bijdrage 
helpt, ook gebed is hiervoor onmisbaar. Een Jemenitisch-Joods gezin arriveert in Israël. | Foto: Isranet

Michael Freund helpt afstammelingen van Israël terug te keren naar het Beloofde Land

De terugkeer van Israël als levensmissie
In het voorjaar van 1997 arriveerde er op het kantoor 
van premier Benjamin Netanyahu, die toen voor het 
eerst premier van Israël was, een brief in een kreukeli-
ge oranje enveloppe. Zijn toenmalig assistent, Michael 
Freund, opende de brief. Hij was geschreven namens 
een gemeenschap in Noordoost-India. Zij meenden af-
stammelingen te zijn van de Israëlitische stam Manasse 
en vroegen toestemming van de premier om terug te 
keren naar Israël.

DOOR RUBEN RIDDERHOF

Freund wist toen nog niet dat deze brief zijn leven dras-
tisch op z’n kop zou zetten. “Ik vond de brief aanvankelijk 
volkomen gestoord. Er komen duizenden brieven binnen 
voor de premier en daar zitten heel bizarre exemplaren 
tussen. Toch sprak er iets heel oprechts uit en ik besloot 
terug te schrijven. Zo begon mijn contact met de Bnei 
Menashe. Later bleek dat de gemeenschap al sinds Ben 
Gurion brieven schreef met hetzelfde verzoek, maar zoals 
dat vaak gaat met brieven aan politici hadden ze nooit een 
antwoord gekregen.”

Overtuigd
“Een aantal van hen was het al gelukt naar Israël te ko-
men. Toen ik hen ontmoette, ontdekte ik dat het om een 
groep mensen ging die oprecht verlangde om in Israël in 
geloof de Eeuwige te dienen. De eerste keer dat ik in India 
kwam, zag ik hun gewoonten, hun cultuur, hun rituelen die 
puur Bijbels Jodendom waren. Ik begon in de profeten te 
lezen en raakte ervan overtuigd dat zij echt afstammen van 
Israël en dat we in een bijzondere tijd leven. We denken bij 
de terugkeer altijd aan het Joodse volk, maar de Joden zijn 
afstammelingen van de stam Juda. En we lezen in de pro-
fetieën keer op keer dat Juda en Israël zullen terugkeren. 
Dat zien we nu gebeuren en dat heeft mij diep geraakt.”

Levensmissie
“Toen de ambtstermijn van premier Netanyahu afl iep, ben 
ik meer en meer gaan werken om de stammen van Israël te 
helpen terug te keren. Mijn ouders hadden dat waarschijn-
lijk niet voor mij in gedachten. Die zagen liever dat ik 
advocaat of zakenman werd. Maar er is een uitdrukking in 
het Jiddisch: de mens maakt plannen, en God lacht. Want 
God heeft Zijn plan voor ons. En ik denk dat dit mijn le-
vensmissie is. Daarin wil ik niet arrogant zijn. Ik probeer 
dit werk in nederigheid te doen, want wij zijn slechts de 
instrumenten in Gods hand.”

Dromer
In Jeremia 29:8 waarschuwt de Heere Israël om voor 
wat betreft de terugkeer van de ballingen niet te luisteren 
naar waarzeggers en ‘dromers’. Is het werk van Shavei 
Israel (‘zij die terugkeren naar Israël’), de organisatie die 
Freund oprichtte, geen dromerswerk? Freund is zich heel 

bewust van dit gevaar: “Elke groep die ik ontmoet, stap ik 
tegemoet met een houding van intellectuele scepsis. We 
onderzoeken elke bewering goed. Zo was er tijdens een 
bezoek aan Nederland iemand die meende dat de Hollan-
ders afstammen van de stam Zebulon, omdat Zebulon aan 
de kust woonde en de Nederlanders ook een kustvolk zijn. 
Nu heeft iedereen het recht om te geloven wat hij of zij 
wil, maar er zijn meer kustvolken dan de Hollanders.”

Of gelovige?
“Het werk van Shavei Israel is niet makkelijk. Er zijn enorm 
veel obstakels te overwinnen. In 2007 lukte het bijvoorbeeld 
om een groep van de Bnei Menashe naar Israël te halen. 

Toen kwam de regering van Ehud Olmert aan de macht en 
die gooiden de deur voor de alija dicht. Maar de mens kan 
Gods plannen misschien vertragen door een muur op te 
werpen, maar God breekt daar een weg doorheen of wijst 
er een weg omheen. Ik heb in het werk van Shavei Israel de 
kracht van het gebed mogen ervaren. God doet echt wonde-
ren, hoewel nergens staat dat wonderen goedkoop zijn. We 
hopen binnenkort opnieuw een groep van vijfhonderd Bnei 
Menashe naar Israël te mogen brengen. Per persoon kost die 
terugkeer zo’n vierduizend dollar. Dat is dus twee miljoen 
dollar in totaal. Dat is een berg waar ik enorm tegenop zie, 
maar ik geloof dat als dit Gods plan is, dat dat geld er zal ko-
men. Dat is echt nodig voor dit werk: geloof en vertrouwen.”

