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Israël beveiligt 
Spelen 2016
Het Israëlische bedrijf ISDS 
mag de beveiliging van de 
Olympische Spelen in 2016 
op zich nemen. De Spelen 
vinden plaats in Brazilië. ISDS 
is verantwoordelijk voor alle 
veiligheidsmaatregelen die 
er nodig zijn, waaronder het 
inhuren van bedrijven.

Veranderingen in 
emigratiepatroon

Deze mensen vertrekken niet uit 
noodzaak, maar uit vrije wil. Dat 
maakt duidelijk dat Israël Joden 
uit de hele wereld meer biedt dan 
een uitwijkplaats om aan ellende 
te ontkomen. Israël biedt mensen 
een thuis. | Foto: Flash90

Na de Gaza-oorlog van afgelopen zomer is het geweld in Israël en met name Jeruzalem opgelaaid. Bijna onopgemerkt door de buitenwereld. Dagelijks zijn er rellen door 

Arabische Israeli’s die in en vlakbij Jeruzalem met stenen of vuurwerk gooien naar inwoners van de stad, passerende auto’s, bussen of de tram, of brandbommen naar 

woningen. Uitspraken van Abbas en de Palestijnse Autoriteit zetten de zaken verder op scherp. Zij verspreiden het valse gerucht dat Israël de Tempelberg bedreigt. Abbas 

moedigde half oktober aan om “alle middelen” in te zetten om “kolonisten” te verhinderen de Tempelberg te bezoeken. Sinds eind oktober lijkt de stille intifada verder te 

escaleren. Een Palestijnse inwoner van de stad rijdt doelbewust in op de wachtende passagiers voor de tram. Daarbij komen twee mensen om, een baby en een jonge vrouw. 

De dader wordt door de Palestijnse Autoriteit als martelaar en held omschreven. Premier Netanyahu zei begin deze week dat Israël krachtig, vastbesloten en verantwoorde-

lijk zal optreden om de rust in de stad te herstellen. “Ik verwacht brede steun van alle Israëlische burgers om Israëls hoofdstad te bewaken.” | Foto: Flash90

Stille intifade wordt luidruchtig

Afgelopen Joods jaar nam de 
alija (terugkeer naar Israël) toe 
met ruim dertig procent, wat staat 
voor ongeveer 25.000 immigran-
ten. Naast de enorme toename 
is er ook een verschuiving in het 
emigratiepatroon, die historisch 
te noemen is. De grootste groep 
Joden komt nu uit de VS, Cana-
da, West-Europa en Australië. 
Het is voor het eerst dat dit de 
grootste groep is. Tot afgelo-
pen jaar kwamen er altijd meer 
mensen uit de andere delen van 
de wereld.
De verschuiving is opmerkelijk. 

Armoede voelbaar
Maar liefst een op de zeven 
Israëli’s voelt zich arm. Dat blijkt 
uit cijfers van het Israëlische 
Centraal Bureau voor Statistiek 
(CBS). 29 procent van de Israëli-
sche Arabieren vindt zichzelf arm 
en 12 procent van de Israëlische 
Joden. Volgens de cijfers van 
het CBS ligt het percentage van 
de bevolking in Israël dat kans 
maakt in de armoede te belanden 
op 30. In landen in Europa ligt 
dat cijfer op 17. De cijfers zijn 
voor kinderen nog slechter. In 
Israël loopt 39 procent van de 
kinderen kans in de armoede te 
belanden, tegenover 20 procent in 
Europa.
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Het kost € 135,– om een Jood uit 

 Oekraïne, en € 900,– om een Jood uit 

India naar Israël te brengen. Maak uw 

gift voor Breng de Joden Thuis over op 

NL38 ABNA 0529 310 252 van Christenen 

voor Israël in  Nijkerk onder vermelding 

van ‘Noorderland’, of ‘India’. Alvast harte-

lijk dank.

t.n.v. Christenen voor Israël, Nijkerk

w o o r d  t e r  w e g i n g   Ds. Berry Haverkamp

Niets staat voor niets in de Schrift
“In het begin schiep God (ét) de hemel en 

(ét) de aarde.” (Genesis 1:1)

Zo start de Tenach, het eerste deel van de Bij-
bel. In die eerste zin staat twee keer een woord 
in het Hebreeuws dat we niet terug vinden in 
de vertalingen. Het woord ét. In grammatica’s 
wordt verteld dat dit woordje ét in het He-
breeuws voorafgaat aan een lijdend voorwerp. 
Maar er is meer aan de hand. Er zijn rabbijnen 
die dieper graven.

Alef en tav
Het woord ét bestaat in het Hebreeuws uit de 
letter alef, de eerste letter van het alfabet (of 
liever: alef-beet), en de letter tav, de laatste 
letter van het alef-beet. In dat woordje is dus 
als het ware het hele alef-beet samengevat. De 
Heer schiep voorafgaand aan de hemel en de 
aarde de taal, het alef-beet, het Woord. Nauw-
keuriger gezegd: het Woord, de sprekende God 
zelf, genoemd in die twee Hebreeuwse letters, 
ging vooraf aan de schepping. Ét staat voor de 
sprekende Eeuwige.

Messias
De Here Jezus zegt in het tweede deel van de 
Bijbel: “Ik ben de alfa en de omega, het begin 
en het einde”. Zijn Joodse volksgenoten hoor-
den hierin: Ik ben de alef en de tav, het begin 
en het einde. Het Evangelie van Johannes zegt 
het zo: “In het begin was het Woord”. De Mes-
sias was er dus al in het begin.
Dit woordje ét komt in de Tenach wel meer 
dan zevenduizend keer voor, soms op heel 
verrassende plaatsen. In het boekje Ruth zien 
we de naam Ruth aanvankelijk zonder ét-te-
ken. Nadat Ruth verbonden is aan Boaz krijgt 
zij het ét-teken voor haar naam. Ruth heeft 

het merkteken aangenomen van haar Verlos-
ser, ze wordt zelfs opgenomen in zijn voor-
geslacht.

Esau en Jakob
Andersom gebeurt het ook: Esau is de eerstge-
borene van Isaak. Hij heeft het recht op de ze-
gen van de vader. Als Isaak de zegen wil geven 
stuurt hij Esau erop uit om wild te vangen en 
klaar te maken. Esau denkt de zegen te zullen 
krijgen, maar hij heeft zijn eerstgeboorterecht 
verkocht aan Jakob voor een bord rode linzen-
soep. In de Hebreeuwse tekst verschijnt het 
ét-teken nog voor de naam van Esau, maar na 
het verachtten van zijn eerstgeboorterecht staat 
het ét-teken voortaan voor Jakobs naam.

Het onvertaalde teken ét lijkt onbeduidend, 
maar niets staat voor niets in de Schrift.

B r e n g  d e  j o d e n  t h u i s   Koen Carlier

Onzekere toekomst
We hebben momenteel te maken met twee 

soorten Joodse vluchtelingen, niet alleen 

uit Kiev, maar ook afkomstig uit zowel het 

centrum als het westen van het land.

Elke dag kloppen er nog altijd Joodse vluch-
telingen bij ons aan. Dat zijn enerzijds Joden 
die zijn gevlucht en nu hun vertrek naar Israël 
afwachten. Een andere groep bestaat uit Joden 
die dachten dat ze ergens in september konden 
terugkeren naar het oosten, naar huis, maar die 
kans wordt nu kleiner, omdat men denkt dat 
het een langdurig confl ict zal worden. Elke dag 

sterven er burgers! Zij denken nu na over hun 
toekomst: Blijven of toch nog naar Israël?

Emigratiebeurs
Tijdens onze bezoeken hebben we ook een 
aantal nieuwe vluchtelingen ontmoet die 
 verspreid bij familie of vrienden verblijven. 
We hebben eerst geluisterd naar hun verhaal 
om hen daarna te vertellen over ‘hun terug-
keer’! Eind oktober organiseert het Joods 
Agentschap in Kiev een grote emigratiebeurs 
waar ook het Israëlische ministerie van Inte-
gratie aanwezig zal zijn voor tekst en uitleg. 
Van overal in  Oekraïne zullen potentiële emi-
granten en vluchtelingen met bussen gebracht 
worden.

Marina
Een van de vele honderden olim die zijn ver-
trokken, was de 77-jarige blinde Marina. Als 
klein meisje verbleef ze drie jaar in het getto 
in Zmerienka. Daar raakte ze door een virus 
volledig blind. Jaren na de oorlog trouwde ze, 
maar haar man was ook blind. Toch hebben 
deze blinde ouders twee zonen grootgebracht 
die eind jaren negentig vertrokken naar Israël 
(ook wel ‘alija maken’ genoemd). Marina en 

haar man waren nog niet klaar voor die grote 
reis.
Toen haar man stierf, bad ze tot de Heere of ze 
ook die ‘reis’ naar het beloofde land moest ma-
ken. Op 12 oktober vertrok ze naar Tel Aviv! 
Jeremia spreekt over de terugkeer van blinden, 
lammen en zwangeren (hoofdstuk 31 vers 8).

Vlak voor vertrek bezochten we de 77-jarige blinde 

Marina. | Foto: CvI

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

Bouwen 
gaat door
Dat het in de eindstrijd om Jeru-
zalem gaat, blijkt steeds vaker in 
onze dagen. De aandacht van de 
wereldpers mag dan op dit mo-
ment geconcentreerd zijn op de 
– vooralsnog schijnbaar mach-
teloze – strijd tegen de barbaren 
van het zogenaamde kalifaat Is-
lamitische Staat. Toch ontsnapt 
Israël niet aan de altijd loerende 
ogen van de vijanden van Gods 
volk en land.
Onlangs was het opnieuw de 
baas van de Verenigde Naties, 
die het lef had Israël de les te 
lezen in de eigen hoofdstad Jeru-
zalem. Wanneer hebben we hem 
dat horen doen in Damascus of 
Bagdad of Moskou of noem maar 
een plaats en land op dat van-
daag betrokken is bij een gewa-
pend confl ict of oorlog. Omdat 
de hele wereld tegen Israël mag 
aanschoppen, kan de chef zelf 
blijkbaar niet achterblijven.
Dit keer betreft het oude nieuw-
bouwplannen in een wijk in 
het zuiden van de hoofdstad, 
die spoedig ten uitvoer zullen 
worden gebracht. In feite gaat 
het om een open liggend stuk 
grond tussen twee bestaande 
wijken, waar het verwilderde 
groen is weggekapt en waar al 
jaren enkele gezinnen wonen in 
caravans. Het VN-hoofd nam het 
woord ‘nederzettingenbeleid’ be-
schuldigend in de mond. Dat zou 
de oorzaak zijn van alle rampen 
in het Midden-Oosten.
De grilligheid van de ‘groene 
lijn’, de bestandsgrens na de be-
zettingsoorlog door Jordanië in 
1948, in 1967 door Israël teniet-
gedaan na de Zesdaagse oorlog, 
geeft bij herhaling aanleiding tot 
foutieve interpretaties en veroor-
delingen door het ontbreken van 
de juiste kennis van zaken.
Overigens ben ik van mening dat 
Jeruzalem de eeuwige ongedeel-
de hoofdstad van Israël is en zal 
blijven. Bid voor de vrede van Je-
ruzalem en om de komst van de 
Messias.

Pim Van Der hoff

hoofDreDaCteur
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Erkenning Palestina bevordert geen vrede
Het kan u niet ontgaan zijn. De nieuwe regering van Zweden heeft aangegeven Palestina te erkennen als staat en het Britse 

Lagerhuis heeft een motie aangenomen van dezelfde strekking. Het erkennen van Palestina is niet nieuw. Al in 2012 kwam een 

dergelijke resolutie in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in stemming. 138 van de 193 landen gaven destijds het 

groene licht. Niet alleen de Arabische landen, maar ook EU-lidstaten als België, Frankrijk, Spanje en Italië stemden voor. Neder-

land onthield zich van stemming.

Door Joël VoorDewinD en Sha-
mir CeuleerS

De ‘erkenning’ van het Britse La-
gerhuis verdient enige nuancering. 
De motie was niet-bindend en er 
waren slechts 286 van de 649 par-
lementariërs aanwezig. Bovendien 
heeft de Britse premier Cameron 
de motie naast zich neergelegd. 
De motie kwam echter wel van 
de Labourpartij. Zij zouden deze 
motie in een eventuele nieuwe 
regeringsperiode kunnen omzetten 
in staand beleid. Dit voorbehoud 
geldt echter niet voor Zweden. Er-
kenning door een EU-lidstaat kan 
als een belangrijke steun in de rug 
van de Palestijnen worden gezien.

Vertrouwen ondermijnen
Brengt deze stap het ingezakte 
vredesproces dan weer op gang? 
Het tegendeel is waarschijnlijk 
waar. Ook de Verenigde Staten en 
het Nederlandse kabinet hebben 
dit aangegeven. Het Palestijn-
se leiderschap zal zich gesterkt 
voelen in de overtuiging dat van 
hen geen concessies verwacht 
hoeven te worden. Een vruchtbaar 
vredesproces staat of valt bij de 
aan- of afwezigheid van onderling 
vertrouwen. Het nemen van derge-
lijke eenzijdige stappen onder-
mijnt dat vertrouwen en daarmee 
een kans op duurzame vrede.

Vergeetachtig
De internationale gemeenschap, 
en nu ook Zweden, lijkt alweer te 
zijn vergeten waartoe eenzijdige 
stappen in het verleden hebben 

geleid. In 2005 besloot de Israëli-
sche regering zich eenzijdig terug 
te trekken uit de Gazastrook. Het 
regende echter niet vrede, maar 
raketten vanuit Gaza. Hierna 
kwam Hamas als winnaar uit de 
verkiezingen en werden er – tot 
nu toe – meer dan 11.000 raketten 
op Israël afgevuurd. Diezelfde 
Hamas, die door de EU nog altijd 
wordt aangemerkt als terroristi-
sche organisatie, vormt nu weder-
om een eenheidsregering met Fa-
tah. Bovendien gaat de Palestijnse 
Autoriteit nog altijd door met het 
financieel ondersteunen van ver-
oordeelde terroristen in Israëlische 
gevangenissen met een bedrag wat 
kan oplopen tot 3600 dollar per 
maand per persoon. Dergelijke 
kwesties worden niet aangesneden 
bij een eenzijdige erkenning van 
de Palestijnse staat.

Vrede van onderop
Hoe komt er dan wel vrede? 
Daarvoor bestaat simpelweg geen 

gemakkelijk antwoord. Zolang 
vrede tussen beide partijen 
uitblijft, blijft de ChristenUnie 
ervoor pleiten dat vredesinitiatie-
ven van onderop worden gesteund. 
Een goed voorbeeld is de voor-
malige sluipschutter van Arafat, 
Tass Saada. Na zijn bekering 
investeert hij in onderwijsprojec-

ten waarbij Joodse en Palestijnse 
kinderen samen worden gebracht. 
Elders in het land werken artsen 
van gemengde afkomst samen in 
het project Save a Child’s Heart 
om jonge hartpatiëntjes te helpen. 
En wat te denken van een Israë-
lische supermarktketen die veel 
Palestijnen in dienst neemt? Het 
zijn weliswaar bescheiden en 
relatief kleine projecten, maar op 
dit moment de enige lichtpuntjes 
in het voortslepende conflict. In 
plaats van averechtse eenzijdige 
stappen moet de internationale 
gemeenschap investeren in échte 
vrede. Zolang die uitblijft, blijven 
we bidden voor de vrede van 
Jeruzalem.

Joël Voordewind en Shamir Ceu
leers zijn respectievelijk Tweede 
Kamerlid en beleidsmedewerker 
voor de ChristenUnie.

Hamasleider kiest Israëlisch ziekenhuis
Hamasleider Ismael Haniyehs 
dochter werd in oktober in het 
Soraski Medisch Centrum in Tel 
Aviv behandeld. Eerder werd 
Haniyehs schoonmoeder al in een 
Israëlisch ziekenhuis behandeld. 
Israëlische ziekenhuizen leveren 
medische zorg zonder aanzien 
des persoons. De vader van een 
soldaat die afgelopen zomer tij-
dens de oorlog in Gaza omkwam, 
pleitte echter bij het ziekenhuis om 

geen hulp te bieden aan de familie 
van de leider van de organisatie 
die verantwoordelijk was voor de 
dood van zijn zoon. | Foto: Flash90

Het goede voorbeeld geven
IDF stafchef Benny Gantz (midden voor-

aan) rent mee tijdens de start van een 

maand gewijd aan fitness en gezondheid 

in het Israëlische leger. Om Israël te 

kunnen beschermen is het belangrijk dat 

de soldaten in goede conditie zijn. Daar 

geven de officieren het goede voorbeeld 

in. Begin oktober werd een competitie 

gehouden tussen hoge officieren van 

lucht- en landmacht en de marine. De IDF 

hoopt door de gezondheidsmaand meer 

soldaten te motiveren gezonder te leven. 

| Foto: Flash90

Strengere verkeersregels
Wie in Israël weleens met de auto 
heeft gereden, weet dat de situa-
tie op de weg behoorlijk anders is 
dan in Nederland. Achteruitkijk-
spiegels worden weinig gebruikt 
en rechts inhalen gebeurt min-
stens zo vaak als links inhalen. 
Ook wordt er veel te hard gere-
den. Het aantal verkeersdoden in 
Israël ligt dan ook hoog. De Knes-
set is daarom van plan strengere 
verkeersregels op te stellen en 
ook worden er flink meer came-
ra’s langs de weg geplaatst.

Meer zonne-energie

De Israëlische regering keurde 
eind oktober een programma 
goed om meer duurzame energie 
op te wekken in Israël. Het plan 
omvat onder meer toestemming 
aan duurzame energiebedrijven 
om meer zonnecollectoren en 
windturbines te bouwen. Dit 
geldt ook voor energieparken 
in Judea en Samaria. Banken in-
vesteren hier liever niet in, van-
wege de politieke gevoeligheid, 
maar de regering heeft besloten 
garant te staan voor de nood-
zakelijke investeringen om ook 
hier uit te breiden. | Foto: Flash90

Nettere Knesset?
Het gaat er in het Israëlische 
parlement soms ruig aan toe. 
Schelden, schreeuwen, het 
gebeurt met enige regelmaat 
als het debat de gemoederen 
verhit. Een Knessetlid gooide 
laatst zelfs een glas water in 
het gezicht van een collega. 
Maar in oktober werd een nieu-
we ethische code aangenomen 
voor de Knesset. Volgens deze 
code riskeren Knessetleden een 
boete tot een hoogte van twee 
maandsalarissen bij ongepast 
gedrag in de Knesset.

Israël voor christenen

De non-gouvernementele Israë-
lische hulporganisatie IsraAID 
levert een bijdrage aan de hulp 
aan vervolgde christenen in het 
Midden-Oosten. De organisatie 
voorzag in oktober in voedsel, 
bedden en dekens voor meer 
dan duizend christelijke families 
in de Noord-Irakese stad Duhok. 
| Foto: IsraAID

Samenwerken
Jordaanse, Zwitserse en Israë-
lische onderzoekers werken 
samen in een onderzoek om 
de infectieziekte Leishmaniasis 
te bestrijden. Deze parasitaire 
huidziekte komt veel voor in het 
Midden-Oosten en kan dodelijk 
zijn. Het onderzoeksteam hoopt 
uit plantenextracten preventie-
middelen en medicijnen te kun-
nen ontwikkelen.

De Zweedse premier Stefan Löfven liet in oktober weten dat Zweden de Palestijnse 

staat erkent.
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Kalifaat of koninkrijk?
Een demonstratie, half april in 

Londen, bracht enkele duidelijke 

boodschappen over. De demon-

strerende moslims vertelden 

welke doelen jihadisten en 

‘gematigde moslims’ nastreven. 

Welke rol speelt Turkije in het 

wrede spel om een wereldwijd 

kalifaat? Wat doen Brussel, 

Washington en het Vaticaan? 

Veel christenen in het Westen 

kijken om zich heen en zingen 

blij “stil maar, wacht maar, alles 

wordt nieuw”.

Door DrS. Jan Van BarneVelD

Beknopt leggen we de eindtijdleer 
van de islam en de Bijbel naast el-
kaar. Hoever zijn we nu? Kunnen 
wij meer doen dan hopen op en 
bidden om de spoedige komst van 
koning Jezus?

Duidelijke boodschappen
Een groepje moslims demon-
streerde op 18 april 2014 in 
Londen. De moslima’s van 
hoofd tot voeten keurig in het 
zwart. Zwaar bebaarde mannen 
en dreigende zwarte vlaggen 
van de jihad brachten hun eigen 
 boodschap. Die boodschap was 
duidelijk te lezen: “Moslims, 
sta op, vestig het kalifaat”. En: 
“Moslims zullen de kruistocht 
(het Westen) vernietigen en de 
Islamitische Staat (IS dus) vesti-
gen”. Interessant was de volgende 
boodschap: “Jezus – vrede zij 
op Hem – zal terugkomen en de 
sharia vestigen”. In mijn boek 
Eindtijd, Israël en de Islam leg ik 
de rol van Jezus (Isa in de Koran) 
en de betekenis van de zwarte 
vlaggen in de eindtijdleer van 
de islam uit. Dat is duidelijk een 
wereldwijd shariakalifaat. Dat 
betekent dat onze (klein)kinderen 
met een hoofddoekje om naar 
school gaan.

Turkije
Overal ontstaan radicale en vaak 
zeer wrede moslimterreurgroepen. 