Oudste Bnei Menashe maakt alija
In 2002 was Michael Freund, voorzitter van Shavei Israel, op bezoek bij de Bnei Menashe 
in India. Aviel Hangshing, een oudste van de gemeenschap in Kangpokpi, kwam naar een 
informatiebijeenkomst over Israël en alija (terugkeer naar Israël). Hij stak zijn hand op om 
rabbijn Riskin een vraag te stellen. “Rabbi”, zei Hangshing, “ik maak me zorgen over iets. 
Ik ben al 81 jaar oud. Ik weet niet zeker of ik ooit in Israël zal komen, en ik heb nog geen 
formele bekering tot het Jodendom gedaan. Maar ik houd de Joodse wetten. Mijn vraag is: 
wanneer ik naar de hemel ga, heeft dat dan wel waarde?” Rabbijn Riskin was tot tranen toe 
bewogen door de grote twijfel die hij hoorde in de vraag. “Natuurlijk”, zei de rabbijn.
In de daarop volgende jaren werd Hangshing een spil in het werk van Shavei Israel in India. 
Hij hielp bij het bepalen wie zover was om alija te maken, Hangshing diende als leider in de 
gemeenschap.
Op 24 mei 2014 kwam Hangshing, nu 93 jaar oud, aan in Israël. Dat vervulde de droom die 
hij al zo lang had. Hij is het oudste lid van de Bnei Menashe die tot nu toe alija maakte. Kort daarop ontmoette hij 
Michael Freund weer. Freund: “Hij kwam direct naar me toe en omarmde me en zei: ‘Ontzettend bedankt, nu kan ik 
sterven in het heilige land’. Ik zei hem: ‘Ga nu niet overhaasten. Ik wil eerst dat je lééft in het heilige land!’”

Aviel Hangshing. | Foto: 
Shavei Israel

Michael Freund met een jong lid van de Bnei Menashe in Noordoost-India. | Foto: Shavei Israel
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Veelzijdig, veel-
De meeste mensen kennen Israël vooral uit het 
nieuws. En dat gaat vooral over  Israël als con-
flictzone, waar Joden en Palestijnen voortdurend 
slaags zijn. Omdat Israël zo vaak in het nieuws 
komt, krijg je al snel de indruk dat het er altijd 
onveilig is en vreemd genoeg vermoed je 
daardoor ook dat het wel een groot land 
zal zijn. In feite is Israël een landje, met 
een oppervlakte van iets meer dan de 
helft van  Nederland. En hoewel het nieuws je soms anders 
doet geloven: Israël is méér dan een conflictzone. Het is 
een bruisend land dat de wereld heel veel te bieden heeft!

van de Joodse inwoners van het mandaatgebied Palestina. Dit vloeide vrij natuurlijk 
over in de regering van de nieuwe staat. Israël is een vrije democratie waar iedereen kan 
zeggen wat hij of zij wil. In de Knesset, het parlement, worden de wetten gemaakt. In de 

Israëlische wetgeving zijn ook nog wetten te 
vinden uit de Britse Mandaatperiode, vóór 
de stichting van de staat Israël, en zelfs nog 
uit de Ottomaanse periode dáárvoor. Israël 
is een democratie met oog voor de belan-
gen van al zijn minderheden. De Knesset 
is een afspiegeling van de Israëlische 
maatschappij. Er zijn zelfs parlementsleden 
uit Arabische partijen die ten diepste de staat 
Israël verguizen! Daarnaast kent Israël een 
onafhankelijke rechtspraak en een vrije pers.

De plenaire vergaderzaal van de Knesset in Jeru-
zalem. | Foto: Flash90

Land van de Bijbel
Als je Israël alleen maar in het nieuws tegenkomt, vergeet je al snel dat dit het 
land van de Bijbel is. Het land waarvan God aan Abraham beloofde dat zijn na-
geslacht er tot in eeuwigheid zou wonen. Het land waar de Here Jezus leefde en 
onderwijs gaf. Het land waar Hij zal terugkeren.