In Nigeria sticht Boko Haram een 
kalifaat. Hetzelfde doet al-Nusra 
in Syrië langs de Golanhoogte. 
Het bekendste en momenteel 
gevaarlijkste voorbeeld is de 
Islamitische Staat (IS). Turkije 
werkt, meestal op de achtergrond, 
hard aan het herstel van het oude, 
grote Turks-Ottomaanse rijk. In 
1683 stonden de Turkse moslims 
op het punt Wenen te veroveren. 
Gelukkig werd de Turkse strijd-
macht verslagen door een klein 
leger uit Polen en Duitsland. Nu is 
Turkije, onder de fanatieke leiding 
van president Erdogan, ijverig 
bezig aan het herstel van het oude 
Ottomaanse rijk. Hij kan die klei-
ne, terreurkalifaten goed gebrui-
ken. Zij ruimen de oude regimes 
in het Midden-Oosten voor hem 
op. Turkije trainde en financierde 
samen met Qatar IS. De jihadisten 
kregen via Turkije vrije doorgang. 
Nu doet Turkije aarzelend mee 
met het Westen. Een verraderlijke 
dubbelrol.

Eindtijdleer
Het is opvallend hoeveel de eind-
tijdleer van de islam lijkt op een 
Bijbelse eindtijdvisie. Wij hopen 
op de wederkomst van de Here 
Jezus om het vrederijk te vestigen. 
Vanuit Jeruzalem zal de Thora, 
het woord van de Heere, uitgaan. 
Jeruzalem wordt hoofdstad van 
de wereld. Daarom gaat de strijd 
tegen Israël en Jeruzalem. Wie 
Jeruzalem heeft, heeft de wereld. 
Wij verwachten de Here Jezus. 
Zij verwachten Isa (zo heet Jezus 
in de Koran) om de sharia aan de 
wereld op te leggen. Wij weten dat 
er een antichrist komt. De islam 
verwacht de dajjal (valse messias). 
Wij en ook de islam verwachten 
eindtijdoorlogen om Jeruzalem. 
Maar ons ‘wij’ is beperkt. Hoe-
veel christenen zien uit naar Zijn 
komst?

Het Westen
De VS verliezen de leidende rol in 
de wereld. De EU is een tande-

loos monster, zonder ideologie. 
God is vaarwel gezegd toen vorig 
jaar de EU-grondwet in Lissabon 
werd ondertekend, vooral onder 
druk van Frankrijk. Dus God en 
de Joden vertrekken uit Europa. 
Daarvoor in de plaats komen is-
lam en heidendom. In de VS vindt 
ook een dergelijk proces plaats.
De islam heeft een duidelijke 
politieke ideologie. Dat trekt en-
thousiaste, zoekende jongeren aan. 
In verschillende moslimlanden 
is een omgekeerd proces gaande. 
Jonge mensen, teleurgesteld in 
hun leiders en in de wreedheden 
van de jihadisten, gaan op zoek 
en vinden de Here Jezus. Politiek 
zie ik steeds meer een samengaan 
van Brussel met bijvoorbeeld de 
OIC (Organisatie van Islamitische 
Coöperatie), een samenwerkings-
verband van 57 moslimlanden, 
en met de Arabische Liga. Samen 
zouden ze het rijk van de anti-
christ kunnen vormen.

Wij?
Er is hoop. Voor ons geldt wel 
opwekking of oordeel. De islam 
dringt krachtig door. Ook geeste-
lijk. Steeds meer wordt de naam 
van de godheid van de islam ge-
proclameerd vanaf de minaretten: 
“Allahu akbar”, waarbij “akbar” 
betekent ‘groter’ of de ‘grootste’. 
Groter dan de God van Israël en 
dan de Here Jezus. Dat mogen wij 
niet op ons laten zitten. Wij pro-
clameren met Israël dat “de Heere 
groter is dan alle goden” (Exo-
dus 18:11). En: “De Heere, de 
Allerhoogste, is ontzagwekkend, 
een groot Koning over de hele 
aarde” (Psalm 47:3). Wij belijden 
met kracht “dat Jezus Christus 
de Heere is” (Filippenzen 2:11). 
Twee machtige wapens heeft de 
Heere ons gegeven: gebed en het 
proclameren van Gods Woord. 
Laten we die wapens krachtig 
en moedig gebruiken opdat “Uw 
Koninkrijk kome.”

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

Verbazingwekkend contrast
U heeft het misschien ook gelezen: vier miljard 
voor de wederopbouw van Gaza. De democratisch 
gekozen regering van Hamas, die een oorlog te-
gen Israël begint, moet een kapitaalinjectie krijgen 
van de wereld om het gebied van Gaza weer op te 
bouwen. U vroeg zich misschien ook al af: waar zou 
dat allemaal aan besteed gaan worden. Waarschijn-
lijk aan het tunnelproject om aanslagen op Israël uit 
te voeren en zo veel mogelijk Israëlische burgers 
te ver moorden. Of anders voor bunkers en andere 
constructies om een nieuwe oorlog tegen Israël voor 
te bereiden.
Hoe halen we het in ons hoofd, denk je dan, om een 
terreurorganisatie, zoals Hamas wordt gekwalificeerd 
door het Westen, te helpen om opnieuw zijn terreur-
netwerk op te bouwen?

Premier Netanyahu kwalificeerde Hamas en IS als 
twee takken van dezelfde boom. Beide hebben niets 
anders in de zin dan om de islamitische staat te vesti-
gen in heel het gebied van Israël, het gehele Mid-
den-Oosten en ook daarbuiten. Voor beide terreurbe-
wegingen telt het leven niet, alles behoort geofferd te 
worden aan het grote ideaal.
Afgelopen zomer was ik in Israël, bij de organisatie 
Aleh in Jeruzalem. Dubbelgehandicapte kinderen 
krijgen daar en ook in de vestigingen in Tel Aviv en 
in de Negevwoestijn bijzondere zorg. Een voorbeeld 
hoe elk leven telt in Israël. De beste zorg en aandacht 
met bekwame mensen en veel vrijwillige hulp. Het is 
een voorbeeld voor ons en voor de hele wereld. Een 
stukje paradijs op aarde. Voor de God van Israël en 
ook voor Zijn volk telt elk leven.

Een moslimdemonstratie op Trafalgar Square in Londen laat weinig aan de verbeelding over. Op de borden staat: “Israël, je 

dagen zijn geteld”, en: “Voor wereldvrede dient Israël vernietigd te worden”. | Foto: Richard Millet

i s r a ë l p r e d i k a N t

Een teken van 
zwakte

Genesis 17 is een indruk-

wekkend hoofdstuk. De 

Heere heeft dertien jaar 

gezwegen na de geboorte 

van Ismaël. Abram heeft 

geprobeerd om de vervulling 

van Gods belofte te versnel-

len en als reactie daarop 

laat God niets meer van zich 

horen. En de beoogde stam-

vader van Israël wordt ouder 

en ouder, zo oud zelfs dat hij 

niet eens meer in staat is om 

kinderen te verwekken.

Door DS. henk Poot

En dan als Abram 99 jaar oud 
geworden is, doorbreekt de Hee-
re de stilte met die geweldige 
opening: Ik ben God de Almach-
tige! Met een stortvloed komen 
de beloften van God over Abram 
heen. De belofte van een menig-
te van kinderen en volken, van 
het land als een eeuwige bezit-
ting, de belofte van de immense 
nabijheid van God. Elke zin da-
vert uit de hemel met een: Ik zal, 
Ik zal, Ik zal! En Abram hoort het 
liggend op de aarde aan.

Relatie
En dan geeft God aan hoe de 
relatie tussen Abram en Hem in 
elkaar zit. “Wat Mij aangaat”, 
zegt God, “zie mijn verbond is 
met u.” En dan volgt alles wat 
God belooft en zal doen. Hij 
neemt de hele heilsgeschiedenis 
voor Zijn rekening. En dat wordt 
dan besloten met: “En wat u 
aangaat, gij zult mijn verbond 
houden en uw nageslacht, in 
hun geslachten”. En wat is dat 
dan? Wat is Abrams aandeel, 
wat is zijn bijdrage? Hij moet 
zich besnijden! Niet zijn manne-
lijkheid, zijn kracht, zijn poten-
tie is bepalend, maar de kracht 
van God. De besnijdenis is niets 
anders dan een teken van zijn 
zwakte. Dat teken zal niet alleen 
hij, maar heel Israël voor altijd 
met zich meedragen.

Hoop
De besnijdenis is daarmee ook 
een teken van hoop. Het gaat 
in de heilsgeschiedenis niet om 
wat Israël kan of om de politie-
ke omstandigheden die meezit-
ten, maar om de grootheid van 
God! Gods kracht wordt in onze 
zwakheid volbracht. Zijn genade 
is genoeg!
We weten niet wat er allemaal 
nog gebeuren zal en misschien 
zal Israël in dat alles klein en 
aangevochten blijken, maar het 
draagt een teken bij zich en dat 
zegt dat God het voor Zijn volk 
voleindigen zal.
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Dreigende woorden EU
“Wij benadrukken dat de toe-
komstige ontwikkeling van de 
betrekkingen tussen de EU en 
Israël afhankelijk is van de inzet 
van de laatstgenoemde partij 
voor een blijvende vrede, geba-
seerd op een tweestatenoplos-
sing.” Met die woorden liet de 
EU begin oktober in een verkla-
ring blijken dat zij bereid is Israël 
sancties op te leggen wanneer 
Israël zich naar haar idee niet 
voldoende toelegt op vrede met 
de Palestijnen.

Toegang Tempelberg

Het Israëlische ministerie voor 
Toerisme overweegt een tweede 
toegangspoort naar de Tempel-
berg te openen voor niet-mos-
lims. Momenteel kan dit alleen 
via de Mugrabipoort, naast de 
Klaagmuur, maar de rij voor 
deze poort wordt steeds langer. 
| Foto: Joe Goldberg/CC Flickr.com

Mavi Marmara en IS
Een van die opvarenden van de 
Mavi Marmara, Ya’akov Bolinet 
Alniak, prominent lid van de 
Turkse islamitische organisatie 
IHH, werd eind september bij 
een Amerikaans bombardement 
in Syrië gedood. Hij had zich 
aangesloten bij de troepen van 
de Islamitische Staat. De Mavi 
Marmara maakte deel uit van 
het door IHH georganiseerde 
Free Gaza flottielje, de vloot 
schepen die in 2010 vanuit Tur-
kije de Israëlische zeeblokkade 
van Gaza probeerde te door-
breken. Israëlische commando’s 
enterden het schip om het 
‘vreedzame protest’ te doorbre-
ken, maar ze werden aan boord 
bijna gelyncht door de militante 
opvarenden.

Etrog parfum

Net voor het Joodse Loofhutten-
feest presenteerde parfumma-
ker Carlos Huber twee nieuwe 
parfums: l’Etrog en l’Etrog Ac-
qua. De etrog, een soort citroen, 
is een van de vier plantensoor-
ten die tijdens het Loofhutten-
feest volgens Bijbels voorschrift 
worden gebundeld. Het is een 
geurige vrucht. Een flesje van 55 
milliliter is overigens niet goed-
koop: 130 euro.

Emigreren naar Berlijn?
Een groep Israëli’s in de Duitse 
hoofdstad Berlijn heeft een Fa-
cebookpagina opgericht waar-
mee het Israëli’s aanmoedigt 
om naar Berlijn te emigreren. 
Dit omdat de levenskosten veel 
lager zijn in Berlijn. De pagina 
kon in Israël op veel boze reac-
ties rekenen, onder meer vanwe-
ge het feit dat vanuit Berlijn de 
Holocaust begon.

emerson vermaat ziet veel parallellen nazi’s en is

Bijna had Hitler Palestina in de tang
Onlangs verscheen het zesde boek van schrijver Emerson Vermaat over de Holocaust. Na boeken over Mussert, het Molotov- 

Ribbentrop-pact, Himmler, Eichmann en Auschwitz, schreef hij ditmaal een uitgebreid boek over de nazi-Einsatzgruppen, die achter 

het front massamoorden pleegden in Oost-Europa en Rusland. In een interview vertelt Vermaat over zijn fascinatie, zijn drijfveer, 

zijn zorgen en zijn geloof. “Ik ben nu wel een beetje klaar met de Holocaust. Ik werk momenteel aan een boek over IS.”

Door ruBen riDDerhof

De huiskamer van Emerson 
Vermaat ligt vol boeken en stapels 
documenten, dus interview ik hem 
aan de keukentafel. Gedurende 
het interview loopt hij echter 
regel matig even op en neer om 
een boek of artikel te pakken. Het 
illustreert de gedegenheid van 
zijn onderzoek. Maar wie ooit een 
boek van hem las, ontdekt wel dat 
Vermaat geen half werk levert. Al-
les is tot op de bodem uitgezocht. 
Het Bundesarchief van Duitsland 
heeft de afgelopen jaren een trou-
we bezoeker aan hem gehad.

Wat is je achtergrond?
“Mijn familie woonde in Neder-
lands Indië en heeft daar de oorlog 
meegemaakt. Ik ben zelf van 
1947, dus ik heb er zelf niets van 
meegekregen, maar mijn ouders 
en twee broers hebben de jap-
penkampen van binnen gezien en 
mijn zus is daar overleden. Ik ben 
in 1978 afgestudeerd in de rech-
ten, maar ik koos de richting van 
het internationaal volkerenrecht. 
Daarin studeer je af als doctoran-
dus en niet als meester. Ik heb een 
tijdje gewerkt bij de griffie van de 
Tweede Kamer, en ik heb bij de 
Evangelische Omroep gewerkt als 
journalist. Ook heb ik voor veel 
kranten geschreven, waaronder 
The Wallstreet Journal. Ik heb me 
veel verdiept in godsdienstvrijheid 
in Oost-Europa en in de situatie 
in het Midden-Oosten. Voor een 
internationaal productiebedrijf in 
Jeruzalem maakte ik bijvoorbeeld 
in 1996 een reportage in Gaza: 
The Making of a Suicide Bomber 
(‘het maken van een zelfmoordter-
rorist’, red.). Die is in 36 landen 
uitgezonden.”

Hoe ben je ertoe gekomen om je 
zo uitgebreid in de Holocaust te 
verdiepen?
“Dat vloeit, denk ik, een beetje 
voort uit al het werk dat ik tot nu 
toe al heb gedaan. Daarin is het 
antisemitisme sterk vertegenwoor-
digd, de strijd tegen Israël. En het 
is ook wel vanwege mijn familie-
geschiedenis. Dat heeft bij mij een 
belangstelling opgewekt voor hoe 
mensen in de oorlog in de kampen 
hebben gezeten.”

Doet het iets met je? Om je zo 
diep in te graven in een zo’n gru
welijk onderwerp?
“Tsja … Ik heb niet zo’n last 
van emoties als ik eerlijk ben. 
Hoewel … Ja, ik merk toch 
wel iets van een drijfveer als ik 
aan het schrijven ben. Dan gaat 
het ook vaak heel snel. Ik schrik 
wel van dingen die ik lees. Ik 
ben nu bezig met een boek over 
IS. Er is onlangs een verklaring 

uitgekomen van 135 moslim-
geestelijken tegen de Islamitische 
Staat. Zij beschrijven in hun 
verklaringen de gruwelijkheden 
die IS begaat. Zo lees je over hoe 
ze kinderen laten spelen met de 
hoofden van diegenen die ze heb-
ben onthoofd …”

Je spreekt over een drijfveer die 
je voelt. Heb je een doel met je 
boeken?
“Ik wil graag laten zien wat veel 
mensen niet weten. En ik zie in 
de gebeurtenissen van deze tijd 
een herleving van de ideologie die 
ook achter de Holocaust zat. De 
vormen zijn ook heel erg hetzelf-
de. IS gebruikt methoden die de 
Einsatzgruppen van de nazi’s ook 
gebruikten. Het heeft ook beide 
bijna een magisch karakter. Achter 
de SS schuilde een hele cultus, 
waarvan maar weinig mensen 
afweten. Beide bewegingen geven 
openlijk aan dat ze de Joden wil-
len uitroeien.”

Maak je je zorgen dat de gebeur

tenissen van de Holocaust een 
vervolg zouden kunnen krijgen in 
deze tijd?
“Weinig mensen weten dat Hitler 
van plan was om ook de Joden in 
Palestina uit te roeien. In oktober 
1941 zei hij tegen zijn staf: ‘De 
poging om een Joodse staat op 
te richten zal op een mislukking 
uitlopen.’ In de zomer van 1942 
had Hitler Palestina bijna in de 
tang. Vanuit het noorden, via de 
Sovjet-Unie, zouden de nazit-
roepen door Iran en Irak kunnen 
doorstoten. Vanuit het zuiden via 
Egypte. Dat werd voorkomen 
dankzij het sterke optreden van 
Churchill. Die stuurde generaal 
Montgomery naar Egypte om 
daar de nazi’s te bestrijden. En 
vanuit Brits-Indië liet hij een 
legermacht optrekken naar Irak 
nadat daar een coup was gepleegd 
en een pro-Duits regime de macht 
had overgenomen. Maar het was 
kantje boord. In Athene stonden 
al Einsatzgruppen klaar om in Pa-
lestina de Joden af te slachten. Dat 
werd toen voorkomen, maar nu 

zien we hoe vergelijkbare moor-
denaars van IS griezelig dichtbij 
Israël komen. Daarover maak ik 
me wel zorgen.”

Vrees je dat IS Israël omver zal 
lopen?
“Nee, ik geloof dat dat niet zal 
gebeuren. Ik ben opgevoed met 
het geloof dat Israël het volk van 
God is. Ik geloof niet dat Hij zal 
toelaten dat Israël ooit nog uit dat 
land wordt verdreven. Zolang deze 
wereld zal draaien, zal Israël daar 
blijven.”

Moordenaars achter het front
Het laatste boek van Emerson Vermaat heet Moordenaars achter het front – de 
Einsatzgruppen van de SS. Het is een grondig gedocumenteerd, indrukwekkend 
boekwerk over de organisatie en uitvoering van de massamoord op honderddui-
zenden Joden. Dit gebeurde door speciale nazitroepen in Oost-Europa, Oekraïne 
en Rusland, al ruim vóórdat de systematische moord in de gaskamers op gang 
kwam. Het boek is rijk geïllustreerd met documenten, ooggetuigenverslagen en 
foto’s en heeft een uitgebreide voetnotenlijst, maar is toch, ondanks de vele namen 
en data, opvallend goed leesbaar.

Moordenaars achter het front – de Einsatzgruppen van de SS; Emerson Vermaat; 
Uitgeverij Aspekt, Soesterberg; ISBN 9789461534514; Prijs: E 24,95. Te verkrij
gen bij het IPC in Nijkerk, 0332458814.

Emerson Vermaat | Foto: CvI

In de nazomer van 1942 leek Hitler niet 

ver van de mogelijkheid om Palestina te 

veroveren. | Beeld: CvI
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Allemaal aan de Sjabbattafel
Gelovige en seculiere Joden troffen elkaar op vrijdag 24 oktober 

aan Sjabbattafels door heel Israël in het kader van de actie Shabbat 

Israelit (Israëlische Sjabbat). Het doel van de actie was om gelovige 

en niet-gelovige Joden met elkaar in contact te brengen.

Shabbat Israelit werd opgezet door 
de organisatie Beit Hillel. Secu-
liere en religieuze Joden leven in 
Israël veelal langs elkaar heen. 
Het initiatief van Beit Hillel heeft 
tot doel om de twee groepen nader 
met elkaar te laten kennismaken 
om zo een betere verstandhouding 

te bevorderen. Iedereen in Israël 
die interesse had om deel te ne-
men kon zich via de website van 
Beit Hillel aanmelden. Hoeveel 
mensen uiteindelijk aan de actie 
deelnamen, was bij het drukken 
van deze krant nog niet bekend. 
| Foto: Lea Jones

expositie joods historisch Museum

Joden in Nederlands-Indië
Wanneer we nadenken over waar Joden 

wonen en woonden, zal menigeen denken 

aan plekken als Europa, Rusland en Amerika. 

Daar weten we doorgaans ook het meeste 

van. Maar over de hele wereld zijn er Joodse 

gemeenschappen te vinden. Dat Neder-

lands-Indië en Indonesië ook een Joodse ge-

schiedenis kennen, is maar weinigen bekend.

Over deze geschiedenis is nu in het Joods 
Historisch Museum in Amsterdam een schitte-
rende tentoonstelling te bewonderen, Selamat 
Sjabbat. Meer dan honderd jaar historie is er te 
zien in de expositie.

Geschiedenis
De geschiedenis van de Joden in Neder-
lands-Indië is een heel andere geschiedenis 
dan hier in Nederland. Het aantal Joden in de 
voormalige kolonie Nederlands-Indië bleef 
altijd beperkt. De Joden kwamen uit verschil-
lende landen. De Nederlandse Joden, de groot-
ste groep, woonden verspreid over de hele 
Indische archipel, met name op Java, Sumatra 
en Celebes (Sulawesi). Joden afkomstig uit 
Irak, ook wel ‘Bagdad-Joden’ genoemd, woon-
den vooral in Soerabaja en vormden daar een 
hechte gemeenschap. Ook Joden uit Midden- 

en Oost-Europa vestigden zich in Indië. Later 
kwamen daar enkele honderden vluchtelingen 
bij, uit onder andere Duitsland, Oostenrijk en 
het Britse mandaatgebied Palestina. De reden 
om naar Indië te gaan was zowel voor Joden 
als voor niet-Joden vaak dezelfde: de carrière-
mogelijkheden die de kolonie bood in een tijd 
dat de banen in Europa schaars waren.

Aanrader
Het is voor het eerste dat er in Nederland een 
tentoonstelling over deze Nederlands-Joodse 
geschiedenis te zien is. Alleen daarom al een 
aanrader om te bezoeken. Dat kan tot en met 
8 maart 2015.

Wijnpresentatie Israël

U weet waarschijnlijk wel dat het Israël 
Producten Centrum (IPC) in Nijkerk wijn 
uit Israël verkoopt. Het centrum is zelfs de 
grootste Nederlandse importeur van Israëli-
sche wijnen en voert zo’n veertig wijnen in 
zijn collectie. Maar daarmee is de keur aan 
wijnen die in Israël wordt gemaakt bij lange 
na niet gedekt. Israël, dat al in Bijbelse 
tijden een wijnland was, is opnieuw een 
land met een groot aantal wijngaarden. De 
kwaliteit van de Israëlische wijnen is in de 
afgelopen jaren alleen maar toegenomen.
Op dinsdag 25 november presenteren een 
grote hoeveelheid Israëlische wijnhuizen 
hun wijnen tijdens een evenement in restau-
rant Vermeer in het NH Barbizon hotel aan 
de Prins Hendrikkade 59-72 in Amsterdam. 
Het IPC is ook aanwezig tijdens dit bijzon-
dere evenement en vertegenwoordigt de 
wijnhuizen waarvan het centrum importeur 
is. Ook ambassadeur Haim Divon geeft acte 
de presence tijdens het wijnevenement.
Het evenement valt samen met de lancering 
van de jaargids Wijn 2015. Het is daarom 
te hopen dat vele wijnliefhebbers tijdens dit 
evenement de kwaliteit zullen ontdekken 
van de prachtige wijnen uit Israël.

Romeinse inscriptie gevonden
Een Israëlische archeoloog is bezig met 

het reinigen van een enorme plaat kalk-

steen die werd ontdekt tijdens bouw-

werkzaamheden in Jeruzalem. Op de plaat 

staat in het Latijn een lofzang gegraveerd 

op de Romeinse keizer Hadrianus. De kei-

zer bracht in het jaar 130 een bezoek aan 

de stad Jeruzalem die zestig jaar eerder 

door de Romeinen was verwoest. De plaat 

vormde waarschijnlijk het topstuk van een 

monumentale boog die was opgericht ter 

ere van de komst van de keizer. 

De inscriptie luidt: “Aan de imperator 

keizer Traianus Hadrianus Augustus, 

zoon van de goddelijke Traianus Parthi-

cus, kleinzoon van de goddelijke Nerva, 

hogepriester, voor de veertiende maal 

bekleed met macht als tribuun, voor de 

derde maal consul, vader van het land. 

Het tiende legioen Fretensis Antoniniana”. 

| Foto: Flash90

Samenwerking onder druk
Israël en de Palestijnse Auto-
riteit (PA) werken ondanks di-
plomatieke strubbelingen nauw 
samen op veiligheidsgebied. 
Deze samenwerking staat ech-
ter onder druk nadat hoofdon-
derhandelaar Saeb Erekat half 
oktober een voorstel heeft inge-
diend bij president Abbas om de 
veiligheidssamenwerking met 
Israël op te zeggen als de PA 
geen succes heeft in de VN Vei-
ligheidsraad om als staat erkend 
te worden.

Kerry onder vuur

Half oktober liet de Amerikaanse 
minister van Buitenlandse Zaken 
John Kerry zich ontvallen dat het 
falen om tot een oplossing te ko-
men in het Israëlisch-Palestijnse 
conflict het rekruteren van strij-
ders voor de Islamitische Staat 
(IS) bevordert. Hiermee haalde hij 
de woede van veel Israëli’s over 
hem heen. De Israëlische minister 
van Economische Zaken Naftali 
Bennet reageerde: “Zelfs als een 
Britse moslim een Britse christen 
onthoofdt, zijn er altijd mensen 
die de Joden daarvan de schuld 
willen geven.” | Foto: Flash90

Miss Hitler
Op de Russische website Vkon-
takte, een tegenhanger van 
Facebook, werd in oktober een 
pagina geopend waarop werd 
gezocht naar ‘Miss Hitler’. De 
initiatiefnemers vroegen vrou-
wen om een “sexy nazi-foto” te 
posten met als voorwaarde dat 
de deelnemer en “vrouw was 
die Joden haat”. Diverse Joodse 
organisaties reageerden boos. 
Binnen een week werd de pa-
gina door Vkontakte verwijderd.

Schone lucht

Een onderzoek naar de lucht-
zuiverheid in Israël laat zien 
dat het de goede kant op gaat 
met de hoeveelheid fijnstof in 
de Israëlische lucht. Het gaat 
echter niet zo snel vooruit als 
gewenst omdat het budget voor 
het overheidsprogramma te-
gen luchtvervuiling is verlaagd. 
| Foto: Flash90

Kankeronderzoek
Een landelijk onderzoek naar 
kanker in Israël toont opvallen-
de resultaten. Zo ligt het percen-
tage kankerpatiënten in Haifa 
vijftien procent hoger dan het 
gemiddelde. In Jeruzalem ligt 
dit percentage juist vijf procent 
lager dan het gemiddelde. Er 
wordt wel gespeculeerd over de 
relatie tussen het hoge percen-
tage kankerpatiënten in Haifa 
en de zware industrie daar, maar 
daarvoor bestaat volgens de on-
derzoekers geen direct bewijs.

In Manado, op het overwegend christelijke eiland Sula-

wesi, bevindt zich de enige synagoge in Indonesië. De 

beheerder neemt de Thorarol steeds mee naar huis, om 

diefstal te voorkomen. | Foto: Pauline Prior
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p l u s s e n  e n  m i n n e n   Ds. G. Hette Abma

Onopgeefbaar verbonden
Wie kent niet de zinsnede uit de Kerkorde 

van de Protestantse Kerk in Nederland? ‘De 

kerk is geroepen gestalte te geven aan haar 

onopgeefbare verbondenheid met het volk 

Israël’ (art. I,7). We zouden ervan schrikken 

wanneer vertegenwoordigers uit de vol-

le breedte van de kerk door een enquête 

werd gevraagd wat ze van deze formulering 

vinden. Het zal blijken dat er bij velen de 

nodige twijfels rijzen. Waarom?

Om te beginnen is het pijnlijk als ze erop at-
tenderen dat er door de Joden doorgaans uiterst 
kritisch op wordt gereageerd. Hoe gênant is 
dat. Je kunt het vergelijken met een puber die 
fier te kennen geeft dat het dik aan is, terwijl 
het geadoreerde meisje laat weten dat ze niks 
met hem heeft. De Joden hebben er zelf niet 
om gevraagd dat de kerk te kennen zou geven 
dat christenen zo close met hen willen zijn. 
In het verleden is er meestal bitter weinig van 
gebleken en wat de toekomst betreft moeten 
ze het nog maar afwachten wat er van zulke 
parmantige verklaringen terecht zal komen, 
luidt hun nuchtere oordeel.

Eraan tornen
Onwillekeurig moet ik bij de formulering in 
de kerkorde denken aan iemand die stellig ver-
klaart dat hij een zeer hechte huwelijksrelatie 
heeft, maar niet lang daarna vernemen we dat 
hij in een echtscheidingsprocedure verwikkeld 
is geraakt. Zo geven steeds meer kerkmensen 
te kennen dat ze niet gelukkig zijn met de 

stellige verklaring betreffende de onopgeefbare 
verbondenheid met het volk Israël. De situatie 
in het Midden-Oosten werpt daar naar hun be-
sef een zware schaduw over. Tijdens de oprich-
tingsvergadering van de Vrienden van Sabeel 
heeft dr. Henri Veldhuis zich destijds kritisch 
uitgelaten over die zinsnede in de kerk orde, 
omdat deze woorden naar zijn oordeel hebben 
‘gewerkt als een ideologische sluier waardoor 
het lot van de Palestijnen niet of nauwelijks 
werd gezien’. Op die manier bevestigt hij het 
vooroordeel van allen die suggereren dat ieder 
die verklaart hecht verbonden te zijn met Israël 
onmogelijk solidair kan zijn met de Palestij-
nen.

Het is goed dat we ons voortdurend afvragen 
wat het concreet betekent dat de kerk onop-
geefbaar verbonden is met het volk Israël. We 
zullen dan toch in het geweer dienen te komen 
als het antisemitisme zich steeds brutaler ma-
nifesteert in onze West-Europese samenleving. 
Laten we ook ontmaskeren dat er achter de 
kritiek op de staat Israël vaak anti-Joodse sen-
timenten schuilgaan. Het hoeft geen betoog dat 
niet iedere antizionist een antisemiet is. Maar 
zonder uitzondering keert iedere antisemiet 
zich tegen het zionisme.

Er niet aan tornen
Om alle misverstanden bij voorbaat weg te ne-
men, doen we er goed aan te verklaren dat de 
politiek van Israël zeker niet boven alle kritiek 
verheven is. Maar ik vraag me wel af waarom 
we dit steeds weer opnieuw moeten herhalen, 
zodat we de indruk wekken dat we lijden aan 

een ernstige vorm van dementie. Veeleer ben 
ik ervan overtuigd dat we in de huidige om-
standigheden zullen moeten opkomen voor het 
recht op een eigen staat. Vanaf de oprichting in 
1948 is Israël bedreigd. Direct verklaarden de 
Arabische volken de jonge staat de oorlog. En 
eigenlijk woedt die strijd nog steeds voort. Wie 
een genuanceerde kijk heeft op het vredes-
proces, zal erkennen dat er naar beide kanten 
verwijten gemaakt kunnen worden. Maar de 
diepste oorzaak van het eindeloos voortsle-
pen van het conflict in het Midden-Oosten is 
zonder twijfel gelegen in de weigering van 
Palestijnse zijde het bestaansrecht van Israël te 
erkennen. Als er wordt gesproken over de ‘be-
zetting’ denken ze niet alleen aan de omstreden 
gebieden. Uiteindelijk gaat het om de bevrij-
ding van heel Palestina, zo kunnen we lezen in 
het Handvest van Hamas.

Als we ons verbonden weten met het volk 
 Israël, is het Bijbels gezien onvermijdelijk dat 
we erkennen dat voor hen de landbelofte nog 
altijd van gelding is. Bovendien heeft Abel 
Herzberg ons duidelijk gemaakt dat zonder Is-
raël elke Jood een ongedekte cheque is. Daar-
om is het zo belangrijk dat we ons rekenschap 
geven van de consequenties van de verbonden-
heid met Israël als volk, land en staat.
Moeten we dan ook nadrukkelijk zeggen: 
onopgeefbare verbondenheid? Hoe komen de 
opstellers van de Kerkorde daar eigenlijk op? 
Die vraag is niet moeilijk te beantwoorden. Zo 
staat het in de Bijbel. “De genadegaven en de 
roeping van God zijn onberouwelijk” (Romei-
nen 11:29).

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

Wonderbaar
Ben Gurion moet gezegd hebben: “Wie niet in wonderen 
gelooft is geen realist.” Israël is een wonder en in Israël 
gebeuren wonderen, ook vandaag. Godswonderen. Dat is 
onlangs nog gebeurd tijden de Gazaoorlog. Op een dag 
zou een Hamasraket een supergroot winkelcentrum plus 
hoge kantoortorens in Tel Aviv getroffen kunnen hebben. 
Helaas miste toen de Iron Dome-raket het vijandelijk doel. 
Niet alleen de eerste keer, maar ook bij de daarop volgen-
de pogingen. Een krachtige oostenwind stak plotseling op 
en dreef de vijandige raket in zee.
Toen ik dit las, dacht ik aan de doortocht door de Schelf-
zee. “En de Here deed door een sterken oostenwind de zee 
wegvloeien.” In Exodus 15 zingt Mozes: “Wie is als Gij, 
onder de goden, Here”. En nog kunnen we dit zingen met 
lied 210 uit de Opwekkingsbundel.
Een verslaggever van een Engelstalige krant vroeg een 
Hamasterrorist: “Hoe komt het dat die honderden raketten 
die jullie lanceren bijna allemaal doel missen?” Antwoord: 
“De God van de Joden doet de raket van zijn baan afbui-
gen.” Ja, zo horen we het eens van een ander.
Bovengenoemd voorval was niet het enige wonder. En de 
commandant van de Iron Dome-installatie moet verbaasd 
uitgeroepen hebben: “Er is een God! Er is een God! Ik 
zag het wonder met eigen ogen!” Wonderbaar is zijn doen, 
zong Mozes.
Overigens, dat lied van Mozes zal nog eens klinken, lezen 
we in Openbaring 15. Dan zal het gezongen worden aan 
de ‘glazen zee’ samen met het lied van het Lam. Overwin-
naars zullen het zingen. We moesten maar vast gaan oefe-
nen. De God van Israël, wie is aan Hem gelijk! “Machtig 
in daden, roemrijk in wonderen.”

g a s t c o l u m n   Tomas Sandell

Zeventig jaar na Auschwitz
Over enkele maanden, op 27 januari, 
herdenkt de internationale gemeen-
schap de zeventigste verjaardag van de 
bevrijding van Auschwitz-Birkenau. 
Wereldleiders komen bijeen in Kra-
kau en geven verklaringen af hoe we 
kunnen leren van het verleden. Het 
duurt waarschijnlijk maar enkele dagen 
voordat alles weer bij het oude is in Eu-
ropa’s hoofdsteden en de diplomatieke 
oorlog tegen Israël weer verder gaat.
In een tijd dat de nieuwe barbaren, in 
de gestalte van islamitische jihadisten, 
aan de poorten van Europa staan, lijkt 
Europa’s voornaamste veiligheidsvraag-
stuk nog altijd Israël te zijn. In een 
recente ver klaring in Brussel zeiden de 
EU-leiders dat Israël meer diplomatieke 
druk tegemoet kan zien van de EU als 
er geen vooruitgang is in het vredes-
proces. In plaats van op te komen voor 
haar enige bondgenoot in het Mid-
den-Oosten, doet de EU er alles aan om 
de Joodse staat te verzwakken.

De aanhoudende diplomatieke oorlog 
tegen Israël is een schande voor ons 
continent en zijn leiders. Tot 1973 
hadden de lidstaten van de Europese 
Gemeenschap (EG) geen gezamenlijk 
beleid over Israël. Maar na de Jom 
Kippoeroorlog in 1973 veranderde de 
zaken plotseling. Dat was geen gevolg 
van een democratisch proces in de 
lidstaten of een plotselinge ontdekking 

in het internationaal recht, het was 
gewoon het gevolg van de Arabische 
staten die hun ‘oliewapen’ gebruikten 
om druk uit te oefenen op de EG. Om 
de druk wat te verlichten zwichtte de 
EG door de Arabische visie van het 
Israëlisch-Palestijns conflict te vol-
gen. De EG begon te spreken over 
‘bezette gebieden’ die teruggegeven 
moesten worden; niet aan Jordanië, die 
de Westoever sinds 1949 illegaal had 
bezet, maar aan het Palestijnse volk. 
Noch de San Removerklaring van 1920, 
noch het VN-delingsplan van 1947 
spreekt van een Palestijns volk dat 
aanspraak zou hebben op de betwiste 
gebieden, maar wel van Arabieren. 
Deze vaststelling is niet bedoeld om het 
lijden van het Palestijnse volk vandaag 
de dag te verwaarlozen. Maar het maakt 
wel de historische feiten duidelijk die 
verdraaid worden in de hedendaagse 
beschrijving van het conflict.
Europa zou nooit meer het Joodse volk 
in de steek laten en onze leiders verze-
kerden ons dat het Joodse volk veilig 
en beschermd kon wonen in zijn eigen 
staat. Het is onze plicht als burgers in 
de Europese landen ervoor te zorgen 
dat we die beloftes nakomen door onze 
gekozen leiders ervoor verantwoorde-
lijk te houden.

Tomas Sandell is voorzitter van de 
Europese Coalitie voor Israël.

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.

k o r t  N i e u w s

Rellen graf van Rachel

Een Israëlische grenspolitiea-
gent raakte half oktober ge-
wond door een geïmproviseerd 
explosief nabij het graf van Ra-
chel. Het graf van Rachel ligt in 
Bethlehem, maar kan dankzij 
uitgebreide beveiligingsmaat-
regelen door Joden worden be-
zocht die er willen bidden. Pales-
tijnen verzetten zich hier heftig 
tegen en maken daarbij toene-
mend gebruik van explosieven. 
| Foto: Flash90

Loofhuttenmars

Jaarlijks vindt er tijdens Soekot 
(Loofhuttenfeest) een feestelij-
ke mars door Jeruzalem plaats, 
waarbij duizenden christenen 
hun solidariteit uiten. Dit jaar 
liepen ook christenen van de 
Fiji-eilanden mee. Met hen mee 
liepen ook de 45 Fijiërs die die-
nen in de VN-vredesmacht langs 
de grens met Syrië. Zij werden 
enkele weken geleden korte tijd 
gegijzeld door islamitische strij-
ders van het radicale Al-Nusra-
front in Syrië. | Foto: Flash90

Schone afvoerpijpen

Het Israëlische ministerie van 
Milieuzaken heeft gemeenten 
langs de Israëlische kust opge-
dragen om de regenafvoersys-
temen te reinigen voordat het 
regenseizoen begint. Gedurende 
de droge periode hoopt zich veel 
afval op in de pijpen dat tijdens 
het regenseizoen in zee spoelt. 
Het reinigen van de afvoersyste-
men moet de kust schoner hou-
den. | Foto: Alon Gargu

r e a c t i e s
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we zo een mooier en rijker  Israël 
krijgen, waar iedereen zich thuis 
voelt. Ik geloof echt dat het kan.”

in de klassen langs en vertellen 
hen wat de bedoeling is. Daarna 
is er een informatieavond voor 
ouders, zodat ook zij betrokken 
zijn bij het project. Dan gaan de 
leerkrachten van de klassen bij 
elkaar langs en vervolgens gaan 
de klassen bij elkaar op bezoek 
en volgen er allerlei gezamenlijke 
activiteiten. Denk aan muziek, 
toneel en een bezoek aan een 
synagoge, kerk of moskee. We 
sluiten af met een discussie.”

Samen leven
Liat legt uit waarom zij vindt 
dat dit programma zo belangrijk 
is. “Je leert elkaar kennen, ook 
mensen die een andere mening 
hebben dan jij. Je leert elkaar 

te vertrouwen en te respecte-
ren. Kennis en ervaring zijn de 
sleutelwoorden om vooroordelen 
en vervreemding weg te nemen. 
Ik vind het bijzonder als ik dan 
zie dat wanneer deze kinderen 
elkaar leren kennen, er ook meer 
gebeurt dan je nastreeft. Ik heb 
vriendschappen tussen Joodse en 
Arabische families zien ontstaan. 
Er zijn gezamenlijke stichtingen 
voor ‘samen leven’ opgericht, en 
er zijn projecten opgestart om 
vrouwen en jongvolwassenen een 
steuntje in de rug te geven.
Ik weet zeker dat ons werk is als 
een zaadje dat je plant en dat dan 
langzaam ontkiemt en groeit, want 
het effect van wat wij doen, zie je 
pas op de lange termijn. Ik hoop dat 

j o o d s e  w e r e l d

Helpt u A New Way door te 

gaan met het verzorgen van 

programma’s voor Joodse en 

Arabische scholen? Maak dan 

uw  bijdrage over op NL38 

ABNA 0529 310 252 onder 

vermelding van ’a new way’.

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

De portefeuille is geduldig
De deal is gesloten. De Verenigde Staten heb-
ben op de in Caïro gehouden donorconferentie 
beloofd Gaza na de jongste oorlog te helpen 
herbouwen met een bedrag van 167 miljoen 
euro. De Europese Unie doet mee met een 
bedrag van 350 miljoen. En de golfstaat Qatar 
heeft een bedrag van 790 miljoen euro toege-
zegd. Daarnaast volgen er nog meer landen. In 
totaal zal er in de komende drie jaren een be-
drag van ruim 4 miljard euro op tafel komen. 
Er zouden zo’n twintigduizend huizen moeten 
worden herbouwd. Bedrijven, scholen, wegen 
en nog heel veel meer, het moet allemaal op-
nieuw worden opgebouwd of aangelegd.
Natuurlijk zijn er ook vragen over hoe het geld 
besteed zal worden. Komen de centjes wel 
op de juiste plekken terecht? Gaan de buiten-
landse donaties inderdaad gebruikt worden 
voor de nieuwbouw? Of zal een deel opnieuw 
onttrokken worden om te worden besteed aan 
wapen aankopen, het bouwen van tunnels of 
andere middelen die het mogelijk maken dat 
op een zeker moment de strijd opnieuw gaat 
oplaaien? De Palestijnse president heeft verze-
kerd dat de besteding transparant zal zijn. En 
dat internationaal toezicht ervoor moet zorgen 
dat de gelden inderdaad gebruikt worden 
waarvoor zij bedoeld zijn. Dat gaat dus wel 
goed komen.