Gods favoriete plekje op aarde

“Mensenkind, dit is de plaats van Mijn troon en de plaats van Mijn voetzolen, waar 
Ik voor eeuwig wonen zal onder de Israëlieten. Zij die van het huis van Israël zijn, 
zullen Mijn heilige Naam niet meer verontreinigen” (Ezechiël 43:7). Al tijdens de 
uittocht uit Egypte spreekt de Heere tot Zijn volk over de ‘plaats waar Hij zijn naam 

zal doen wonen op aarde’. Die plaats 
is Jeruzalem. Daar moet Salomo de 
tempel voor de Eeuwige bouwen. Naar 
die plaats zal de Heere Zijn volk terug-
brengen om onder hen te wonen tot in 
eeuwigheid.
De Joodse traditie leert dat God de aarde 
schiep vanuit Jeruzalem. Jeruzalem wordt 
ook wel de ‘navel van de aarde’ genoemd 
en volgens die traditie is dit een mooi 
beeld. De plaats van waaruit God Zijn 
schepping begon, de plek waar hemel en 
aarde elkaar raken. Het is als het ware 
Gods favoriete plekje op aarde.

Israël en de kerk
Wij geloven als christenen 

in de Bijbel, het Oude en 

Nieuwe Testament. We ge-

loven in de God van Abra-

ham, Isaak en Jakob. Daarin 

hebben we veel gemeen 

met het Jodendom. We 

voelen ons er dan ook mee 

verbonden. ‘Onopgeefbaar 

 verbonden’ verwoordt de 

PKN deze relatie. Israël is 

onze ‘oudste broer’ hoor 

je ook wel eens zeggen. 

Maar hoe innig is die broe-

derschap? Van  Joodse zijde 

hoor je weinig over verbon-

denheid. Waar groeiden we 

uitelkaar?

Vervangingsgedachte

Kort na de dood en de opstanding van de 
Here Jezus werd de tempel in Jeruzalem 
verwoest. Niet lang daarna werd het Joodse 
volk door de Romeinse overheersers ver-
jaagd uit het land. De christelijke gemeente 
groeide in die tijd. Kerkvaders hebben toen 
gedacht dat God zijn ‘oude volk’ verstoten 
had omdat het de Messias had vermoord 
met de kruisiging van Jezus en dat Zijn ze-
gen en beloften daarom nu golden voor de 
kerk. De kerk kwam ‘in plaats van’ Israël. 
Die gedachte heet de vervangingsgedachte 
en deze gedachte is al eeuwen lang verwe-
ven met de christelijke theologie.
Christenen hebben zich door de eeuwen 
heen vijandig opgesteld tegen Joden die 
weigerden in Jezus te geloven. Die vijan-
digheid heeft honderdduizenden Joden het 
leven gekost. In Jezus’ naam zijn pogroms 
gevoerd, synagogen verbrand en inquisi-
ties gevoerd.
Het christendom heeft daarmee een heel 
nare bijsmaak gekregen voor het Jood-
se volk. En de naam Jezus is besmet. 
Kunnen we dit nog goed maken? Als wij 
Jezus’ liefde voor Zijn volk in de praktijk 
brengen, kunnen we – met Zijn zegen – de 
relatie tussen de kerk en het Jodendom 
verbeteren. Daarvoor is een kritische blik 
op ons theologisch denken vereist.

De Klaagmuur in Jeruzalem met daarachter het 
Tempelplein waar eens de tempel stond. Hier 
wil God Zijn naam op aarde doen wonen. | Foto: 
Flash90

Het resultaat van goed studeren

In de Joodse religie is het bestuderen 
van de Bijbel en de Talmoed, de Joodse 
mondelinge leer, een belangrijk on-
derdeel van het geloofsleven. Dit is de 
eeuwen door gebruikelijk geweest. Het 
lijkt hen in de genen te zitten, want Joden 
zijn over het algemeen goede studenten. 
Per hoofd van de bevolking produceert 
Israël meer wetenschappelijke publicaties 
dan welk ander land ook. Israël is met 
recht een kenniseconomie waar talloze 
andere landen van profiteren. Kan dit te 
maken hebben met Gods genade en Zijn 
belofte dat in Abrahams nageslacht “alle 
geslachten van de aardbodem gezegend 

Ook vandaag de dag zijn er veel gelovige Joden 
die in jeshiva’s (scholen) de Bijbel nauwkeurig 
bestuderen. | Foto: Flash90

Ballingschap en terugkeer

“Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer brengen in uw gevangenschap en Zich over 
u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de HEERE, uw 
God, u verspreid had. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, 
toch zal de HEERE, uw God, u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen” (Deute-
ronomium 30:3-4). Nog voordat het volk het land Israël is binnengetrokken, spreekt 
God al over de ballingschap. God verspreidde Zijn volk onder de volkeren. Maar Hij 
brengt het ook weer terug. Zien we dat vandaag niet gebeuren? Uit alle volkeren keren 
Joden terug naar Israël. Je komt in Israël Joden tegen uit vrijwel alle culturen en er is 
bijna geen taal te bedenken of er is wel iemand in Israël die hem spreekt.