Met de beelden en de berichten van de afgelo-
pen maanden nog op het netvlies weet de hele 
wereld natuurlijk wel dat dit maar een deel van 
de ‘schade’ is. De menselijke schade aan beide 
kanten van de grens tussen Israël en Gaza is 
van heel andere orde. Daarbij hebben we het 
over een schade die op geen enkele manier met 
euro’s of dollars is te herstellen. Dood en ver-
derf, verdriet, trauma’s, gebroken gezinnen, ou-
ders zonder kinderen, kinderen zonder ouders, 
onherstelbare verwondingen zijn van die zaken 
die niet ‘herbouwd’ of ‘gerepareerd’ kunnen 
worden. De VS, Europa of andere landen heb-
ben in dit opzicht niet zo veel te bieden.

En daarnaast is er ook nog die beschadiging 
van door het geweld aangewakkerde vijand-
beelden die niet zonder meer ongedaan kunnen 
worden gemaakt. Er zijn twee partijen die hier 
echter wel heel veel in kunnen betekenen. Hoe 
moeilijk dat ook is. En dat is de Israëlische 
burger en de burger in Gaza. De bewoner, de 
vader, de moeder, de kinderen aan beide kanten 
van het confl ict, hebben die vreselijke gedeelde 
oorlogservaring nu weer even achter zich lig-
gen. Het is nu even rustig. Maar de ellende, het 
leed, de pijn zijn in hun omgeving nog hele-
maal zichtbaar. Dit schept voor hen, tegen wil 
en dank, een lotsverbondenheid. Deze lotsver-

bondenheid zou hun de mogelijkheid kunnen 
geven om gezamenlijk ervoor te strijden geen 
oorlog meer te hoeven voeren. Zouden de be-
woners – en dan heb ik niet over de onderdruk-
kende hand die weinig geeft om het welzijn 
van de bevolking – hiertoe in staat zijn? Vaak 
is de wil er wel. Maar door de hele politieke 
constellatie, het machtsspel, het eigenbelang en 
nog een aantal van die factoren, krijgen de be-
woners mogelijk de kans niet om een herhaling 
van oorlogshandelingen te voorkomen.
Toch zijn er anderen die daar wel bij zouden 
kunnen helpen. Dat is diezelfde wereld die nu 
haar portefeuille trekt om de materiële schade 
te herstellen. Diezelfde partners zouden bereid 
moeten zijn om de bewoners in dit stukje van 
onze wereld eindelijk die rust te gunnen waar 
al deze slachtoffers recht op hebben. Maar 
dat is tot nu toe van heel andere orde geweest. 
Hiervoor moeten politieke beslissingen worden 
genomen die misschien wel wat gevoelig liggen. 
Dan moeten er keuzes worden gemaakt tussen 
partijen die de eigen burgers, ver verwijderd van 
het gewoel in en rond Gaza, niet altijd welgeval-
lig zijn. Nee, het lijkt tot nu makkelijker om dan 
maar wat belastinggeld uit de portemonnee te 
voorschijn te toveren. Daarmee is voorlopig de 
rust even teruggekeerd. De bewoners van Israël 
en Gaza verdienen echter beter en meer.

Klimaatverandering
De wereldwijde veranderingen 
in het klimaat – stijgende tem-
peratuur en zeeniveau, veran-
dering van neerslagpatronen en 
meer extreem weer – hebben 
ook gevolgen voor Israël. Vol-
gens professor Tal van de Ben 
Gurion Universiteit is er nog 
veel dat Israël kan doen om 
zich aan de veranderingen aan 
te passen; met uitzondering van 
de inzet op ontzilting van water 
tot drinkwater, want daarin ligt 
Israël ver voorop. Een belangrij-
ke dreiging komt uit Afrika, waar 
de te verwachte grote droogtes 
en overstromingen veel vluchte-
lingen op de been zullen bren-
gen.

Loofhut op wielen

Wie in zijn auto in New York 
rond reed, zal hen misschien 
hebben opgemerkt, jeshivas-
tudenten op de fi ets met een 
eenpersoonsloofhutje op een 
karretje erachter. De studenten 
wilden zo de mensen van New 
York in aanraking brengen met 
de Joodse feestdagen van afge-
lopen maand oktober. | Foto: JTA

België boos op Israël
België is boos op Israël omdat 
het een deel van een constructie 
op de Westoever heeft ontman-
teld. Het betreft een installatie 
van een elektriciteitsvoorziening 
en volgens België maakt het deel 
uit van een humanitair project. 
België stelt dat dit een direct ge-
volg heeft voor de mensen die 
erbij betrokken zijn en “daarom 
strijdig is met het internationaal 
humanitair recht”. Israël stelt 
dat België geen vergunning had 
voor de bouw. “Het dorp ligt in 
zone C van de Westoever en valt 
daarmee dus onder de volledige 
verantwoordelijkheid van Israël. 
Elk bouwproject moet worden 
goedgekeurd. Het hoofd van het 
dorp wist dat dit deel van het 
project illegaal was.” Daarnaast 
stelt Israël: “In elke rechtsstaat, 
ook in België, doe je niets zon-
der bouwvergunning.”

Leeuwen op transport

Zodra de grens tussen Gaza 
weer open was, was een van de 
eerste pakketjes een ‘gevaarlijk’ 
pakket. Twee leeuwen en een 
zwangere leeuwin verhuisden 
van Gaza via Israël naar Jorda-
nië. De situatie van de leeuwen 
was erbarmelijk. Daarom vroeg 
koning Abdullah van Jordanië of 
Israël wilde helpen bij het trans-
port van de leeuwen naar Jorda-
nië. | Foto: Flash90

Een nieuwe weg voor Jood en Arabier
Op een steenworp afstand van 

elkaar liggen, in de buurt van 

Jeruzalem, de dorpen Mevaseret 

Zion en Abu Gosh. Het eerste is 

een overwegend Joods dorp, het 

laatste een Arabisch dorp. Hoe-

wel de dorpen elkaars buren zijn, 

kennen de inwoners hun buren 

niet of nauwelijks. De kinderen 

gaan naar scholen die passen 

bij de levensbeschouwing en 

afkomst van de ouders, wat zeer 

begrijpelijk is: Joodse scholen en 

Arabische scholen.

Door mariJke terlouw

Doordat de kinderen naar Jood-
se of Arabische scholen gaan, 
ontstaat er een vervreemding 
tussen de verschillende culturen in 
de Israëlische maatschappij. Dat 
heeft gevolgen voor de kinderen 
wanneer ze eenmaal volwassen 
zijn. Dan komen ze min of meer 
onvoorbereid terecht in de multi-
culturele maatschappij die Israël 
is. Dat heeft veel misverstanden 
en onbegrip tussen Joden en Ara-
bieren tot gevolg.

Het programma
A New Way begint bij de basis om 
hierin een keer te brengen. Liat 
Rosenblat legt uit: “We maken 
schoolklassen van een Arabische 
en een Joodse school ‘broer’ of 
‘zus’ van elkaar. Dat doen we nu 
al vier jaar in Mevaseret Zion en 
Abu Gosh, en op vele plekken 
in Israël. Het programma ziet er 
ongeveer als volgt uit. We komen 

Joodse en Arabische leerlingen leren elkaar beter begrijpen door samen activiteiten te doen. | Foto: CC Flickr.com
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Eerbetoon aan Duitse synagoge
Wekelijks, op vrijdagavond, is 

er in kibboets Beth HaEmek, in 

het noorden van Israël, in de 

synagoge een gebedsdienst. 

Hoewel de meerderheid van 

de bewoners van Beth HaEmek 

niet orthodox is, wordt deze 

traditie toch in stand gehouden 

door een kleine groep volhou-

ders. De synagoge is klein en 

knus en heeft een bijzondere 

historie.

Door Joanne nihom

Beth HaEmek werd in 1940 op-
gericht door leden van de Joodse 
jeugdvereniging Haboniem; de 
jongeren kwamen uit Engeland, 
Nederland en Hongarije. Lange 
tijd was het ‘in’ om als vrijwilliger 
in een kibboets te werken. Jaren-
lang kwamen honderden vrijwilli-
gers vanuit de hele wereld en ook 
vanuit Israël om het kibboetsleven 
te leren kennen en zich nuttig te 
maken. Zo ook Tshion Habshus. 
Met zijn ouders woonde hij in het 
zuiden van Israël en hij wilde na 
zijn legertijd wat anders doen dan 
direct gaan studeren. “Met veel 
plezier had ik al drie jaar lang 
gewerkt in Beth HaEmek, toen ik 
besloot door Europa te gaan rei-
zen op mijn motor”, vertelt Tsion. 
“Maar al tijdens het begin van de 
reis, in Duitsland, werd al mijn 
geld gestolen. Om verder te reizen 
had ik geld nodig en dus klopte ik 
aan bij een willekeurige boerderij 
die Markenhof bleek te heten. De 
boer, Rolf Miedkte, kon wel wat 
hulp gebruiken en zo bleef ik er 
een aantal weken totdat ik genoeg 
geld had om verder te reizen.”

Vriendschap
“Miedkte en ik raakten bevriend. 
Eerst spraken we vooral over het 
werk, maar hij begon me steeds 
meer over zijn achtergrond te 
vertellen. Dat hij krijgsgevangene 
was geweest in een dwangarbei-
derskamp in Siberië en over zijn 
lijdensweg daar. In ieder gesprek 
vertelde hij, dat hij wist dat ik 
uit Israël kwam, dat zijn familie 
tijdens de Tweede Wereldoorlog 
niet tot de nazipartij had gehoord 
en dat zijn familie Joden ook 
nooit iets hadden aangedaan. Hij 
bleef het maar herhalen, het was 
blijkbaar erg belangrijk voor hem 
dat ik geen verkeerde indruk van 
hem kreeg.
Op een dag vertelde hij me dat de 

boerderij jarenlang was gebruikt 
door een Joodse organisatie. Dat 
er toen op het terrein een syna-
goge was gebouwd, maar dat 

daar weinig van over was en dat 
hij die ruimte nu gebruikte als 
timmerwerkplaats. Hij nam me 
er mee naar toe. Tussen zijn vele 
timmermansspullen stonden daar 
niet alleen de overblijfselen van 
een aron hakodesj, de kast in een 
synagoge waarin de vijf Thora-
rollen worden bewaard, maar ook 
een aantal prachtige glas-in-lood-
ramen die ooit als ramen hadden 
gediend in de synagoge. Ik was 
tot tranen toe geroerd. Een stukje 
Joodse cultuur, dat in Duitsland 
bewaard was gebleven.”

Engeland
Na een aantal weken besloot 

Habshus verder te reizen. Zoals 
gepland maakte hij een stop in 
Engeland waar hij Lea en Raffi 
Frenkel ontmoette, een echtpaar 

dat in Beth HaEmek woont en in 
die tijd tijdelijk bij de ouders van 
Raffi verbleef die toen in Enge-
land woonden.
“Ik werd uitgenodigd om bij hen 
te eten met het Joods nieuwjaar, 
Rosj Hasjanna. Raffi’s vader, 
Ernest, was er ook bij. Ik ver-
telde hun over mijn reis door 
Europa, en ook over mijn verblijf 
in Duitsland. En dat ik op een 
boerderij had gewerkt waar ooit 
een synagoge had gestaan. Ernest 
was stomverbaasd en zei: ‘Dat 
kan bijna niet anders dan dezelfde 
boerderij zijn waar ik gewerkt heb 
ter voorbereiding op mijn vertrek 
naar Israël in 1922.’ Hij haalde 

wat foto’s tevoorschijn en inder-
daad, ik herkende Markenhof.”

Voorbereidingsboerderij
Na de Balfourverklaring in 1917, 
waarin de Engelse regering steun 
toezegde voor de stichting van een 
‘nationaal tehuis’ voor het Joodse 
volk in Palestina, zagen veel Euro-
pese Joden deze verklaring als een 
internationale goedkeuring van de 
staat Israël. Het land Palestina be-
stond toen vooral uit moerassen en 
was totaal verwaarloosd. Het was 
belangrijk dat de Joodse jongeren 
goed voorbereid waren op wat hun 
te wachten stond.
Hiervoor werden, in heel Europa, 
een aantal ‘voorbereidingsboer-
derijen’ opgericht. Markenhof, 
eigendom van de Joods-Russische 
ondernemer Konrad Goldmann, 
was daar een van. Goldmann vond 
het belangrijk dat ook de religie 
aandacht kreeg en hij liet op de 
boerderij een synagoge bouwen 
met glas-in-lood ramen, ontwor-
pen door de Duitse kunstenaar 
Friedrich Adler. Jarenlang werkten 
en woonden zionistische jongeren 
uit heel Europa op Markenhof 
tot Goldmann in 1926 door de 
financiële situatie in Duitsland 
gedwongen was de boerderij te 
verkopen. De glas-in-loodramen 
gaf hij cadeau aan de toenmalige 
burgemeester van Tel Aviv, Meir 
Dizengoff, die ze op zijn beurt aan 
het Tel Aviv museum gaf waar ze 
nog steeds zijn. Habshush: “Toen 
in 1975 in Beth HaEmek een 
synagoge werd gebouwd, besloot 
Ernest Frenkel de overblijfselen 
van het aron hakodesj uit Marken-
hof naar Israël te halen en in ere 
te herstellen. Zowel Goldmann als 
Adler werden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog vermoord en hebben 
de oprichting van de staat Israël 
nooit mogen meemaken, maar hun 
bijzondere bijdragen hebben dat 
land uiteindelijk wel bereikt. Is dat 
niet een prachtig eerbetoon?”

Een foto van de glas-in-loodramen hangt in de synagoge van 

Beth HaEmek, ter herinnering aan die bijzondere boerderij.

‘Deze synagoge is gebouwd mede dankzij Ernest Frenkel uit 

Engeland en bevat restanten van de synagoge uit de boer-

derij van Hachsjara Hachalutzit uit Markenhof, Duitsland, 

1917-1926.’ – 22 mei 1975

‘Op een dag vertelde hij me dat de  boerderij 

jarenlang was gebruikt door een Joodse 

 organisatie. Dat er toen op het terrein een 

 synagoge was gebouwd, maar dat daar weinig 

van over was en dat hij die ruimte nu gebruikte 

als timmerwerkplaats.’

Marine test Iron Dome
De Israëlische marine heeft met 
succes een eigen versie van het 
Iron Dome raketschild getest. De 
proef vormt onderdeel van een 
upgrade van de marineverdedi-
ging, die ook bescherming moet 
bieden aan de booreilanden in 
de Middellandse Zee. Als oefe-
ning werden vanaf zee ‘vijan-
delijke’ raketten afgevuurd, die 
met succes werden onderschept 
vanaf de marineschepen. De ge-
slaagde proeven tonen aan dat 
de marine afdoende bewapend 
is tegen raketaanvallen vanaf 
zee.

Zwemmend van Cyprus naar 
Israël

Zes Israëliërs zijn van Cyprus 
naar Israël gezwommen. Zo 
boekten zij een nieuw we-
reldrecord in open water. Hun 
topprestatie was bedoeld om 
aandacht te vragen voor de 
bescherming van het zeemilieu. 
Uitgeput maar gelukkig haalden 
de zes mannen na 380 kilometer 
zwemmen de Israëlische kust. 
Het zestal wilde de aandacht 
vestigen op de vervuiling van de 
oceanen. Als voorbeeld noem-
den zij de vele plastic zakken die 
rondzweven in het water. “Om 
te zwemmen door plastic zak-
ken is vernederend en ondraag-
lijk. De zee moet een vrijplaats 
zijn voor iedereen en worden 
bewaard voor iedereen”, aldus 
de zwemmers na afloop. | Foto: 

cyprusisraelswim.com

Samen strijden tegen ebola
Israël en de Palestijnse Autori-
teit werken nauw samen bij de 
bescherming van hun burgers 
tegen het gevreesde ebolavirus. 
Hiertoe is constructief overleg 
gevoerd met het Palestijnse mi-
nisterie van Volksgezondheid. Er 
is vooral controle van passagiers 
uit Liberia, Guinee en Sierra Leo-
ne die aankomen op de interna-
tionale luchthaven Ben Gurion, 
bij alle grensovergangen en in 
de zeehavens.

15.000 mijnen geruimd

Uit een gedeelte van de Jordaan-
vallei zijn maar liefst 15.000 mij-
nen verwijderd. Gedurende vele 
decennia was het te gevaarlijk 
om dit gebied te betreden. Nu 
alles opgeruimd is, kunnen be-
zoekers er weer zonder gevaar 
rondlopen. Op hetzelfde mo-
ment vond er een ander pro-
gramma plaats om het rivierwa-
ter schoner te maken voor het 
toenemend aantal christelijke 
pelgrims dat zich laat dopen in 
de Jordaan. | Foto: Flash90

Aron hakodesj met de pilaren uit Duitsland. | Foto’s: Joanne Nihom
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Mijn beloofde land
Wie een indringend en knap geschreven boek over Israël wil lezen, kan ik 
Mijn beloofde land van Ari Shavit aanbevelen. De schrijver, een invloedrijk 
columnist, gaat de dialoog aan met zijn landgenoten en luistert met belang-
stelling naar hun eigen historie.
Vele geïnterviewden komen uitgebreid aan het woord, zoals immigranten, 
kolonisten en boeren. Aan de hand van deze menselijke verhalen en gesprek-
ken vertelt Shavit het complexe verhaal over Israël.
Shavit neemt de lezer telkens mee als hij op stap gaat voor een interview. De 
lezer wordt deelgenoot van de gedachten die de geïnterviewden uitspreken 
tegenover Shavit. Uit al deze gesprekken vormt hij in zijn boek langzaam 
maar zeker een realistisch beeld van het huidige Israël.
Door zijn boeiende schrijfstijl verveelt het boek geen moment en geeft jour-
nalist Shavit een heldere kijk op zijn geliefde geboorteland. (TdO)

Mijn beloofde land; Ari Shavit; Uitgeverij Spectrum, Houten; 
ISBN 9789000326105; Prijs: E 29,99

De zevende golf
De zevende golf laat zich niet mak-
kelijk beschrijven, omdat het een 
zo veelomvattend verhaal is waar-
in zo veel thema’s worden aange-
sneden, dat je er niet makkelijk 
een samenvatting van geeft. Het 
is de familiegeschiedenis van de 
familie Mendel, beginnend bij de 
Joodse Jetl, die aan het eind van 
de negentiende eeuw als armetieri-
ge marskramer een bestaan bijeen 
schraapt. Het verhaalt van haar 
nageslacht dat het marskramersbe-
drijf uitbouwt tot een succesvolle 
winkelketen. Dat lukt door een 
goed zakeninstinct, maar vooral 
ook door het eerbiedigen van de 
eeuwige waarden van de Thora, 
die vanuit het voorgeslacht zijn 
meegekomen. De familie Mendel 
heeft echter meer dan een goed za-
keninstinct. Door de eeuwen heen 
heeft de familie van geslacht op 
geslacht een deel van een boekrol 
meegekregen waarin instructies 
staan voor de terugkeer van de ark 

van het verbond naar zijn recht-
matige plek in Jeruzalem. Bij de 
halve boekrol zijn profetieën mee-
gegeven over de tekenen die zullen 
bevestigen welke nazaat de halve 
rol zal verenigen met de andere 
helft, die wordt bewaard op de 
plek waar ook de ark is verborgen. 
Als de achterkleinzoon van Jetl te-
ken na teken vervuld ziet worden, 
beseft hij dat die grote dag steeds 
naderbij komt.
Naast deze verhaallijn komen the-
ma’s aan bod als de relatie tussen 
de kerk en het Jodendom, seksueel 
misbruik, natuurgeneeskunde en 
Holocaust. Het lijkt soms alsof 
Vaessen teveel wil vertellen, maar 
gaandeweg besefte ik dat het boek 
zo een weerspiegeling is van het 
echte leven, waarin je ook geen 
beperking hebt tot een enkel the-
ma. Daarbij illustreert het boek op 
deze manier hoezeer Gods richt-
lijnen elk gebied van het leven ten 
positieve kunnen beïnvloeden. En 

dat werkte op mij buitengewoon 
inspirerend. (RR)

De zevende golf; Henk Vaessen; Uit
geverij Aspekt, Soesterberg; ISBN 
9789461535702; Prijs: E 19,95

Torah of Wet?

Het zesde boekje in de Parelstu-
dies van uitgeverij Het Zoeklicht 
is van de hand van Jaap Bönker. 
De kerk, en volgens Bönker voor-
al de evangelische kerken, laat de 
Thora ernstig onderbelicht. Al die 
wetten en stambomen, daar lijken 
we geen boodschap aan te hebben. 
Maar Bönker laat in dit boekje 
zien hoe rijk de Thora is, hoe actu-
eel en hoezeer de boodschap van 
de wet in feite dezelfde is als die 
Jezus verkondigde.
Bönker graaft daarvoor dieper 
dan de vertaalde tekst in onze 
vertrouwde Bijbeltjes. Het gaat 
om de grondtekst. Het Hebreeuws 
biedt zoveel meer inzicht in de 
boodschap van de Thora. Op 
toegankelijke wijze geeft Torah of 
Wet? hier inzicht in.
Al met al is dit een mooi boekje 
dat christenen kan helpen om de 
rijkdom van de Thora te ontdek-
ken. (RR)

Torah of Wet?; Jaap Bönker; Uitge
verij Het Zoeklicht, Doorn; ISBN 
9789064511974; Prijs: E 9,95

Het hele leven is hier een 
wereld op zichzelf

Dan denk je dat je 
 inmiddels aardig wat 
van de Holocaust weet, 
van hoe het toeging in 
de kampen. Maar dan 
lees je Het hele leven 
is hier een wereld op 
 zichzelf en dan blijkt 
hoe weinig je weet, 
en dat de feiten die 
je dacht te kennen, 
toch anders liggen. 
Daarin ligt gelijk de 
grote waarde van dit boek over kamp Vught. 
Marieke Meeuwenoord ging nauwkeurig in 
de archieven na wat we nu werkelijk weten 
van de geschiedenis van kamp Vught. Wie 
hadden er de leiding, wie was de kampcom-
mandant; hoe gedroegen zij zich; hoe waren 
de omstandigheden? Het antwoord laat zich 
deels raden, maar in dit boek is er ook ruimte 
voor nuances en voor de verschillen tussen al 
die mensen die een taak of plaats hadden in 
Vught. (MT)

Het leven is hier een wereld op zichzelf – de 
geschiedenis van kamp Vught; Marieke Meeu
wenoord; De Bezige Bij, Amsterdam; ISBN 
9789023489122; Prijs: E 24,90

Ik zal leven
Het is voor de gemiddelde Nederlander zo 
moeilijk voor te stellen wat de Holocaust 
inhield. We kennen de verhalen en de feiten. 
We weten dat het 
een zwarte geschie-
denis was. Maar we 
kunnen het niet echt 
doorgronden. Henry 
Orenstein maakte 
de Holocaust aan 
den lijve mee. Hij 
groeide op in Polen 
en kreeg al voor de 
oorlog met antise-
mitisme te maken. 
Door het uitbreken 
van de oorlog sloeg hij met familieleden op 
de vlucht, van het ene dorp na het andere. 
Hij zat ondergedoken, belandde in vele 
concentratiekampen, liep een dodenmars. 
En toch overleefde hij, waarover hij zelf zegt 
dat hij zo graag wilde beleven dat Hitler het 
onderspit moest delven. Ik zal leven is een 
nauwgezet verslag, gedetailleerd en toch 
eenvoudig van stijl waardoor je dicht bij de 
beleving komt. (MT)

Ik zal leven – hoe ik als Poolse Jood de 
Holocaust overleefde; Henry Orenstein; 
De Barbaar, Hoornaar; ISBN 978 905999 
99053; Prijs E 19,95

Geplant aan 
 waterstromen

Onlangs verscheen 
het nieuwe Bijbelstu-
dieboekje van onze 
Israëlpredikant, ds. 
Henk Poot. In zeventien 
studies bij de Psalmen 
diept hij in dit boekje 
de relatie tussen God en 
het volk Israël uit maar 
betrekt hij dat ook op 
onze relatie met God. 
Daarnaast gaat ds. Poot 
in op de samenhang tus-
sen de Psalmen onderling. Zo vormen Psalm 1 
en 2 samen een geheel en staan Psalm 22 en 23 
niet toevallig naast elkaar. Een boeiend Bijbel-
studieboekje voor kringen of voor persoonlijke 
studie waarin je met behulp van gespreksvra-
gen wordt geprikkeld om dieper na te denken 
over de tekst.

Geplant aan waterstromen – zeventien 
studies bij de Psalmen voor huiskringen en 
gespreksgroepen; Ds. Henk Poot; Uitge
verij Royal Jongbloed, Heerenveen; ISBN 
9789085202707; Prijs: E 9,95

Israël, de volkeren en het dal 
van de beslissing
Dit is het ’ac-
tieboek’ be-
horend bij de 
Global Prayer 
Call 2015, de 
wereldwijde 
oproep tot ge-
bed, waarover 
u elders in deze krant kunt lezen. 
Het boek geeft de uitvoerige 
Bijbelse onderbouwing van de 
gebedsactie. Met een overvloed 
aan tekstverwijzingen wordt 
gesproken over de bijzondere 
positie van Israël in het plan van 
God voor de wereld, de relatie 
tussen Israël en de kerk uit de 
volken, en de Bijbelse notie dat 
in het oordeel over de volken de 
houding ten opzichte van Israël 
centraal staat. Een belangrijk 
deel van dit boek is in het Ne-
derlands vertaald en is samen 
met een aantal gebedsthema’s 
verkrijgbaar bij ons Israëlcen-
trum. Bijzonder geschikt voor 
persoonlijk gebruik en voor ge-
bruik in (gebeds)groepen.

Israël, de volkeren en het dal van 
de beslissing; Harald Eckert; Chai 
Pers, Nijkerk; Prijs E 4,00. Te be-
stellen via christenenvoorisrael.
nl/winkel of 033-2458824.

Bijbelse toekomst-
verwachting
Ds. G. de Lange 
uit Bennekom 
promoveerde 
op een proef-
schrift over 
de ‘verwoes-
tende gruwel’ 
waarover in het boek Daniël 
wordt gesproken. Maar een 
proefschrift is niet bepaald toe-
gankelijk vanwege de acade-
mische taal. Het boek Bijbelse 
toekomstverwachting is zijn 
antwoord hierop. Een toegan-
kelijk boek voor geïnteresseerde 
christenen over wat de Bijbel te 
zeggen heeft over de toekomst. 
Fris vormgegeven en prettig 
leesbaar. (RR)

Bijbelse toekomstverwachting 
– Wat we kunnen weten over 
de eindtijd, wat we mogen ho-
pen en wat we moeten doen; 
Uitgeverij Toetssteen, Wester-
veld; ISBN 9789081891479; Prijs: 
E 19,90

Genesis
In het boek Ge-
nesis – een Bij-
bels dagboek 
volgt ds. G.A. 
Trouwborst het 
Bijbelboek Ge-
nesis volgens 
de indeling 
waarmee het boek in de synago-
ge wordt gelezen. De twaalf de-
len waarin Genesis is verdeeld, 
maken dit Bijbels dagboek ge-
schikt om in twaalf weken door 
te lezen. Een bladzijde per dag.

Genesis – een bijbels dagboek; 
Ds. G.A. Trouwborst; Uitgeve-
rij Sifron, Nieuwleusen; ISBN 
9789082084733; Prijs: E 12,50
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deel 1

Bloed als middel tot behoud
Jezus sprak met de Emmaüs-

gangers over wat de Schriften 

over Hem hadden gezegd. Dus 

zoeken wij doorgaans terug naar 

die vroegere uitspraken. We 

bewandelen nu eens de om-

gekeerde weg en gaan zoeken 

juist daar waar het begint: in de 

Hebreeuwse Bijbel.

Door DrS. Dirk VarwiJk

Met Pasen gedenken we de 
opstanding van Jezus, maar 
daaraan vooraf gaat uiteraard 
Goede Vrijdag, de dag waarop 
Christus stierf voor ons eeuwi-
ge behoud en zijn bloed gaf tot 
vergeving van de zonde van de 
mens. Nu zijn wij als christenen 
altijd geneigd om onze gedachten 
hierover te laten beginnen in het 
Nieuwe Testament. Maar Jezus 
zegt juist dat de Schriften van 
Hem spreken en daarmee kan 
alleen bedoeld zijn dat wat er vóór 
Hem is neergeschreven. En dan 
hebben we het over de boekrol-
len van het Oude Testament, de 
Hebreeuwse Bijbel. Daar laten we 
nu onze – omgekeerde – zoektocht 
beginnen.

Middel tot behoud
De eerste keer dat we het woord 
bloed tegenkomen als een middel 
tot behoud is in Exodus 12. Daar 
gaat het om het aanbrengen van 
het bloed van een schaap of geit 
aan de beide deurposten en de bo-
vendorpel van het huis waarin het 
vlees van dat dier werd gegeten. 

We hebben het nu over de tiende 
plaag in Egypte, die waarbij God 
alle eerstgeborenen zou doden. 
Maar de Israëlieten kregen een af-
weermiddel. In vers 23 lezen we: 
“En de Here zal Egypte doortrek-
ken om het te slaan; wanneer Hij 
dan het bloed aan de bovendorpel 
en aan de beide deurposten ziet, 
dan zal de Here die deur voorbij
gaan en de verderver niet toelaten 
in uw huizen te komen om te 
slaan” … pasách adonai alha
pètach.

De woordstam pasách
De woordstam pasách heeft twee 
betekenissen: hinken, en: voor-
bijgaan, verschonen, overslaan. 
De eerste betekenis treffen we 
in 1 Koningen 18:26: “Zij (de 
profeten van Baäl) hinkten om 
het altaar dat zij gemaakt had-
den” … vajefassechoe. Hinken 
of hinkelen is niets anders dan één 
stap overslaan, dus zo ver liggen 
hinken en overslaan niet uit elkaar. 
De tweede betekenis vinden we bij 
Jesaja, en wel in 31:5: “Als vlie-
gende vogels, zo zal de Here der 
heerscharen Jeruzalem beschutten, 
beschuttend redden en sparend 
bevrijden” … paso’ach vehimlit. 
Hier zien we het verschonen als 
sparen, bewaren.

Een opdracht
Het volk Israël kreeg de opdracht 
om voortaan in alle geslachten dat 
overslaan van de gezinnen, waar 
het bloed aan de deurposten en de 
bovendorpel was aangebracht, te 
gedenken. Exodus 12:26, 27 zegt: 

“Wanneer uw zonen tot u zeggen: 
wat betekent deze dienst van u, 
dan zult gij zeggen: het is een 
paasoffer … een zèvachpèsach 
… voor de Here, die in Egypte 
aan de huizen van de Israëlieten 
voorbijging … pasách … toen 
Hij de Egyptenaren sloeg.” Dit zè
vachpèsach, het paasoffer, is dus 
een offer ter nagedachtenis aan het 
overslaan, het verschonen.

Hoe gedenken?
In latere tijden vond het slach-
ten van het paasoffer, het lam, 
plaats in de tempel en wel door 
de levieten. Het bloed dat vrij 
kwam werd vervolgens door de 
priesters op het altaar gespren-
keld. In onze tijd zien we dat 
gedenken gebeuren op de Joodse 
Sederavond, de vooravond van 
Pesach. Dan komen op tafel naast 
de matses (dat ongezuurde brood) 
de zogenaamde sederschotel met 
daarop het bittere kruid (mieriks-
wortel) en onder andere ook een 
botje. Nu, dat botje, waar een 
klein stukje gebraden vlees aan 
zit, dat staat voor het lammetje 
dat werd gebraden en gegeten op 
de avond van de tiende plaag in 
Egypte. En hier hebben we het 
eerste aanknopingspunt met het 
Lam Christus. Dat zal later zijn 
bloed geven ter vergeving en 
reiniging van zonden. Als Jezus de 
Emmaüsgangers uitleg geeft over 
wat de Schrift van hem getuigt 
omtrent Zijn kruisgang, dan is hier 
het allereerste begin. Hier hangen 
het Oude en het Nieuwe Testament 
nauw samen.

Nog een verband
Eenmaal in het jaar, op Grote 
Verzoendag, begaf de hogepries-
ter Aäron zich in het Heilige der 
Heiligen. Daar sprenkelde hij 
bloed van een offerdier voor en 
op het verzoendeksel. Onder dat 
deksel, in de ark, lagen de twee 
stenen tafelen met daarop de tien 
geboden. Die gaven aan dat het 
volk gezondigd had, de bepalingen 
van de wet had overtreden. Boven-
op het verzoendeksel bevonden 
zich de beide cherubs. De Here 
God troonde hierboven. Wat er nu 
gebeurt bij het sprenkelen door 
de hogepriester, is dat het bloed 
tussenbeide komt. Het bloed dekt 
de zonde, de wetsovertreding, 
af voor het aangezicht van God. 
God gedenkt daardoor de zonde 
niet meer. We kennen de bena-
ming Jom Kippoer voor Grote 
Verzoendag. Nu, kippoer betekent 
bedekking. Dat is wat het bloed 
doet: het dekt de zonde af. Dit is 
opnieuw wat het bloed betekent 
voor de zondige mens, nog steeds 
in het Oude Testament. Maar het 
goddelijke schema is hiermee 
niet ten einde. Het gaat verder, 
zoals we in de volgende aflevering 
zullen vernemen.

4 In het december-januarinum-
mer van ’Israël Aktueel’ leest u het 
tweede deel van ‘Bloed als middel 
tot behoud’.

Met de opdracht uit Psalm 

122: “Bidt Jeruzalem vrede 

toe”, willen we u oproepen 

voorbede voor Israël te 

doen. Maandelijks noemen 

wij actuele gebedsonder-

werpen en zo nodig lichten 

wij die toe, zodat u aan 

deze opdracht invulling kunt 

geven.

Door Pieter BénarD

Alija
Blijf bidden voor het werk van 
Koen en Ira Carlier (Christenen 
voor Israël) in Oekraïne, in sa-
menwerking met de organisa-
ties Ebenezer en Ezra, en met 
het Joods Agentschap.

Blijf bidden voor de veiligheid 
van de Joodse gemeenschappen 
wereldwijd, maar bid ook dat 
men de ernst van de tijd verstaat 
en alija (terugkeer) maakt naar 
Eretz Yisrael, het land Israël.

Jeruzalem
Bid voor de inwoners van Je-
ruzalem, om troost na alle 
spanningen van deze zomer. 
Proclameer vanuit Daniël 9:19: 
“O Here, hoor! o Here, vergeef! 
O Here, merk op! Treed hande-
lend op (…) want uw naam is 
uitgeroepen over uw stad en 
over uw volk.”

Bid voor de militairen in Jeruza-
lem, Hebron, Judea en Samaria. 
Dat zij alles horen en zien wat 
gehoord en gezien moet worden 
om Israël te beschermen, te ver-
dedigen.

Dank voor de vele duizenden 
christenen die tijdens het afge-
lopen Loofhuttenfeest in Jeru-
zalem waren; het is sinds 1979 
ieder jaar weer een troost en 
bemoediging voor de inwoners. 
God toont zich door Zijn ge-
meente aan Zijn volk.

Israël
Blijf bidden voor premier Benja-
min Netanyahu, president Reu-
ven Rivlin en voor de stafchef 
van het leger, Benney Gantz.

Bid voor deze autoriteiten, om 
wijsheid vanuit Gods woord, 
de Tenach. Om het nemen van 
rechtvaardige beslissingen, met 
zo veel moeilijke situaties in het 
land en aan de grenzen.

Bid om verbreking van de macht 
van oorlog en terreur die het 
volk Israël bedreigen. Antisemi-
tisme, boycotacties, bewegingen 
om Israël te delegitimeren; wij 
mogen trouw voorbede doen, 
waakzaam blijven en ons ver-
heugen in de talloze beloften 
voor Israël in Gods woord.

Bid voor de Global Prayer Call 
2015; zie de oproep en het arti-
kel in deze krant en op de web-
site; neem zelf ook deel aan dit 
bijzondere initiatief. De Heere 
zegene u daarin.

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

Rafaël
Rafaël betekent ‘God heeft genezen’. We 
komen deze naam een keer tegen in 1 Kronie-
ken 26:7. Verder is hij zowel in de Joodse als 
in de christelijke traditie bekend als de naam 
van een van de aartsengelen. Voor de bron 
daarvan moeten we naar het boek Tobit, een 
van de apocriefe of deuterocanonieke boeken, 
boeken die buiten de Hebreeuwse canon van 
het Oude Testament zijn gebleven, maar wel in 
de Griekse vertaling van het Oude Testament, 
de Septuagint, voorkomen.
In het verhaal van Tobit staat trouw aan de 
Thora centraal, maar het heeft het karakter van 
een legende. Tobit is een Israëliet uit de stam 

Naftali, die door de Assyriërs in ballingschap 
is gevoerd naar Nineve. Daar blijft hij, als een 
van de weinige Israëlieten, trouw aan Gods 
geboden. Hij verwerft zich een positie aan het 
hof van de Assyrische koning als een soort 
minister van handel. Maar hij wordt blind. 
Op een gegeven moment stuurt hij zijn zoon 
Tobias op weg om geld op te halen dat hij bij 
iemand in Medië in bewaring had gegeven. 
Op de niet ongevaarlijke reis daarheen wordt 
Tobias vergezeld door een geheimzinnige 
reisgenoot, die zich voorstelt als Azarja (‘de 
Heere heeft geholpen’). Ze overnachten bij 
een familielid van Tobit, die een dochter heeft: 

Sara. Tobias trouwt met haar. Maar zij is door 
een demon bezeten, waardoor degene die met 
haar trouwt de huwelijksnacht niet overleeft. 
Maar Azarja heeft hem verteld hoe hij de de-
mon moet uitdrijven, voordat hij met Sara gaat 
slapen. Teruggekeerd in Nineve geneest Tobias 
zijn vaders blindheid op aanwijzen van Azarja 
met de gal van een vis. Tenslotte maakt Azarja 
zich bekend: “God stuurde me om jou en je 
schoondochter te bevrijden. Ik ben Rafaël, een 
van de zeven engelen die in de nabijheid van 
de troon van de Heer verkeren.” Rafaël is Gods 
genezende kracht voor degenen die Hem trouw 
zijn.
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Open huis week november 2014

Aalsmeer Mevr. Wichers 
� 020-6455530
“Het Baken”, Sportlaan 86
Zaterdag 22 november 13.00-17.00 u.

Alblasserdam Fam. Fiole 
� 078-6918979, Weversstraat 30
Woensdag 19 november 
14.00-19.00 u.

Alblasserdam Fam. Fiole 
� 06-30902370
Gebouw “Maasplein”, Maasstraat 30
Vrijdag 28 november 10.00-15.00 u.

Alkmaar/Koedijk Mevr. Wordragen 
� 072-5619690, Blaer 42
Woensdag 19 en donderdag 20 
november 10.00-17.00 u.

Almkerk Mevr. Wuyten� 0183-443549
Burg. H. Blokstraat 42
do. 20, ma. 24, do. 27 en za. 29 
november 14.00-18.00 u.

Alphen a/d Rijn Mevr. Van Staveren-
Bakhuyzen � 0172-742855
Triomfatorkapel, Molenwerfstraat 1
Zaterdag 29 november 10.30-16.00 u.

Amersfoort Mevr. Visser 
� 033-8877804, Diamantweg 19
Donderdag 27 november 10.00-14.00 
en 20.00-21.00 u.

Amerongen Mevr. Boonstoppel 
� 0343-454871
In de Orangerie van Zorgcentrum 
Elim, Koenestraat 128
Woensdag 19 november van 
13.00-17.00 u.

Amerongen Mevr. Boonstoppel 
� 0343-454871
Kon. Wilhelminaweg 81
Donderdag 20 t/m 29 november na 
tel. overleg

Amstelveen Mevr. Wichers 
� 020-6455530
Nieuwenhuijsenlaan 15
Woensdag 19 november 
10.00-20.00 u.

Amsterdam Mevr. Wichers 
� 020-6455530, In “Beth Shalom”, 
Kastelen straat 80-82
Woensdag 5 november 
10.00-15.00 u.

Amsterdam-Noord Mevr. Wichers 
� 020-6455530
Verzorgingstehuis “De Kimme”, 
Beemsterstraat
Woensdag 12 november 
10.00-15.00 u.

Amsterdam-Zuidoost Mevr. Wichers 
� 020-6455530
Zorgcentrum “Eben Haezer”, 
Wisseloord 219
Vrijdag 14 november 10.00-15.00 u.

Amsterdam Osdorp Mevr. Wichers 
� 020-6455530
Dienstencentrum Maarten Luther, 
Oeverpad 300
Vrijdag 21 november 13.00-16.00 u.

Amsterdam Mevr. Wichers 
� 020-6455530
Menno Simonshuis, Noord-Holland-
straat
Woensdag 26 november 
10.00-15.00 u.

Amsterdam Mevr. Wichers 
� 020-6455530
“Tituskapel” hoek Derkinderen-
straat/W. Nuijenstraat 1
Zaterdag 29 november 11.00-15.00 u.

Asperen Dhr. Damsteeg � 06-27296643
Middelweg 41
Zaterdag 29 november 14.00-17.00 u. 
en 18.30-21.00 u.

Assen Fam. Frankfort � 0592-399366
Planetenlaan 34
Woensdag 19 t/m vrijdag 21 
november 10.00-17.00 u.

Barendrecht Fam. Fiole 
� 06-30902370
Cadeauwinkel “Joy”, ’t Vlak 12
Zaterdag 29 november 10.00-16.00 u.

Barneveld Mevr. Zoutendijk 
� 0342-417224, Arendshorst 46
Donderdag 27 november
09.00-12.00, 14.00-17.00 en 
19.00-21.00 u.

Beilen Mevr. Broksma � 0593-542926
Dovenetellaan 15
Vrijdag 28 november 11.00-20.00 u.
Zaterdag 29 november 11.00-17.00 u.

Beverwijk Fam. Zuidema-Luijben 
� 06-27307722
Kerkgebouw Vrije Evangelische 
Gemeente, Van Riemsdijklaan 1
Woensdag 26 november 
14.30-18.00 u.

Biggekerke Mevr. Besuijen 
� 0118-552472, Kerkplein 16
Elke donderdag 09.00-17.30 u.

Boskoop Mevr. Van Staveren-
Bakhuyzen � 0172-742855
Ideële Doelenmarkt Remonstrantse 
Kerk, Burg. Colijn straat 24
Zaterdag 22 november 09.00-16.00 u.

Boskoop Mevr. Van Staveren-
Bakhuyzen � 0172-742855
Ridderbuurt 20
Donderdag 27 november 
11.00-21.00 u.

Brandwijk Mevr. Kortlever 
� 0184-641938, Damseweg 22
Donderdag 13 november 
14.00-19.30 u.