Een klas met Ethiopisch-Joodse immigrantenkinderen. | Foto: Joods Agentschap

worden”? Feit is dat Joodse uitvindingen 
en Israëlische kennis het leven waar dan 
ook ter wereld hebben verbeterd.

Vrijheid en democratie

Israël is een jonge staat. Toen deze in 1948 werd opgericht, was er al iets van een bestuur 
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zeggend Israël!

Water in een droog gebied

Het land Israël was tot anderhalve eeuw 
geleden een dor gebied met weinig eco-
nomische potentie. Het land bestond uit 
woestijn of moeras met weinig tot geen be-
groeiing. Door slimme ontginningsmetho-
des, waaronder de aanplant van miljoenen 
bomen en uitvindingen zoals druppelirri-
gatie (een Israëlische ontdekking), is het 
land veranderd in een vruchtbare oase in 
het Midden-Oosten.
Wie door de woestijn in het zuiden rijdt, 
komt hier en daar uitgestrekte groene 
akkers tegen. Waar halen ze al dat water 
vandaan? Allereerst is er een ingenieus 
verzamelsysteem opgezet van aan elkaar 
gekoppelde waterreservoirs en grote 

pijpleidingen. Hierdoor kan het water uit 
het natte noorden van het land ook naar het 
droge zuiden worden gepompt. Maar dat is 
niet voldoende als er langere tijd weinig re-
gen valt. Met het oog op dit dreigende wa-
tertekort heeft Israël in de afgelopen jaren 
enorme ontziltingsinstallaties gebouwd die 
het water van de Middellandse Zee filteren 
tot het drinkbaar is. En Israël gebruikt voor 
de landbouw gezuiverd afvalwater dat zo 
opnieuw goed wordt besteed.
Ook buurlanden profiteren van Israëls 
slimme waterhuishouding. Jaarlijks worden 
miljoenen liters water vanuit Israël naar de 
gebieden onder bestuur van de Palestijnse 
Autoriteit en naar Jordanië gepompt.

Rijk en arm in een land vol mogelijkheden

De Israëlische economie doet het uitste-
kend. In 2012 stond Israël op de zestiende 
plaats van de VN-index van menselijke 
ontwikkeling, waarmee Israël bij de meest 
ontwikkelde landen ter wereld hoort. 
Jaarlijks wordt er voor miljarden uit Israël 
geëxporteerd, waaronder veel landbouw-
producten, zoals fruit en bloemen.
Israël staat vooral bekend om zijn inno-
vatie-economie. Met een voortduren-
de stroom startende bedrijven die met 
innovatieve hightechproducten komen. Zo 
dankt de wereld de mobiele telefoon, het 
flashgeheugen en de snelle computerchips 
met name aan Israëlische innovatieve-
lingen. Niet voor niets hebben alle grote 
technologiebedrijven een onderzoeks- en 
ontwikkelingscentrum in Israël.
Tegelijkertijd is Israël een importland. 
Omdat het land niet rijk is aan natuurlijke 
grondstoffen, moet er veel worden geïm-
porteerd en dat is een dure aangelegenheid. 
Mede hierdoor, en door de hoge kosten 
voor de veiligheid in het land, zijn de 
levenskosten in Israël hoog. En lang niet 
iedereen kan die opbrengen. Veel Israëli’s 
leven daardoor onder de armoedegrens. Dit 
is een serieus probleem voor de Israëlische 
economie.
Recentelijk zijn er voor de Israëlische kust 
 grote gasvelden ontdekt. Men hoopt dat 

deze vondsten een gunstig effect zullen 
hebben op de Israëlische economie, waar-
door ook de levenskosten kunnen worden 
gedrukt.

Een oudere man zoekt in een prullenbak langs de 
Allenbystraat in Tel Aviv naar iets eetbaars. Veel 
mensen in Israël leven, ondanks de gezonde eco-
nomie, onder de armoedegrens. | Foto: Flash90

Jezus was Joods

De Here Jezus werd geboren uit Joodse 
ouders. Hij behoort tot de stam Juda. Hij 
werd volgens de Joodse traditie op de 
achtste dag besneden. Als jonge jongen 
discussieerde Hij al – evenals de jeshiva-
studenten vandaag de dag doen – met de 
rabbijnen van Zijn tijd over de Bijbel. 
Toen Hij onderwijs gaf, noemden de 
mensen hem rabbi, rabbijn. En hoewel Hij 
het wetticisme van de Farizeeën bestrijdt, 
benadrukt Hij dat geen tittel of jota van de 
wet zal worden afgehaald.
Als wij Jezus leren kennen als Jood, 
vanuit het Joodse gedachtegoed, zouden 
wij Hem dan niet veel beter leren begrij-
pen? Juist omdat we als kerk zover van 
het  Jodendom verwijderd zijn geraakt, 
ontbreekt er veel aan onze kennis van 
Christus. Wie zich verdiept in Israël en 

het Jodendom, leert daarom Jezus beter 
kennen.