Buitenpost Mevr. Minnema 
� 0512-352571
”Evangelisch Boektiek Levend 
Water”, Kerkstraat 19
Donderdag 20 en 27 november 
09.00-18.00 u.

Bussum Mevr. Veen-Walda 
� 035-6936223
Scheperweg 15
Donderdag 20 november 
10.00-18.00 u.

Capelle aan den IJssel Mevr. Kool-
mees � 010-4508036, Crocusstraat 7
Vrijdag 21 en 28 november 
09.00-16.00 u.

Den Haag Mevr. Blom � 070-3609021
Heiloostraat 83
Zaterdag 22 november 12.00-17.00 u.

Drachten Mevr. Oppedijk 
� 06-81516708, Hooizolder 314
Maandag 24 november 
10.00-18.00 u.
Dinsdag 25 en woensdag 26 
november 14.00-18.00 u.

Drachten Yehuda Judaica 
� 06-11319855, De Bolder 8d
Donderdag 20 en 27 november 
09.30-21.00 u.
Dinsdag 25 november 09.30-17.00 u.

Ede Fam. De Geit � 0318-652302
Haviklaan 11
Zaterdag 22 november 10.00-18.00 u.

Ede Mevr. Van Seters � 0318-650692
Saffi erstraat 12
Dinsdag 25 november 10.00-21.00 u.

Ede Fam. Eland � 0318-625503
Coba Ritsemastraat 22
Donderdag 27 november van 
10.00-21.00 u.

Eemnes Fam. Rebel � 035-5260888
Scholekster 32
Vrijdag 21 november 13.00-18.00 u.

Eerbeek Fam. Jansen � 0313-655617
Jan Mankesstraat 8
Vrijdag 28 november 10.00-21.00 u.
Zaterdag 29 november 10.00-17.00 u.

Eindhoven Dhr. en mevr. Fietje 
� 040-2416589, Orléanshof 26
Maandag 24 en dinsdag 25 november 
11.00-16.00 u.

Emmeloord Mevr. Mulder 
� 0527-613903, Bunschotenlaan 38
Donderdag 20 en vrijdag 21 
november 13.00-17.30 u.

Emmen Mevr. Springer � 0591-626796
Houtweg 256, 11e etage
Woensdag 19 en 26 november, 
donderdag 20 en 27 november 
10.00-12.00 en 14.00-16.00 u.

Etten-Leur Fam. Willems 
� 076-7505883, Orgelhof 44
Zaterdag 29 november 11.00-18.00 u.

Gaast Mevr. Otter-van Kalfsbeek 
� 0515-542126, Sielandsreed 1
Donderdag 27 en vrijdag 28 
november 10.00-18.00 u.

Gameren Fam. Van der Werken 
� 0418-642064
Kerkelijk Centrum Elim, Delkant 5a
Woensdag 19 november 
14.00-21.00 u.

Garderen Mevr. Eerland 
� 0577-461774, Wilgenlaan 3
Dinsdag 25 november 10.00-15.00 u.

Goes Mevr. Jansens � 0113-231513
Bij: mevr. v.d. Panne 
� 0113-232527, Strausslaan 6
Vrijdag 21 november 10.00-17.00 u.

Gorredijk Mevr. Van Riel 
� 0513-463938, Mouterij 64
Vrijdag 21 en zaterdag 22 november 
14.00-18.00 u.

Groningen Mevr. Helsdingen-Kloostra 
� 050-3132616, Damsterdiep 122A
Donderdag 20 november 
10.00-18.00 u.

Hagestein Mevr. Van der Lee-van den 
Broek � 0347-351443, Lekdijk 12
Zaterdag 22 november 10.00-17.00 u.

Hardenberg Mevr. Van Eldik 
� 0523-232002, Van Oijstraat 24
Vrijdag 28 november 16.00-19.00 u.

Hardinxveld-Giessendam 
Mevr. De Hek � 0184-615142
Schaepmanstraat 4
Donderdag 20 en vrijdag 21 
november 14.00-20.00 u.

Heteren Fam. Vergunst � 026-4722054
“De Bron”, Kastanjelaan 20
Vrijdag 21 en 28 november 
18.30-20.00 u.
Zaterdag 22 en 29 november 
10.00-12.00 u.

H.I. Ambacht Mevr. Temmink 
� 078-6823031, Olykamp 7
Donderdag 27 november 
16.00-21.00 u.

Hoensbroek Mevr. Gielkens-Sitee 
� 045-5221039, Raambouwstraat 3
Vrijdag 21 november 10.00-16.00 u.

Hoogvliet Fam. Verhelst 
� 010-7856540, Kardoenhof 34
Vrijdag 28 november 18.00-21.00 u.
Zaterdag 29 november 11.00-17.00 u.

Hoorn Mevr. Huizinga � 0229-506894
Bazillehof 9
Dinsdag 25 t/m 28 november 
09.30-11.30

Houten Fam. Zwart � 06-40071393
Kluutweide 6
Woensdag 26 november 
19.00-21.00 u.
Donderdag 27 november 
10.00-21.00 u.

IJmuiden Mevr. Zwitser-Slager 
� 0255-511652
Keetberglaan 50 Toren 2
Maandag 24 november 
10.00-18.00 u.

IJsselstein Mevr. Wever-van Heck 
� 030-6889768
Mackaystraat 12
Vrijdag 21 november 10.30-21.00 u.

Kampen Mevr. Kok-Opgelder 
� 038-3315572, Burgwal 13
Donderdag 20 november 
14.00-18.00 u.

Kamperveen Mevr. Van der Spek 
� 0525-622251, Hogeweg 13
Zaterdag 22 november 10.30-16.00 u.

Katwijk Fam. Kuipers � 071-4028828
Doggersbank 7
Vrijdag 28 november 10.30-19.30 u.

Kockengen Mevr. Van Oosterom 
� 06-83231780, Zwanebloem 21
Vrijdag 21 november 14.00-20.00 u.
Zaterdag 22 november 14.00-17.00 u.

Kollum Mevr. Ginjaar-Rensink 
� 0511-451761, W. Dijkstrastraat 12
Maandag 24 t/m vrijdag 28 
november 10.00-16.00 u.

Leek Fam. Postma � 0594-707010
Romboutstraat 16
19, 20, 21, 26 en 28 november 
14.00-20.00 u.
22 en 29 november 10.00-14.00 u.

Leerbroek Mevr. Hijkoop 
� 0345-599711, Leerbroekseweg 39
Maandag 24 en dinsdag 25 november 
15.00-20.00 u.

Lelystad Mevr. Buijnink-Akker 
� 0320-842758, Bongerd 206
Woensdag 19 t/m zaterdag 29 
november na tel. overleg

Lisse Fam. Gelderman � 0252-415165
Jacob van Ruysdaelplein 133
Zaterdag 22 en 29 november 
14.00-17.00 u.

Maartensdijk Dhr. en mevr. Zwart 
� 06-40071393
Bij: fam. Mechielsen, Nassauhof 13
Maandag 24 november 
10.00-16.00 u.

Meppel/Nijeveen Mevr. Hak-Moesker 
� 0522-261536, De Veurdele 95
Woensdag 19 t/m zaterdag 22 
november 09.00-14.00 u.

Moordrecht Mevr. Van Haaren 
� 0182-379092, Dorpsstraat 71/73
Donderdag 20 november 
15.30-20.30 u.

Moordrecht Mevr. Van Haaren 
� 0182-379092
Tijdens de Winterfair in de Beth-EL 
kerk, Molenlaan 1
Vrijdag 21 november 16.00-21.00 u.

Nieuw-Beijerland Mevr. Troost 
� 06-81170331
De Hoeksteen, Kerkstraat 22
Vrijdag 21 november 10.00-16.00 u.

Nieuwegein Dhr. Van Heck 
� 030-6036921, Martinusgaarde 16
Vrijdag 28 november 10.30-21.00 u.

Nieuwer ter Aa Mevr. De Koning 
� 0294-234878, Ruwielstraat 22
Vrijdag 21 november 10.00-17.00 u.

Nieuwleusen Fam. Neelis 
� 0529-484525
Kon. Wilhelminalaan 59
Vrijdag 21 november 11.00-17.00 en 
19.00-21.00 u.
Zaterdag 22 november 11.00-16.00 u.

Nieuwveen Mevr. v. Leeuwen-van Hees 
� 0172-539164
Schout Clantstraat 42
Vrijdag 21 november 10.00-18.00 u.

Niezijl Fam. Van der Naald 
� 0594-212983, Hoofdstraat 79
Vrijdag 21 en 28 november 
14.00-18.00 u.
Zaterdag 22 en 29 november 
10.00-17.00 u.

Nijmegen Mevr. Venmans 
� 0485-517035
bij mevr. Lamla  � 024-3790163
Andantestraat 24
Woensdag 26 november 
10.30-15.00 u.

Numansdorp Mevr. Oudeman-Marteijn 
� 0186-652281, Mozartstraat 2
Zaterdag 29 november 10.00-16.00 u.

Nunspeet Mevr. Snijders 
� 0341-251161, Lugtenbergweg 8
Vrijdag 28 november 16.00-21.00 u.
Zaterdag 29 november 11.00-14.00 u.

Oene Mevr. Zijlstra-Helfferich 
� 0578-755231, Boshoekerweg 5
Vrijdag 28 en zaterdag 29 november 
14.00-20.00 u.

Oldebroek Dhr. en mevr. Wastenecker 
� 0525-631779, Klocklaan 9
Donderdag 27 november 
13.00-18.00 u.
Vrijdag 28 november 10.00-21.00 u.

Oldemarkt Mevr. Bouwer-Muis 
� 0561-452171
In “de Ontmoeting”, Marktplein 9
Zaterdag 22 november 10.00-16.00 u.

Ommen Mevr. Hamhuis-Vos 
� 0529-450290, Reigerstraat 32
Woensdag 19 t/m zaterdag 26 
november na tel. overleg

Oudewater Mevr. De Bruyn 
� 06-18740135, Goudsestraatweg 35
Donderdag 20 november 
09.00-12.00 u.

Papendrecht Mevr. Unger 
� 078-6425533,Gerard Dousingel 43
Woensdag 19 november 
13.00-16.30 u.

Pernis Mevr. Van der Kuil 
� 010-4164698
Burgemeester Van Esstraat 189
Dinsdag 18 november 10.00-21.00 u.
Woensdag 19 november 
10.00-16.00 u.

Putten Mevr. Klok-Elferink 
� 0341-361257
Harderwijkerstraat 91
Dinsdag 25 november 13.30-17.00 u.

Ridderkerk Fam. Fiole � 06-30902370
Chr. boekwinkel “De Kandelaar”, 
St. Jorisstraat 10
Vrijdag 14 november 10.00-20.00 u.
Zaterdag 15 november 10.00-16.00 u.

Rijssen St. C.I.H.I. � 0548-515122
Fam. Schelhaas en mevr. Kremer, 
Lindenlaan 5
Vrijdag 21 november 13.30-18.00 u. 
en 19.00-21.00 u.
Woensdag 26 en donderdag 27 
november 13.30-18.00 u.

Rijssen Mevr. Mensink en mevr. Heger 
� 0548-522525, Past. Petersstraat 49
Donderdag 27 november 14.00-17.00 
en 18.30-21.00 u.
Vrijdag 28 november 14.00-17.00 u.

Schoonloo Mevr. Haandrikman 
� 0592-860918, Westdorperstraat 2a
Woensdag 19 en 26 november 
13.00-17.00 u.
Vrijdag 21 en 28 november van 
13.00-17.00 u.

Staphorst Mevr. Van der Heide 
� 038-3866996
Hervormde Kerk “De Rank”, 
Ebbinge Wubbenlaan 41a
Vrijdag 7 november 10.00-18.00 u.

Steenwijk Mevr. Hakvoort-Braad 
� 0521-852995
Acaciastraat 45
Zaterdag 29 november 14.00-18.00 u.

Stiens Mevr. Zilver � 058-2575846
Dr. G.A. Wumkesstraat 9
Zaterdag 22 november 10.00-16.00 u.

Streefkerk Mevr. Noorland 
� 0184-683270, Molenakker 18
Woensdag 19 november 
09.30-21.00 u.
Donderdag 27 november 
09.30-17.00 u.

Surhuisterveen Mevr. Van der Hoek 
� 0512-362896, Munnikestraat 7
Woensdag 19 en vrijdag 21 
november 10.00-17.00 u.
Donderdag 20 november 
10.00-21.00 u.

Tholen Mevr. Zaalberg-
Tuller � 0166-610193, 
Touwslagersdreef 81
Woensdag 19 november 
10.00-18.00 u.

Uden Mevr. Arts � 0413-288369
Beatrixhof 452
Vrijdag 28 november 09.00-20.00 u.

Utrecht Dhr. en mevr. Zwart 
� 06-40071393
Bij fam. Teeuwissen, Saliehof 4
Donderdag 6 november 
10.00-16.00 u.

Veenendaal Fam. v. d. Brink 
� 0318-556638
Wijkcentrum “Maranatha” bij 
Julianakerk, Pr. Bernhard laan 26
Vrijdag 21 november 14.30-17.00 en 
19.00-21.00 u.
Zaterdag 22 november 10.00-15.00 u.

Velsen Noord Fam. Zuidema-Luijben 
� 0251-228286, Zeeuwstraat 12
Vrijdag 21 november 10.30-18.00 u.

Venlo Mevr. Botman-Karthaus 
� 077-3544883, Helbeek 62
Donderdag 20 november 
11.00-16.00 u.

Vollenhove Mevr. Van der Heide 
� 038-3866996
Gereformeerd gebouw “de Voorhof ”, 
Kerksteeg 1
Vrijdag 28 november 10.00-18.00 u.

Vriescheloo Mevr. Nobbe 
� 0597-541874, Wedderweg 39
Dinsdag 25 november 10.00-21.00 u.

Weert Mevr. Maas-Verbunt 
� 06-50515517, Klaroenstraat 52
Donderdag 20 november 10.00-16.00 
en 19.00-21.00 u.

Wijk en Aalburg Mevr. Vos-Tissing 
� 0416-697272, Kortestraat 24
Vrijdag 28 november 14.00-20.00 u.

Wijk bij Duurstede Mevr. Van 
Mechelen � 0343-750249
Birkastraat 47
Woensdag 26 november 
16.00-20.00 u.

Zetten Mevr. Verhoeven � 0488-451812
Schilderswinkel Zetten, 
Bakkerstraat 22
Maandag 24 t/m zaterdag 29 
november 09.00-18.00 u.

Zoetermeer Mevr. Van West de Veer 
� 079-3166074, Annaplaats 3
Zaterdag 22 en vrijdag 28 november 
10.00-16.00 u.

Zwaagwesteinde Mevr. v.d. Meulen 
� 0511-442099
De Westereen, Voorstraat 48
Donderdag 20 november 
10.00-18.00 u.
Zaterdag 22 november 10.00-14.00 u.
Vrijdag 28 november 13.00-20.00 u.

Zwijndrecht Mevr. Cornelissen-van 
Herwijnen � 078-6198356
Sperwerstraat 42
Van 19 t/m 29 november na tel. 
afspraak
Vrije inloop 19, 21, 28 en 29 
november 13.30-17.00 u.

Zwolle Mevr. Hendriks-v.d. Hoff 
� 038-4659577, Van Echtenmarke 4
Donderdag 27 november 
10.00-17.30 u.

Speciaal geselecteerd uit Israël.
Prachtige cadeaus voor al je relaties, vrienden en familie.

DatumDatumDatumOpen Huis
van 19 t/m 29 november

Lekker cadeautje:
Gratis heerlijke jam uit Israël

bij aankoop vanaf € 20,00
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Waarom wordt je schaduw groter 

 naarmate je dichter bij de lichtbron 

staat? Waarom kan de jachtluipaard 

 harder lopen dan andere dieren? 

 Wanneer bedriegen onze ogen ons 

en waarom? Hoe past Israël moderne 

technieken toe bij waterbeheer? Voor 

deze uiteenlopende vragen kunnen 

 toeristen en Israëli’s terecht in het 

Bloomfield Wetenschap Museum in 

Jeruzalem.

Een wetenschapsmuseum, dat is wat we 
hier nodig hebben, dacht professor Peter 
Hillman in de jaren tachtig. Hij bekeek 
vele musea in de wereld en richtte een 
comité op. In 1992 was Israëls eerste 
wetenschapmuseum een feit. Het doel is 
de wetenschap en de technologie dicht 
bij jong en oud te brengen, zodat burgers 
beter gaan beseffen dat deze deel uitmaken 
van de menselijke cultuur. Ook beoogt het 
museum scholieren te interesseren voor 
wetenschap en technologie.

Samenwerking 
Het museum werd opgericht in nauwe 
samenwerking met de Hebreeuwse Uni-
versiteit van Jeruzalem en de Jerusalem 
Foundation, twee instituten die nu nog 
steeds met het museum verbonden zijn. 
Het museum werd ook mogelijk gemaakt 
door de support van de Canadese familie 
Bloomfield.
Het museum maakt gebruik van de kennis 
van wetenschappers van de Hebreeuwse 
Universiteit en andere wetenschappelijke 
instellingen in Israël. Verder kunnen er 

maximaal zeventig studenten voor circa 
tien uur per week werken. Het museum 
zelf heeft veertig mensen in dienst, zowel 
fulltimers als parttimers.
Het museum trekt jaarlijks 250.000 be-
zoekers. Daarvan zijn 70.000 tot 80.000 
schoolkinderen en tieners in de leeftijd 
van 6 tot 18 jaar. Sommige projecten doen 
Arabische en Joodse kinderen samen.

Informatiebalie
Het gebouw bevindt zich naast de campus 
Givat Ram van de Hebreeuwse Universi-
teit. Medewerkers bij de informatiebalie 
vertellen gezinnen wat ze kunnen doen. 
Bepaalde exposities zijn geschikt voor 
kleuters, andere voor kinderen of volwas-
senen. Wie een bezoek tot zijn recht wil 
laten komen, doet er goed aan er zeker drie 
uur voor uit te trekken.
De bijschriften bij de exposities zijn in het 
Hebreeuws, Engels en Arabisch. Ongeveer 
een derde deel van de scholieren is Ara-
bisch. Ook ultraorthodoxe Joden bezoeken 
het museum. Het museum heeft zelfs een 
speciaal boekje voor hen, zonder foto’s 
maar met tekeningen. Orthodoxe Joden 

blijken in toenemende mate geïnteresseerd 
in een baan in de samenleving naast de 
studie van de Thora. Velen van hen voelen 
zich aangetrokken tot de technologische 
sector.
Anders dan in andere musea, mogen hier 
kinderen en volwassenen de dingen zo veel 
aanraken als ze maar willen. Ook fotogra-
feren is toegestaan. Want het uitgangspunt 
is: aanraken, doen en leren.

Fairs en wedstrijden
Kinderen kunnen ook twee keer per week 
drie uur terecht voor buitenschoolse 
activiteiten. Het doel is kunst, wetenschap, 
technologie, vernieuwing, creativiteit en 
vakmanschap te integreren en anderen er 
kennis mee te laten maken. Inmiddels zijn 
er in het gebouw verschillende markten 
geweest. De Europese Unie sponsort het 
project Engineer. In het kader van dat 
programma heeft het museum tien lessen 
ontworpen voor basisscholen in Israël en 
in Europese landen.

Een jaarlijks Israëlisch project is de wed-
strijd voor jonge wetenschappers en pro-

Exposities
In het Bloomfield museum zijn twaalf exposities te zien. 
Elk jaar sluit het instituut enkele exposities af, terwijl het 
vervolgens andere opent. Een tentoonstelling die momen-
teel veel belangstelling trekt, is Illusies. Illusies ontstaan 
als wat we waarnemen afwijkt van de werkelijkheid. Bij 
de expositie leren de bezoekers spelenderwijs over de 
werking van onze hersenen.

Bijzonder leuk ook is de afdeling voor computerwe-
tenschappen. De expositie gaat in op overeenkomsten 
en verschillen tussen de computer en de menselijke 
hersenen. Spelenderwijs ontdekken we bij de expositie 
Captcha wat een algoritme is en hoe we daar dagelijks 
mee te maken hebben. Moeilijker wordt het als bezoekers 
keuzes kunnen maken: welk schilderij is door een com-
puter gemaakt en welk door een Israëlische kunstenaar? 
Ook is het niet eenvoudig te horen welk muziekstuk door 

een componist is gemaakt en welk muziekstuk door een 
computer geschreven.

De tentoonstelling De machine van binnen: bio
mechanica is eveneens een interactieve tentoonstelling 
voor alle leeftijden. Deze show is gewijd aan de vraag 
hoe technologische vooruitgang is bevorderd door 
goed naar de natuur te kijken. De Zwitserse techno-
loog George de Mestral ontdekte de methode nadat 
hij in 1941 met zijn hond thuiskwam van een tocht 
door de natuur. Hij zag dat zaden bleven hangen aan de 
vacht van zijn hond. Hij legde deze onder de microscoop 
en ontdekte honderden haakjes, waardoor het zich aan 
ander materiaal kon vastmaken. Dat stelde de industrie 
in staat klittenband te maken, waarmee mensen twee 
materialen aan elkaar kunnen hechten om bijvoorbeeld 
een tas te sluiten.

va N  B i N N e N u i t

Museum betrekt jong en oud bij wetenschap en technologie

jectontwikkelaars. Honderden doen eraan 
mee, maar slechts 45 tot 50 deelnemers 
bereiken de finale. De projecten hebben 
te maken met technologie, computer-, 
natuur-, bio- en milieuwetenschappen, ge-
schiedenis en sociale wetenschappen. Het 
museum stelt de projecten van de finalisten 
tentoon in het museum. De winnaars wor-
den bekend gemaakt tijdens een feestelijke 
ceremonie in de Knesset in maart. Ze doen 
vervolgens mee aan competities in het 
buitenland.