Israël zegenen

Hete hangijzers
Het thema Israël ligt helaas nog altijd gevoelig. Ook in de kerk. Het lijkt soms of 
 Israël – als het dan toch het volk van God is – geen fout mag begaan en aan de 
absolute goudstandaard moet voldoen. Er zijn een aantal hete hangijzers, kwes-
ties waarop Israël vaak wordt afgerekend. Maar is dat wel zo eerlijk?

De nederzettingen

Joodse dorpen in Judea en Samaria worden 
vaak ‘illegaal’ genoemd, omdat Israël op 
Palestijnse grond zou bouwen. Er is echter 
nooit een ‘Palestijnse staat’ geweest. Dus 
de term ‘bezetting’ is juridisch al zwaar 
gekleurd. De werkelijkheid ligt veel genu-
anceerder. Veel van deze dorpen beston-
den al lang vóór de stichting van de staat 
Israël. De Joden werden door Arabieren 
verjaagd toen Jordanië in de Onafhanke-
lijkheidsoorlog de Westelijke Jordaanoever 
bezette. Na de herovering in 1967 zijn de 
bewoners teruggekeerd. Andere nederzet-
tingen zijn gebouwd op land dat werd ge-
kocht van Palestijnse landeigenaren. Het beeld van enkel en alleen vijandigheid klopt 
ook niet. Joden uit de nederzettingen en Palestijnen uit de omgeving kunnen op veel 
plaatsen goed samenwerken en leveren elkaar economisch voordeel op. De ‘illegale 
nederzettingenkwestie’ is vooral een politieke pion.

Een orthodox-Joodse aannemer uit de nederzet-
ting Beitar Illit heeft een onderonsje met zijn 
Palestijnse werknemers bij een controlepost 
nabij de stad. Zij zijn geen vijanden, zoals de 
media ons veelal doen geloven, maar helpen 
elkaar. | Foto: Flash90

De ‘muur’

De term ‘muur’ langs de Westoever is feitelijk 
onjuist. Beter is te spreken van een veilig-
heidsbarrière. Deze barrière bestaat voor ruim 
95 procent uit hekwerk en voor nog geen 
5 procent uit betonnen muur. Israël bouwde 
de barrière niet als een vooropgezette maat-
regel om de Palestijnen het leven moeilijk te maken. Natuurlijk beïnvloedt het de levens 
van de Palestijnen (en Israëli’s) die langs het hek wonen, maar dat is niet de bedoeling van 
de barrière. De reden voor de bouw was gelegen in de vele infiltraties van zelfmoordcom-
mando’s die zich in Israëlische steden opbliezen. Sinds het hek is voltooid, zijn er geen 
zelfmoordaanslagen meer geweest. Er zijn als gevolg van deze relatieve rust meer samen-
werkingsverbanden tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit aangegaan waardoor de Pales-
tijnse economie een drastische groei kent. De effecten van de bouw zijn dus ook positief.

Een groene akker nabij Tel Aviv. Dankzij slim waterbeheer is Israël een exportland geworden voor land-
bouwproducten. | Foto: Janie Easterman/CC Flickr.com

Meer en meer christenen ontdekken dat hun geloofsleven verrijkt wordt wanneer zij 
Israël zegenen. Dat kan bijvoorbeeld door betrokken te zijn bij gebedswerk voor Israël, 
naar Israël te reizen, vrijwilligerswerk te doen of betrokken te zijn bij de terugkeer van 
het Joodse volk naar Israël. In Jesaja 49:22 lezen we hoe de Heere de heidenvolken zal 
gebruiken om de verstrooiden van Israël thuis te brengen. Daar hoopt Christenen voor 
Israël ook een rol in te mogen spelen met ons project Breng de Joden Thuis. | Foto: CvI

Kunstenares Jip Wijngaarden schilderde Jezus op 
confronterende wijze als Jood door een parallel 
te trekken tussen zijn kruisdood en de Holocaust. 
| Beeld: Jip Wijngaarden

Het veiligheidshek nabij Modi’in. | Foto: Flash90
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Jij bent
Ik vind het een van de mooiste gelijkenissen: de 

jongste zoon die haveloos en uitgeleefd thuis komt 

en door zijn vader wordt opgewacht. De vader die 

ogenblikkelijk een feestmaal laat klaarmaken en 

muzikanten optrommelt. En dat dan zijn oudste 

zoon afhaakt. Overrompeld door de barmhartig-

heid van zijn vader, voelt hij zich miskend en wei-

gert mee naar binnen te gaan. En dan loopt zijn 

vader naar hem toe, legt een arm om zijn schouder 

en zegt: ‘Toe nou! Wees niet bang. Jij bent altijd bij 

mij en alles wat van mij is, is van jou!’ Ik denk dat 

het verhaal niet alleen iets verteld over farizeeërs 

en zondaren, maar ook zijn licht werpt op de ver-

houding tussen de kerk en Israël.