Bij de tentoonstelling ‘Illusies’ in het Bloomfield Museum. | Foto: 

Alfred Muller

De ‘Blauwe stenen’ vormen een speelse ontdek-

kingstocht voor kleinere bezoekers. | Foto: Avi 

Hayun

Directeur ontwikkeling Tal Bar-Lev bij de tentoonstelling ‘Spelen met licht en schaduw’. | Foto: Alfred Muller 
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K o r t  n i e u w sva r i a

g r o e t e n  v a n  e e n  s h a l i a c h   Simon Soesan

Verkeerd begrepen
Kent u zo’n situatie dat u iemand iets uitlegt 

en verkeerd begrepen wordt? Misschien dat 

u het niet goed heeft uitgelegd, misschien 

dat de andere kant u niet kan volgen, maar 

het lukt u niet om de andere partij te laten 

begrijpen wat u precies bedoelt. Dat kent u 

vast wel. Het is u vast wel eens overkomen.

Ook mijn land heeft daar erg veel last van. 
Terwijl we ervan overtuigd zijn dat we dingen 
goed kunnen uitleggen, worden we toch keer 
op keer verkeerd begrepen. Mag ik u wat voor-
beelden geven?
Sinds 1978, toen het Camp Davidakkoord 
met Egypte werd ondertekend, heeft men het 
over Israëlisch-Palestijnse onderhandelingen, 
op basis van de staakt-het-vuren grenslijn 
van voor de Zesdaagse Oorlog van 1967. 
Want, als je aangevallen wordt door veertien 
landen en dan niet alleen in zes dagen wint, 
maar ook land – wat je nooit van plan was te 
veroveren – verovert, dan is dat heel slecht en 
moet je dat teruggeven. Dat vindt althans de 
Amerikaanse regering, die eerst ongeveer elf 
miljoen Indianen vermoordde, om daarna “this 
land is my land” te gaan zingen. Dat vindt 
ook de EU, die Klagenfurt, ooit ingepikt door 
de Duitsers van Slovenië, niet terug wil laten 
geven en zeker niet wil dat Elzas-Lotharingen 
teruggegeven wordt aan Duitsland. Want dat is 
uiteraard heel wat anders. Maar die Joden daar 
in dat kleine landje, die iedere keer worden 
aangevallen en toch steeds weten te winnen, 
nee dat kan niet.

Feit is dat men in dit Camp Davidakkoord 
de grens van voor de Zesdaagse Oorlog als 
basis van de onderhandelingen wil nemen. En 
dan kijken waar men op uitkomt. Maar onze 
Arabische buren hebben daar geen zin in, want 
het gaat hun om het hele land: het manifest 
van de PLO, van de Arabische Liga en van de 
‘padvindersclub’ Hamas eisen de dood van alle 
Joden en het ‘heroveren’ van Palestina. Nie-
mand die hen ook maar probeert te dwingen 
om dat manifest te wijzigen. Is niet nodig. Zou 
te beledigend zijn voor deze mensen.

Op 29 november 1947 stemden de VN voor 
een resolutie die de verdeling van het Brit-
se Mandaat betrof: 77 procent ging naar de 
Arabieren (Palestijnen bestonden toen nog niet; 

in het Britse Palestina woonden toen ongeveer 
600.000 Joden en 800.000 Arabieren en alle-
maal hadden ze een Palestijns identiteitsbewijs) 
en 23 procent ging naar de Joden. De Joden 
accepteerden, de Arabieren weigerden en vie-
len de Joodse staat aan op de dag dat deze staat 
werd uitgeroepen in 1948. Na deze oorlog, die 
wij onze Onafhankelijkheidsoorlog noemen, 
telden de VN 103.000 Arabische vluchtelin-
gen. Daarvan verklaarde 71 procent tijdelijk te 
zijn weggevlucht op verzoek van de Arabische 
Liga, die de Joden de zee in zou drijven, met 
de belofte dat men daarna zou kunnen terugke-
ren (hetzelfde verzoek en dezelfde belofte werd 
door Hezbollah in 2006 gedaan toen Israël met 
duizenden raketten bestookt werd). De overige 
29 procent was het land uitgegooid door de 
Joden, verklaarde men toen.

Nu, vele jaren later, zijn er in Gaza nog steeds 
vluchtelingenkampen. Er is nog geen enke-
le school gesticht door de staat (Hamas) en 
nog geen enkel ziekenhuis. Alles wordt daar 
geregeld door een organisatie van de VN die 
 UNWRA heet. Waar ter wereld houdt men zo 
veel jaren scholen actief zonder inmenging 
van de regering? Een vlotte berekening leert 
ons dat, sinds Israël in 1994 zelfbestuur gaf 
aan Gaza, dit piepkleine stukje land meer dan 
vierhonderd miljard dollar aan steun heeft 
gekregen. Waar zijn de scholen? Waar zijn de 
ziekenhuizen, de infrastructuur, het openbaar 
vervoer? Waarom heeft dat ministaatje nog 
hulp nodig? En waar is dat geld gebleven?

Niemand die deze vragen stelt en niemand die 
daarop blijkbaar een antwoord wil. Maar ik zal 

eens aardig zijn en u – geheel belangeloos – 
het antwoord geven: het is business … Ambte-
naren van de VN, van de EU en de leiding van 
Hamas halen sloten met geld binnen dankzij u. 
Want u blijft betalen.
Op de een of andere manier blijft Hamas 
u overtuigen dat Gaza bezet wordt door de 
 Israëli’s. En u blijkt dat te geloven. Hamas 
blijft huilen dat Israël de grens hermetisch 
heeft gesloten en dat niets het land in kan. 
Behalve cement voor tunnels en wapens en 
raketten natuurlijk, maar dat is vanwege die 
bezetting door de Joden … toch?

De gemeente Jeruzalem gaat 2600 appar-
tementen bouwen. In het oostelijk deel van 
Jeruzalem. Net over die beruchte groene 
lijn. Waarvan een derde al gegarandeerd 
naar Arabieren gaat en de rest in de normale 
verloting gaat komen. Meer is er niet gezegd. 
“Schande”, riep de EU, “Israël mag niet in de 
bezette gebieden bouwen!” “Dit vergiftigt de 
vreedzame sfeer in het Midden-Oosten”, zei 
de woordvoerder van het Amerikaanse State 
Department, met een stalen gezicht.

Mijn vrouw vroeg me onlangs hoe ik haar 
nieuwe jurk vond. Ik keek en zei: “Leuke 
jurk.” Ze keek me vernietigend aan en vroeg 
me waarom de jurk alleen maar ‘leuk’ was. 
Was hij dan niet mooi? Ik probeerde haar uit 
te leggen dat ik het zo niet bedoelde. Maar 
het was al te laat. Ze had de kinderen al laten 
weten dat papa de jurk niet mooi vond.
Ik begon er dit stukje mee: er zijn van die mo-
menten dat je iets zegt en helemaal verkeerd 
begrepen wordt …

Orthodoxe 
selfie
Twee orthodoxe Joden maken een 

selfie met een telefoon in een 

Joodse elektronicazaak. Hoewel 

orthodoxe Joden een wat ouder-

wets imago hebben vanwege hun 

kledij en uiterlijk, zijn de meesten 

van hen goed bekend met de mo-

dernste technieken. Er zijn zelfs 

telefooncovers met afbeeldingen 

van populaire rabbijnen, zoals op 

deze foto wijlen de Lubavitcher 

rebbe Menachem Mendel Sch-

neerson. | Foto: Flash90

Onderzoek UNRWA in Gaza
Amerikaanse parlementsleden 
hebben minister van Buitenland-
se Zaken John Kerry gevraagd om 
misbruik van de UNRWA-scho-
len te onderzoeken, die dienden 
als opslag voor wapens en raket-
ten tijdens het vijftigdaagse Ga-
zaconflict. De politici riepen op 
tot een onafhankelijk onderzoek 
naar het handelen van de UNR-
WA. Het United Nations Relief 
and Works Agency for Palestine 
Refugees in the Near East (UN-
RWA) is de vluchtelingenorgani-
satie van de Verenigde Naties die 
zich richt op de Palestijnse vluch-
telingen in het Midden-Oosten.

Bouwmaterialen naar Gaza

Israël brengt meer dan zeshon-
derd ton bouwmaterialen naar 
Gaza. Hamas ontvangt cement 
en staal omdat het afdoende 
bewijst dat het niet is bestemd 
voor het herstel van de vele 
terreurtunnels die het Israëli-
sche leger heeft vernietigd in de 
recente Gaza-oorlog. De over-
dracht wordt uitgevoerd onder 
toezicht van de Verenigde Na-
ties en de Palestijnse Autoriteit. 
| Foto: Israel21c

Afval omgezet in biogas
Israël leert de Dominicaanse Re-
publiek hoe keukenafval omge-
zet kan worden in biogas zodat 
voortaan goedkoper gekookt 
kan worden. Het land heeft be-
sloten tot de aankoop van vijf-
tig installaties om die in dorpen 
te laten proefdraaien. Op deze 
wijze wordt strijd geleverd te-
gen de toenemende ontbossing 
in de Dominicaanse Republiek. 
Na een grote aardbeving nam 
de ontbossing in Haïti en de Do-
minicaanse Republiek sterk toe 
door een groeiende vraag naar 
brandhout.

Run op huizen door 
antisemitisme

Het toenemend antisemitisme 
in de wereld zorgt ervoor dat 
de huizenprijzen stijgen in Isra-
el. Joden ontvluchten Europa en 
zoeken in het Heilige Land hun 
toevluchtsoord. Sinds het einde 
van het Gazaconflict in augustus 
melden Israëlische makelaars 
een toegenomen belangstelling 
van buitenlandse Joden op hun 
aanbiedingen. “De telefoon 
rinkelt onophoudelijk sinds het 
einde van de zomer”, zegt ma-
kelaar Rebecca Wolman, die is 
gespecialiseerd in klanten uit 
Engeland. “Zij vertellen dat zij 
daar geen toekomst meer heb-
ben.” De meeste van haar klan-
ten komen uit Londen en kiezen 
voor een appartement in Tel 
Aviv. | Foto: Yaffa Phillips

Arme Palestijnen wachten in Gaza op maandelijkse voedselhulp van de Verenigde Naties. 66 jaar na de Onaf-

hankelijkheidsoorlog en vierhonderd miljard dollar aan hulpgelden verder is er nauwelijks iets gedaan om hun 

situatie te verbeteren. | Foto: Flash90
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koningslijsten en geschiedenissen van de mens, zoals 
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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

voor meer informatie:
www.issta.nl  /  info@issta.nl 
telefoon 020-5893000 
Prof J.H. Bavincklaan 5/4,  1183 AT Amstelveen

       Eilat in de winter
        

             Agamim Bed & Breakfast
vanaf  € 769 p.p.*

Sportclub vol pension va.€ 849*

       Rivera Apartment
                    vanaf  € 649 p.p.* 
                                    Logies

                      *op basis van 2 personen per kamer,
                                              incl. vluchten Vlucht naar

            Tel Aviv         
vanaf  € 299,-
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liberaal joodse gemeente amsterdam nodigt studenten uit voor bezoek synagoge

Ontmoetingen blijken schot in de roos
Je nieuwe buren uitnodigen voor een bezoek. Elkaar beter leren kennen. Deze gedachte leefde sterk bij de Liberaal Joodse Ge-

meente (LJG) Amsterdam naar aanleiding van de ingebruikneming van een nieuw onderkomen aan de Zuidelijke Wandelweg. De 

buren, studenten en docenten van het Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) Amsterdam gaven gehoor aan de uitnodiging en 

bezochten de nieuwe synagoge. Het bezoek viel wederzijds in goede aarde, en zo werd het ontmoetingsproject ‘Leer je buren 

kennen’ geboren.

Door teuS Den otter

Het ontmoetingsproject vormde 
aanleiding voor een wetenschap-
pelijke studie waaruit de conclusie 
werd getrokken dat het project een 
bijdrage levert aan de bestrijding 
van vooroordelen en antisemitis-
me. Minister Asscher van Sociale 
Zaken en Integratie werd uitge-
nodigd de studie in ontvangst te 
nemen. Ook hij was bijzonder 
te spreken over het LJG-initia-
tief. Het burenproject trok veel 
landelijke aandacht. Hierdoor 
worden nu in diverse andere ste-
den pogingen in het werk gesteld 
een vergelijkbaar initiatief van de 
grond te tillen. Namens de Libe-
raal Joodse Gemeente Amsterdam 
licht directeur Madelon Bino het 
project nader toe.

Hoe kijkt u terug op de start en 
het verloop van het project ‘Leer 
je buren kennen’?
“Het project is van het begin 
af aan goed verlopen door het 
enthousiasme van de docenten en 
de coördinatoren van het ROC, 
dat op vijf meter afstand van 
onze nieuwe synagoge staat. Zij 
waren meteen bereid om mee te 
werken en ervoor te zorgen dat 
leerlingen in het kader van het 
vak ‘burgerschap en diversiteit’ 
naar onze sjoel zouden komen om 
kennis te maken met ‘moderne 
Joden’. Wanneer we niet zo dicht 
bij elkaar hadden gestaan, was het 
project nooit ontstaan.”

Hoe zijn tot nu toe de reacties op 
het project?
“We krijgen over het algemeen 
alleen maar positieve reacties, 
zowel van de leerlingen die mee-
gedaan hebben met het project 
als van andere betrokkenen, zoals 
de docenten van het ROC en van 
de gemeente Amsterdam. Ook 
landelijk hebben we de laatste tijd 

veel leuke reacties gekregen. Er is 
veel publiciteit geweest omdat er 
recentelijk een wetenschappelijk 
onderzoek is gedaan naar de re-
sultaten van het project. Het eerste 
exemplaar hebben we in september 
uitgereikt aan minister Asscher.”

Werpt het project inmiddels 
vruchten af? Verwacht u merkbaar 
minder uitingen van antisemitisme 
bij (islamitische) jongeren?
“We kunnen niet verwachten dat 

de hele wereld verandert door dit 
project. Was het maar waar! Maar 
we merken dat de persoonlijke 
ontmoeting en de toename van 
kennis over Jodendom wérkt. De 
jongeren komen vaak met voor-
oordelen over Joden bij ons bin-

nen. Ze schrijven associaties op 
als ‘vies’, ‘zuinig’, ‘rijk’, ‘zwarte 
baarden en kleren’, ‘Ajax’. Verder 
is de associatie vaak Hitler, Anne 
Frank en de Israëlische politiek en 
Gaza.
Nadat wij hun een film hebben 
laten zien en een gesprek hebben 
gehad om elkaar beter te leren 
kennen, gaan veel jongeren er 
genuanceerder over denken. Het 
zijn vaak erg leuke, interessante 
gesprekken die we met elkaar 

hebben. Het zijn jongeren uit heel 
veel culturen, maar uit het onder-
zoek is ook gebleken dat de jon-
geren met een moslimachtergrond 
het meest negatief binnen komen 
en door het project de grootste 
verandering ondergaan. Er wordt 

veel geroepen, maar wanneer je 
elkaar persoonlijk leert kennen is 
het in één keer anders.”

Blijft u in Amsterdam doorgaan 
met het project?
“We willen graag doorgaan met 
het project, er komen nog steeds 
veel groepen bij ons. We heb-
ben de laatste tijd ook studenten 
ontvangen van de Hogeschool 
van Amsterdam en de middelbare 
scholen. Maar het ROC blijft voor 
ons de belangrijkste opleiding. 
Dat heeft te maken met de leeftijd 
van de leerlingen en het feit dat 
de jongeren aan het begin van een 
beroepsleven staan. Ook zijn daar 
veel diverse culturen vertegen-
woordigd. Het leuke is ook dat de 
jongeren door het programma in 
de synagoge met elkaar in gesprek 
raken over familie, feesten, eten, 
besnijdenis en hoe ze in het leven 
staan.”

Wordt het project ook elders in 
Nederland uitgevoerd?
“We zijn bezig om ook projecten 
op te starten in andere steden, om 
te beginnen in Rotterdam, Utrecht 
en Den Haag, met medewerking 
van de plaatselijke liberaal Joodse 
gemeentes. We zoeken graag 
contact met scholen en ROC’s ter 
plekke.”

Kunt u het project aanbevelen bij 
scholen en organisaties die zich 
verbonden voelen met Israël?
“Ik denk niet dat dit onze eerste 
doelgroep is, omdat deze leerlin-
gen andere (voor)oordelen zullen 
hebben over Joden. Maar ik denk 
zeker dat het goed is om ook met 
die leerlingen in gesprek te gaan. 
We ontvangen hen graag in onze 
synagoge!”

‘Er wordt veel geroepen, maar wanneer 

je elkaar persoonlijk leert kennen, 

is het in één keer anders.’

Israëlische hulp naar Afrika

De staat Israël heeft drie teams 
met veldhospitalen naar Liberia, 
Guinee en Sierra Leone in Afrika 
uitgezonden om mee te helpen 
in de strijd tegen het dodelijke 
ebola-virus. IsraAID, een liefda-
digheidsinstelling, zond ook een 
hulpteam naar Sierra Leone om 
de getroffen bevolking en de 
medische professionals aldaar 
te ondersteunen. Zij verzorgen 
trainingen voor maatschappe-
lijk werkers en ambtenaren. Ook 
onderwijzen zij tactieken om 
trauma’s en stress te voorkomen 
en helpen zij bij het omgaan met 
de emotionele gevolgen van de 
enorme crisis. | Foto: EUHACP/CC 

Flickr.com

Succesvol tegen wolluizen
Wolluizen zijn voor wijnmakers 
in Israël een ware nachtmerrie. 
Gelukkig heeft een Israëlisch be-
drijf een oplossing tegen de pla-
gen gevonden. In de strijd tegen 
de gevreesde luizen in de wijn-
gaarden hebben de onderzoe-
kers met behulp van geuren een 
methode ontwikkeld die de die-
ren tot zelfmoord brengt, zonder 
dat de oogst bedorven raakt. 
Wolluizen zuigen plantensap-
pen uit de plant waardoor scha-
de en vermindering van groei 
plaatsvindt. Daarbij scheiden de 
dieren honingdauw af waardoor 
de plant erg gaat plakken.

Bouw West-Jeruzalem

Aan de rand van de stad Jeruza-
lem wordt in de komende jaren 
een stedelijk vernieuwingspro-
ject opgestart. In de buurt van 
de hoofdwegen naar de stad 
wordt op een oppervlakte van 
zo’n twintig hectare een wijk ge-
bouwd zowel voor bedrijven als 
voor cultuur en woningen. Het 
gebied wordt het officiële zaken-
district van de stad en zal aan-
sluiten op een hogesnelheids-
trein naar Tel Aviv. | Beeld: GPO

Gas helpt economie
De economie van Israël draait 
moeilijk na de Gazaoorlog van 
afgelopen zomer. Toeristen blij-
ven weg, de uitgaven van con-
sumenten blijven achter, voed-
selprijzen daalden wereldwijd 
enorm, deflatie van de sjekel 
ligt op de loer. Maar tegen het 
einde van dit jaar “heeft Israël 
misschien bindende afspraken 
om miljoenen dollars gas te ver-
kopen aan Egypte, Jordanië en 
de Palestijnse Autoriteit”, zegt 
Bloomberg. Dat moet een posi-
tief effect hebben op de econo-
mie.

‘Initiatief is heel zinvol en relevant’
Wendy Heije verzorgt namens Christenen voor 
Israël gastlessen over Israël en het Jodendom op 
scholen. Op ons verzoek reageert zij op het Amster-
damse ontmoetingsproject: “Ik denk dat het initi-
atief heel zinvol en relevant is. We leven nu  helaas 
in een tijd dat er erg veel antisemitisme heerst, van 
allerlei niveaus. Toch ben ik ervan overtuigd dat 
kennis en kennismaking met de ander, in dit geval 
‘de moderne Joden’, leidt tot een eerste stap naar 
begrip en wellicht tot een verandering in standpun-
ten en vooroordelen.”

“Zelf maak ik regelmatig mee dat er negatieve 
uitlatingen worden gedaan over Joden. Zowel onder 
christelijke kinderen als onder moslimkinderen. 

Als je dan doorvraagt of ze 
weten waarom Joden bepaal-
de dingen doen of dragen, 
dan merk je dat ze er geen 
antwoord op weten. En daar 
zit naar mijn idee een grote 
kans, omdat ik tegelijkertijd 
merk dat de meeste kinderen 
open staan voor kennis en 
graag dingen willen leren. Ik 
denk dat we niet moeten onderschatten wat de in-
vloed van educatie is. Al hebben de kinderen maar 
één positieve herinnering aan een presentatie of 
een bezoek aan een synagoge, dit kan een verschil 
betekenen van vijandschap of vriendschap.”

Wendy Heije.

Leerlingen van het ROC Amsterdam met minister Lodewijk Asscher. | Foto: Dirk Spits
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in gesprek met ds. Willem J.J. 
Glashouwer: Dubbel-DVD met 10 
Bijbelstudies over Waarom Israël?  

ds. Willem J.J. Glashouwer 
doorloopt in 11 hoofdstukken 
Gods plan met Israël  

NIEUWE DRUK!