DOOR DS. HENK POOT

Ons lezen van de Bijbel wordt onbewust bepaald door wat 
ons de eeuwen door is voorgehouden. Als mensen zeggen 
dat ze niet zoveel met Israël hebben, is dat omdat de plaats 
van Israël eeuwenlang verwaarloosd en miskend is. Het is 
een erfenis die we met ons meedragen.

De apostelen
We kunnen ons amper nog voorstellen hoe de apostelen in 
het begin van de kerk tegen de dingen aankeken. Maar ik 
denk dat het ongeveer zo geweest moet zijn: Jezus komt 
spoedig terug op aarde. En als Hij komt zal Hij plaats 
nemen op de troon van David in Jeruzalem. Alle kinderen 
van Israël zullen terugkeren naar het beloofde land, het 
nieuwe Jeruzalem zal neerdalen uit de hemel en de aarde 
zal hersteld worden naar de schoonheid van het begin van 
de schepping en iedereen zal God aanbidden. Daar moet 
Israël op worden voorbereid en zo reizen de apostelen 
van synagoge naar synagoge met het evangelie van het 
koninkrijk.

Maar in de eindtijd die is aangebroken moeten ook de vol-
keren buiten Israël worden uitgenodigd. Dat is wat God in 
de profeten beloofd heeft: Zijn naam zal bekend gemaakt 
worden tot in alle uithoeken van de aarde. Het licht schijnt 
vanuit Jeruzalem over de wereld en de apostelen, met 
Paulus voorop, wijden zich aan die grote, laatste taak. Het 
is verbijsterend als zij merken dat in hun dagen een deel 
van hun eigen volk de deur voor het evangelie sluit. Ze 
merken dat het alles te maken heeft met hun boodschap 
aan de heidenen. Nog niet eens Jezus zelf, maar de komst 
van gelovigen uit de volkeren wordt het breekpunt. Wat 
zeker meespeelt is dat voor de volkeren de wet omzeild 
wordt. Voor hen zijn de besnijdenis en de voedselwetten, 
om maar iets te noemen, niet verplicht om deel te krijgen 
aan het heil van God. De oudste zoon is overrompeld door 
de liefde van God voor zijn jongste zoon, die na jaren 
ingehaald wordt.
Het is Paulus die begrijpt dat God zelf de hand in deze 
ontwikkelingen heeft. Blijkbaar staat het afhaken van 

‘Ik denk dat de apostelen 

niet hebben kunnen vermoeden, 

nog niet in hun kwaadste dromen, 

dat de boodschap die zij brachten 

zo veranderd zou worden.’

S O L I DA R I T E I T S R E I Z E N

Solidariteitsreizen van Christenen voor Israël in 2015

Reis met ons naar Israël

Christenen voor Israël organiseert ook komend jaar 
reizen naar Israël. We reizen langs de mooiste plaatsen 
van het land met de Bijbel open. Ook bezoeken we de 
projecten die door Christenen voor Israël worden on-
dersteund. We spreken met mensen die in Israël wonen 
en werken en willen hen met onze komst bemoedigen. 
Zo worden deze reizen met recht ‘solidariteitsreizen’.

We horen het keer op keer van mensen die met ons naar 
Israël zijn gereisd dat zij de reis hebben ervaren als een 
verdieping van hun geloof. Wie door Israël reist en het 
Joodse volk ontmoet, ziet de plaatsen waar de Bijbelver-
halen zich afspeelden en leert het volk kennen waaraan 

Gods Woord werden toevertrouwd. Dat maakt reizen 
naar Israël een middel voor het beter leren verstaan van 
Gods Woord. 
Wie de projecten van Christenen van dichtbij ziet, 
beseft ook beter de nood van Israël, maar je leert ook 
het hart kennen van de mensen die proberen deze nood 
te lenigen. Die ontmoetingen zijn bemoedigend voor 
de bewoners van Israël, die vaak het gevoel hebben dat 
de hele wereld zich tegen hen keert. Én het is ook een 
bemoediging voor uzelf.

» Het reisprogramma voor 2015 is bekend. Zie het over-
zicht hieronder. Voor meer informatie en een aanmel-
dingsformulier, vult u onderstaande bon in of kijkt u op 
de website van onze touroperator: krukziener.nl/cvi.

Reis Vertrek Terugreis Prijs
Israël in vogelvlucht 27 april 4 mei € 1195,–
Vogelvlucht familiereis 1 mei 8 mei € 1295,–
Israël ontdekken 1 mei 11 mei € 1495,–
Naar het hart van Israël met ds. Henk Poot 11 mei 22 mei € 1685,–
Israëlreis voor vrouwen 25 mei 4 juni € 1645,–
Loofhuttenreis 2 oktober 12 oktober € 1755,–
Vogelvlucht familiereis 16 oktober 23 oktober € 1295,–
Israël ontdekken 16 oktober 26 oktober € 1495,–
Israël in vogelvlucht 2 november 9 november € 1195,–
* Prijzen zijn op basis van verblijf in een tweepersoonskamer. Voor eenpersoonskamers geldt een meerprijs.

De ruïnes van de Herodiaanse burcht Massada. | Foto: Goisrael

Antwoordkaart
Stuur mij maandelijks de gratis krant Israël Aktueel
Ik ontvang graag meer informatie over de solidariteitsreizen

Voorletters  Naam

Adres Huisnummer

Postcode  Plaats

E-mailadres

Telefoon   Datum

Stuur deze kaart op naar Christenen voor Israël, Antwoordnummer 616, 3860 WB in Nijkerk. Een postzegel is niet nodig.
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altijd bij mij

 Israël in dienst van het snelle bereiken van de volkeren. 
Maar het is duidelijk dat het voorlopig is. Voor even gaat 
alle aandacht uit naar de jongste zoon, maar straks zal 
toch ook de oudste binnen komen. De vader heeft gezegd: 
‘Jij bent altijd bij mij en alles wat van mij is, is van jou!’

De boodschap verandert
Niet lang na de dood van de apostelen vindt er een dra-
matische verandering plaats. Jeruzalem en de tempel zijn 
verwoest, de Joods-christelijke gemeente is in de oorlogen 
met Rome weggevaagd en de volgelingen van Jezus be-
staan nagenoeg alleen nog uit mensen uit de volkeren. De 
kerk ontstaat als organisatie en Rome wordt het centrum. 
Jeruzalem verdwijnt uit beeld. Zijn de gelovigen in het 
begin nog vooral de Jodengenoten, mensen die vertrouwd 
zijn met de toekomstverwachting van Israël, steeds meer 
komen er nu mensen binnen met een echt heidense ach-
tergrond en niet zelden nemen ze een stukje van hun oude 
geloof mee. Bijvoorbeeld dat het niet om de aarde gaat, 
maar dat de toekomst in de hemel ligt.

Het is in deze tijd ook dat Joden grote vragen stellen aan de 
jonge kerk en de belangrijkste is wel deze: Jullie geloven 
in onze God, jullie lezen onze Bijbel, maar jullie leven er 
niet naar en houden niet eens de wet. Hoe zit dat? En het 
antwoord waarmee de theologen uit de jonge kerk zich ver-

weren is onthutsend: Ze zeggen: Jullie Joden lezen je eigen 
Bijbel verkeerd. Jullie nemen het ons kwalijk dat we de 
wet niet houden, maar die wet is nooit bedoeld om letterlijk 
genomen te worden. Het gaat om een geestelijke boodschap 
en wij hebben dat begrepen. En dat geldt ook voor de pro-
feten. Dat zouden jullie moeten inzien. Jeruzalem is immers 
verwoest! In feite is jullie Bijbel een voorbereiding om de 
komst van Christus en de kerk. Alles is anders geworden: 
wij zijn nu het volk van God en jullie, met jullie verwerping 
van Christus, zijn door God verworpen. We leven met Chris-
tus ook niet toe naar een herstel van Jeruzalem, maar naar 
het eeuwige leven in de hemel. En jullie zouden er goed aan 
doen je bij ons aan te sluiten. Met andere woorden: De jong-
ste zoon is begonnen aan het feestmaal en langzamerhand is 
hij gaan denken, dat hij de enige erfgenaam is.

Met zoveel woorden is dit wat wij de vervangingsleer 
noemen en dat is ons doorgegeven. Soms klinkt die 
vervangingsleer bot: God heeft Israël vervangen door de 
kerk. En soms klinkt die wat milder: er is uiteindelijk nog 
maar één volk van God: Joden en niet-Joden die Jezus als 
Messias zien. Maar hoe aardig het ook klinkt, één ding is 
duidelijk: het oude Israël is achterhaald.
Ik denk dat de apostelen niet hebben kunnen vermoeden, 
nog niet in hun kwaadste dromen, dat de boodschap die zij 
brachten zo veranderd zou worden.

Wat is er verkeerd?
In een paar woorden: waarom is de vervangingsleer ver-
keerd?
•  Zij doet Gods woord te kort. Je kunt de wet en de pro-

feten wel vergeestelijken, maar dan toch blijft nog een 
groot deel van Gods woord onbegrepen en ongelezen. 
De vervangingsleer miskent de eeuwige trouw van God, 
het hart van de boodschap van de profeten. God is niet 
iemand die de ‘bordjes verhangt’. Hij heeft zijn Zoon 
gezonden om zijn beloften aan Israël te verzekeren en 
te bevestigen. Die trouw van God loopt niet stuk op de 
moeite van zijn volk om Jezus als de beloofde Messias 
te zien.

•  Zij miskent God als de God die Zijn schepping nooit op-
geeft. De hemel is niet het einddoel, maar de aarde. Het 
gaat niet om verlossing uit de aarde, maar om verlossing 
van de aarde met als kroon de herstelde luister van de 
navel van de aarde, Jeruzalem.

•  De vervangingsleer miskent Israël. Zij is niet geredu-
ceerd tot dat deel dat in Jezus gelooft. Heel Israël blijft 
geliefde van God, naar de verkiezing en om der vaderen 
wil. Ook al worden de volkeren ingezameld voor het 
koninkrijk dat betekent nog niet dat de unieke positie 
van Israël in de heilsgeschiedenis voorbij is.

•  De leer is verkeerd omdat zij Jezus te kort doet. Hij is 
wel de Heiland van de wereld, maar niemand kan Hem 
losmaken van Israël. Hij is de ultieme verbinding van 
God met Zijn volk. Hij was en is Immanuël. Hij blijft 
wat de profeten over Hem zeggen: Hij is de koning 
die de breuk tussen Israël en Juda zal genezen, die het 
land herstelt, die de verstrooide kinderen van Zijn volk 
thuisbrengt uit de verstrooiing en hen de wegen van God 
zal leren.

•  En ten slotte deugt de vervangingsleer niet omdat zij de 
plaats van de kerk zelf verloochent. De kerk staat niet 
alleen. Zij neemt haar plaats in naast Israël als voorbode 
van het koninkrijk. Aan haar zijn de krachten van de 
toekomende eeuw geschonken en zij wordt als lichaam 
van Christus vervuld met de Heilige Geest. Maar Israël 
blijft Gods knecht en metgezel en in de weg die Israël 
gaat toont God Zijn machtige daden. De kerk staat daar 
omheen, in gebed en lofprijzing. Zij bemoedigt Israël in 
zijn weg naar de voltooiing van de heilsgeschiedenis. De 
vervangingstheologie is verkeerd, omdat zij christenen 
verleidt hun post aan de zijde van Israël te verlaten.

Kortom: het wordt tijd dat we de gelijkenis verstaan en 
van onze plaats opstaan en de woorden van de vader tegen 
zijn oudste zoon nazeggen. Dat is de grote missie van 
Christenen voor Israël in de kerk.

Ds. Henk Poot is als Israëlpredikant verbonden aan 
Christenen voor Israël. Hij schreef diverse boeken en 
houdt lezingen in heel Nederland.

De terugkeer van de verloren zoon, geschilderd door Rembrandt van Rijn.

‘De kerk staat om Israël heen,  

in gebed en lofprijzing. Zij bemoedigt 

Israël in zijn weg naar de voltooiing 

van de heilsgeschiedenis.  

De vervangingstheologie is verkeerd, 

omdat zij christenen verleidt  

hun post aan de zijde van Israël  

te verlaten.’
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Thuis bij Harel Israel
        vanaf de eerste 

              “Shalom!” Harel Israel

Groepsreizen 
Rondreizen Israël en/of Jordanië 
Het Discipelenpad
De Twaalf Stammen
Joods Leven
Hebreeuwse Taalreis

Individuele reizen
Stedentrips
Fly & Drives 
Kibbutzreizen
Wandel- of fietsreizen
Rondreizen Israël & Jordanië 

 

    Nu ook: vrijwilligerswerk in Israël bij meer dan 12 projecten! 

Daarom Harel Israel
1. Alleen bij Harel Israel bent u thuis in Israël vanaf het eerste contact;
2. Harel Israel biedt de laagste prijs doordat we direct vanuit Israël werken;
3. Harel Israel biedt de hoogste kwaliteit: Israël is ons letterlijke thuisland.   

www.harelisrael.nl
facebook.com/harelisraelcontact@harelisrael.nl

Wereldwijd genieten van de kwaliteit van Harel Israel?

  

Hongarije         
Ierland           
IJsland        
Italië           
Jordanië       

Kroatië      
Noorwegen        
Oostenrijk     
Polen        
Schotland    

Slovenië  
Tsjechië       
Verenigde Staten    
Zweden        
Zwitserland      www.droomtours.nl

Kijk voor het actuele reisaanbod,
beschikbaarheid en prijzen op:  

Duitsland           
Engeland            
Finland             
Frankrijk            
Griekenland  

Vanaf
€ 778,-

Reis dan mee op een van onze bus- of vliegreizen naar een van onze andere 20 bestemmingen.      