NIEUW!

WAAROM 
ISRAËL? € 9,95

€12,50 

Bestel nu de studieserie van 
ds. Willem J.J. Glashouwer 
als boek of op DVD! 

Bestel nu de studieserie van 
ds. Willem J.J. Glashouwer 
als boek of op DVD! 

Bestel online via christenenvoorisrael.nl/winkel 
of bel 033 24 588 24

Abraham, de 
vriend van God

18 studies over Abraham, 
de vriend van God 17 studies bij de Psalmen

20 studies bij 
1 en 2 Kronieken

1 en 2 
KroniekenGeplant aan 

waterstromen

NIEUW! Bijbelstudies 
voor huiskringen en 
gespreks-groepen

Kijk voor bestellen en 
meer studiemateriaal op 
christenenvoorisrael.nl/winkel
of bel 033 24 588 24

Door ds. Henk Poot
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De VN Mensenrechtenraad (UNHCR) en Israël

In de organisatie van de Verenigde Naties (VN) bestond tot 2006 de Mensenrechtencommissie. Deze was zo partijdig en zo an-

ti-Israël dat ze haar geloofwaardigheid totaal had verloren. Landen die niets om mensenrechten gaven, zaten in de commissie. 

Zo kon het gebeuren dat het Libië van Gaddafi de voorzitter was van deze commissie.

Door Ben PolDerman

De islamitische landen, landen 
met een dictatoriale regering en 
derdewereldlanden vormden de 
meerderheid. Deze landen hiel-
den elkaar de handen boven het 
hoofd en voorkwamen zodoende 
elkaars veroordelingen. Wel was 
er een record aan veroordelingen 
van  Israël, terwijl de Palestijnse 
terreur niet werd genoemd. De 
Arabische staten en hun aanhang 
maakten steeds bezwaar tegen 
het veroordelen van Palestijns 

geweld. Het woord ‘terreur’ – en 
het veroordelen hiervan – kwam 
dan ook in geen enkele resolutie 
voor. Wel werd Israël vergeleken 
met een kankergezwel en met 
nazi-Duitsland.

Van commissie naar Raad
Na moeizame onderhandelingen 
werd in juni 2006 de VN Mensen-
rechtencommissie opgeheven en 
de Mensenrechtenraad opgericht 
(UNHCR). Deze Raad bestaat uit 
47 landen. Deze landen worden 
gekozen uit de regionale groe-
pen. Dus de landen uit Afrika en 
Azië etc. kiezen uit hun midden 
de  vertegenwoordigende landen. 
 Israël was jarenlang uitgesloten 
van een regionale groep maar mag 
nu bij de westerse landen mee-
doen  onder verschillende voor-
waarden.
De leden van de Raad zouden zich 
aan de mensenrechten moeten 
houden. Ondanks deze goede 
voornemens zijn of waren China, 
Rusland, Cuba, Libië, Saoe-
di-Arabië en Pakistan in de Raad 
vertegenwoordigd. Ook nu bestaat 
de meerderheid van de Mensen-
rechtenraad uit ondemocratische 
landen die zelf de mensenrechten 
schenden. En ook nu proberen 

deze landen door het sluiten van 
coalities met andere landen een 
eigen veroordeling te voorkomen.
Net als bij de oude VN Mensen-
rechtencommissie ligt de focus 
bij de VN Mensenrechtenraad 
eenzijdig bij Israël.

Systematisch bevooroordeeld
De Mensenrechtenraad bracht 
van juni 2006 tot januari 2008 
al vijftien resoluties uit waarin 
Israël werd veroordeeld, en geen 
enkel ander land. Over Soedan 

werd slechts “diepe bezorgdheid” 
uitgesproken. Alle speciale nood-
zittingen gingen eveneens alleen 
over Israël.
Voor het bijeenroepen van een 
speciale noodzitting is één derde 
van de 47 landen nodig. In de 
Mensenrechtenraad hebben zeven-
tien islamitische landen zitting, 
dus dit blok kan de Raad telkens 
bijeenroepen. Verder is er een 
besluit genomen dat tijdens elke 
zitting van de Raad de vermeende 
mensenrechtenschendingen door 
Israël zullen worden behandeld 
volgens een vast agendapunt. Dit 
geldt voor geen enkel ander land. 
Hieruit blijkt het grote vooroor-
deel van de Raad ten opzichte van 
Israël.
Ook in de besluiten van de Raad 
klinkt de eenzijdigheid duidelijk 
door. Zo was de onderzoeksop-
dracht voor de zogenaamde 
Goldstone-commissie bij de Ga-
zaoorlog van 2008-2009 om “alle 
schendingen van de internationale 
mensenrechten te onderzoeken 
door de bezettende macht, Israël, 
tegen het Palestijnse volk in de 
bezette Palestijnse gebieden, met 
name in de bezette Gazastrook, als 
gevolg van de huidige agressie”.
Dus alléén de oorlogshandelingen 

van Israël en niet die van Hamas 
mochten worden onderzocht. In 
het rapport wordt dan ook met 
geen woord verwezen naar het Ha-
mashandvest waarin het wereld-
wijd uitroeien van de Joden open-
lijk wordt genoemd. Het gebruik 
van menselijke schilden door 
Hamas wordt wel genoemd, maar 
Goldstone acht het niet bewezen. 
Wel werd de blokkade van de 
Gazastrook door Israël genoemd. 
De reden hiervoor – namelijk om 
wapens tegen te houden – werd 
verzwegen. Zodoende werd alleen 
Israël in diskrediet gebracht en 
had het rapport met een feitenon-
derzoek niets te maken.

Absurditeit
Het Goldstone-rapport werd door 
25 landen aangenomen, maar dit 
waren allemaal ondemocratische 
landen, die zelf een loopje nemen 
met de mensenrechten. Hoe seri-
eus moeten we het oordeel van de 
VN Mensenrechtenraad nemen?
Ook de vergadering van de VN 
Mensenrechtenraad van maart 
2014 was absurd. In het vaste 
agendapunt werden vijf veroorde-
lingen tegen Israël in stemming 
gebracht. Bij vier resoluties over 
de Israëlische omgang met de 
Palestijnen, stemde alleen de VS 

tegen. Dus ook de EU-landen 
die nu zitting hebben in de Raad, 
zoals Duitsland, Frankrijk, Italië, 
Oostenrijk, Groot-Brittannië, Ier-
land, Estland, Macedonië, Monte-
negro en Roemenië veroordeelden 
Israël. Zo ver staat Europa er dus 
inmiddels voor.
De vijfde resolutie, die werd 
aangenomen met de steun van 33 
leden, veroordeelde de Israëli-
sche behandeling van de Syrische 
bevolking op de Golanhoogvlakte. 

Ook hier stemden alleen de VS 
tegen, en dertien staten stemden 
blanco.
De Amerikaanse vertegenwoor-
diger in de VN trok meteen de 
bewuste resolutie in het belache-
lijke: “Een dergelijke resolutie in 
stemming te brengen, terwijl het 
Syrische regime zijn eigen burgers 
blijft afslachten, is een voorbeeld 
van de absurditeit van dit agenda-
punt.” Deze veroordeling wordt 
nog gekker als we bedenken dat 
Israël al veel zwaargewonden uit 
de Syrische burgeroorlog heeft 
opgenomen in zijn ziekenhuizen, 
waar artsen vechten voor het leven 
van de vijanden.

Politiek orgaan
Kortom, de VN Mensenrechten-
raad komt niet op voor de men-
senrechten, maar is een politiek 
orgaan. De westerse media nemen 
de veroordelingen van Israël door 
de VN en de VN Mensenrechten-
raad echter vaak zonder commen-
taar over. Er wordt zelden een 
kritisch verslag gedaan over hoe 
deze eenzijdige politieke besluit-
vorming tot stand komt.
Door een automatische meerder-
heid van dictaturen, zowel in de 
Algemene Vergadering van de VN 
als in de VN Mensenrechtenraad 

wordt Israël vaak veroordeeld en 
wordt het negatieve beeld van Isra-
el in stand gehouden en versterkt. 
Iets om in gedachten te houden als 
u weer een veroordeling van Israël 
door de VN of een andere VN-in-
stantie in de krant leest.
Ook na de Gazaoorlog van af-
gelopen zomer is een onderzoek 
door de VN ingesteld. Gezien de 
resultaten uit het verleden, lijkt 
het erop dat de uitslag hiervan ons 
weinig hoeft te verrassen.

Leden van de VN Mensenrechtenraad in vergadering. Een altijd terugkerend agendapunt: de vermeende mensenrechtenschendingen van Israël. | Foto: Wikimedia Commons

‘Het woord ‘terreur’ – en het veroordelen 

 hiervan – kwam in geen enkele resolutie voor. 

Wel werd Israël vergeleken met nazi-Duitsland.’

‘In het onderzoek van de commissie-Goldstone 

mochten alleen de oorlogshandelingen van Israël, 

en dus niet die van Hamas, worden onderzocht.’

Ophef in Duitsland
Er is behoorlijk ophef in Duits-
land ontstaan over een uitspraak 
van een regionale rechter. De 
rechter zegt in een verklaring 
in een civiele zaak dat Duits 
antisemitisme zich beperkt tot 
de nazitijd van 1933 tot 1945. 
Daarmee wekt de rechter de in-
druk dat antisemitisme van na 
de Holocaust geen factor van 
betekenis is bij Jodenhaat. De 
rechter zei dat “een felle anti-
semiet iemand is in Duitsland 
die spreekt, met overtuiging, op 
antisemitische wijze, en die, met 
overtuiging, het Derde Rijk niet 
veroordeelt en die de periode 
1933-1945 niet los kan zien van 
de achtergrond van de geschie-
denis”.

Tunnelbouw gaat door

De recente oorlog tussen Israël 
en Hamas is nog maar nauwe-
lijks over, maar Hamas is al weer 
druk bezig de vernielde tunnels 
tussen de grens te herstellen. 
Dat meldt het dagblad Al-Risa-
lah. De verslaggever zegt dat 
hij een ‘aanvalstunnel’ heeft 
bezocht. De term maakt dui-
delijk op welke wijze de tunnel 
wordt benut. De bewuste tun-
nel was door Israël vernield in 
de Gazaoorlog, maar wordt nu 
al weer hersteld. Ondanks deze 
feiten doneert de internationale 
gemeenschap miljarden voor de 
wederopbouw van Gaza, ook al 
weet men dat de eerdere donor-
gelden voor humanitaire doel-
einden in de eerste plaats voor 
de bouw van tunnels werd be-
nut. | Foto: Hamasvideo

Criminaliteitscijfer
De criminaliteit in enkele grote 
steden in Israël stijgt. Het betreft 
steden als Ashkelon, Rahat, Na-
zaret en Modi’in. In deze steden 
steeg de criminaliteit tussen de 
tien en twintig procent. Over het 
geheel genomen daalt de crimi-
naliteit in Israël.

Waterpeil stijgt

Voor de eerste keer in vijf maan-
den tijd steeg het waterpeil van 
het Meer van Galilea half ok-
tober. Zware regenval zorgde 
ervoor dat het waterpeil in een 
dag tijd met een halve centime-
ter steeg naar 212,79 meter on-
der zeeniveau. Elke centimeter 
van het waterpeil komt overeen 
met globaal genomen een der-
de van het dagelijkse Israëlische 
waterverbruik. | Foto: Flash90
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Israel bestaat nog steeds voor meer dan  
de helft uit woestijn. Het Joods Nationaal 
Fonds richt zich op de ontwikkeling van 
duurzame ecologische projecten op het 
gebied van bebossing, land- en tuinbouw, 
water en research ten behoeve van alle 
bewoners van Israel. 

Voor altijd in het hart van Israel gesloten
Veel Nederlanders besluiten per testament of legaat hun band met het volk van 
Israel te bekrachtigen. Door deze verbondenheid kunnen zij mensen in Israel 
steunen die zich door de jaren heen met hart en ziel inzetten om Israel vanuit het 
niets op te bouwen.

Persoonlijk gesprek
Wilt u uw verbondenheid met Israel bekrachtigen? Bel voor een vertrouwelijk 
gesprek met drs F. Rosenberg (directeur JNF) 020-646 64 77 of stuur 
onderstaande bon in een ongefrankeerde envelop op.

Deze bon kunt u in ongefrankeerde envelop sturen naar 

Joods Nationaal Fonds, Antwoordnummer 47200, 1070 VC Amsterdam

J N FJ o o d s  N a t i o n a a l  F o n d s B r e n g t  I s r a e l  t o t  b l o e i

Naam en voorletters

Adres en huisnummer 

Postcode en woonplaats 

Ik wil graag meer weten over nalaten aan het JNF. Stuur mij  

vrijblijvende informatie over de mogelijkheid het JNF te begunstigen 

in mijn testament.

m/v

Telefoonnummer E-mail

1
4

IA

✃

Dan wordt de woestijn een gaarde
en de gaarde gelijkt een woud;

J E S A J A  3 2 : 1 5

de helft uit woestijn. Het Joods Nationaal 

gebied van bebossing, land- en tuinbouw, 

Voor altijd in het hart van Israel gesloten

Uw nalatenschap 
brengt Israel tot bloei!

Tel. 020  646 64 77 • info@jnf.nl • www.jnf.nl/vooraltijd

Voor altijd in het hart van Israel gesloten

CD & DVD met twaalf 

Bijbelstudies 
over Israël, 
Jezus en 
de kerk 

door ds. Henk Poot. Bestel 
nu voor € 7,50 per stuk of 
5 stuks voor maar € 25.

bestel de CD en DVD nu op 
www.christenenvoorisrael.nl/winkel
of telefonisch: 033 - 245 88 24
www.christenenvoorisrael.nl/winkel

NIEUW!

Help mee!

De opbrengst van de Israëlveiling is bestemd 
voor projecten in Judea en Samaria

Patroonstraat 1
3861 RN Nijkerk

christenenvoorisrael.nl

De opbrengst van de Israëlveiling is bestemd 

Patroonstraat 1
3861 RN Nijkerk

christenenvoorisrael.nl

Voor de kunst- en antiekveiling voor Israël 
zijn wij op zoek naar:

 Sieraden
 Waardevolle verzamelingen
 Antiek
 Designmeubelen
 Designlampen

Neem voor de inbreng 
van uw spullen 
contact op met: 

Ron Pijl 
Telefoon: 06 1747 9198
veiling@christenenvoorisrael.nl

Geven voor een goed doel,
is geven met je hart.

ISRAEL 
 STILTE VOOR DE STORM? 

 www.wachters.nu & www.neverbesilent.org

Kijk op de website voor alle data en adressen voor een 
spreekbeurt in uw regio!

Spreektour van 13-28 november 2014
  Bart Repko, wachter op de muren van Jeruzalem, spreekt 

over Gods profetische woorden voor deze beslissende en 
uiterst spannende tijd...
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5-8 november

Nataliya Krishanovski over Breng de Joden Thuis

Van 5 tot 8 november spreekt veldwerkster Nataliya 

Krishanovski uit Oekraïne over het werk voor Breng de 

Joden Thuis. Ze spreekt op 5 november in Dordrecht, op 

6 november in Nijkerk, en tijdens het Isrealityweekend 

in Ermelo. Kijk voor details in de agenda op pagina 26.

Nataliya werkt in Oekraïne nauw samen met onze veld-
werker Koen Carlier. Samen helpen zij waar mogelijk 
Joodse families bij de voorbereiding van hun terugkeer 
naar het beloofde land. Maar ook zijn ze het Joodse volk 
in Oekraïne tot troost met bijvoorbeeld voedselpakketten. 
De laatste tijd heeft de situatie in Oekraïne veel beslag op 
hen gelegd en heeft Nataliya keihard gewerkt om Joodse 
vluchtelingen uit Oost-Oekraïne op te vangen en hun 
vertrek naar Israël te regelen.

Concert in Dedemsvaart
Op zaterdagavond 8 november organiseert het harmo-
nieorkest van Jubal een dubbelconcert met het Hineni 
Symfonie Orkest onder leiding van Lubertus Leutscher.
Het Hineni Symfonie Orkest bestaat merendeels uit profes-
sionele musici en voor het overige uit talentvolle amateurs. 
Het orkest speelt ter bemoediging van het Joodse volk en 
tot steun van het Hineni Centrum in Jeruzalem.
Deze muzikale avond wordt gehouden in De Antenne, 
Wilhelminastraat 3 in Dedemsvaart en begint om 20.00 
uur. Kaarten kosten tien euro en kunnen telefonisch of 
per e-mail gereserveerd worden via 0523-616166 (tussen 
17.00 en 19.00 uur) of riny.vfaassen@home.nl.

Israëlcursus
Op 8 en 24 november zijn alweer de twee laatste avonden 
van de Israëlcursus van dit najaar, maar de lezingen die 
nog op het programma staan, zijn absoluut de moeite 
waard. Kijk op christenenvoorisrael.nl/cursus.

Verkoopexpositie 
Abraham Yakin

Van dinsdag 11 november tot en met zaterdag 10 janu-

ari vindt in het Israëlcentrum in Nijkerk een verkoopex-

positie plaats van werk van de Israëlische kunstenaar 

Abraham Yakin.

Het kunstenaarsechtpaar Abraham en Hannah Yakin 
woont in Jeruzalem in een oud huis. Beiden zijn gezegend 
met een enorme creativiteit en hun huis barst dan ook van 
kleur en staat vol met werken die de twee hebben ge-
maakt. Etsen, schetsen, aquarellen en olieverfschilderijen, 
maar ook beeldhouwwerk. Hun creativiteit beperkt zich 
niet tot één discipline.
Al eerder exposeerde Abraham zijn werk in Nijkerk en 
deze expositie werd buitengewoon goed ontvangen. De 
werken die geëxposeerd worden, zijn ook te koop en kun-
nen direct worden meegenomen.

De expositie vindt plaats in het Israëlcentrum, Patroon-
straat 1 in Nijkerk. De expositie is van maandag tot en 
met zaterdag geopend van 10.00 tot 15.30 uur en is gratis 
toegankelijk, inclusief een kopje thee of koffie. U kunt uw 
bezoek ook combineren met een bezoek aan de winkel 
van het Israël Producten Centrum.

steun de voedselpakkettenactie in oekraïne

‘Veel mensen worden bemoedigd’

“Deze zomer vroeg een vriend mij of ik het 
leuk zou vinden mee te gaan naar Oekraïne. 
Het idee sprak me aan, dus ik zei ‘ja’. Wat 
ik er van tevoren van wist? We gingen 1500 
voedselpakketten inpakken en uitdelen on-
der Joden in West-Oekraïne. Alles daar heeft 
zo onnoemelijk veel indruk op me gemaakt. 
Meteen al de eerste dag bezochten we 
Babi Jar, waar in 1941 tienduizenden Joden 
vermoord werden.”

Inpakken en uitdelen
“Na deze heftige start vervolgden we onze 
weg naar Vinnitsa. Daar begon de volgende 
dag (maandag 6 oktober) het inpakken van 
de voedselpakketten met ongeveer 25 man.
Dinsdag was de eerste uitdeeldag. We 
gingen naar het centrum van de Joodse ge-
meenschap in Zhmerinka. Woensdagochtend 
laadden we 135 pakketten in voor Tulchin. 
Onder andere kwamen we daar bij een man 
die bijna constant aandoenlijk aan het huilen 
was vanwege de traumatische ervaringen 
die hij in het concentratiekamp van Pechora 

heeft gehad. Een vrouw die we ook bezoch-
ten was ziek, en kon ons maar kort ontvan-
gen. De rest van de voedselpakketten werd 
opgeslagen in een schuur waarvandaan voor 
de verdere distributie werd gezorgd.”

Bemoedigen en bidden
“Donderdag 9 oktober laadden we ’s och-
tends weer voedselpakketten in de auto’s. 
We reden eerst naar de baptistenkerk in 
Bratslava. Daar laadden we de voedselpak-
ketten over in de auto van voorganger Igor 
die voor verdere distributie zorgde. Bij de 
kerk ontmoetten we Natasha, een vluchte-
ling uit Odessa. Zij straalde enorm veel angst 
uit. Ook zonder dat onze tolk vertaalde wat 
ze zei, was het duidelijk wat voor indrukken 
zij had opgedaan. Ze maakte een wanhopige 
indruk. We baden met haar, en toen kwamen 
de emoties nog meer los. Ze bedankte ons, 
en wij gingen weer verder. We bezochten er 
ook een moeder en haar dochter die al een 
jaar geleden besloten hadden naar Israël 
terug te keren, maar tot nog toe door een 

aantal belemmeringen niet waren gegaan. 
Ook daar baden we voor de praktische en 
geestelijke kant van de situatie.”

Belangrijk werk
“Ik wist nauwelijks iets van de voedsel-
pakkettenactie. Ik had nauwelijks een idee 
van wat Koen in Oekraïne doet. Het werk 
dat gedaan wordt met voedselpakketten is 
zeker heel belangrijk, maar wat volgens mij 
meer doet, zijn de vele bezoeken die ermee 
gepaard gaan. Veel mensen worden bemoe-

digd in zulke gesprekken. Een voedselpakket 
is een mooi excuus voor zo’n gesprek.”

Steun de voedselpakkettenactie en 

bemoedig het Joodse volk. Maak uw 

gift over op NL38 ABNA 0529 310 

252 onder vermelding van ‘voedsel-

pakketten’ of gebruik de kaart bij 

deze krant.

Koen Carlier (links) geholpen door onder meer Pieter van der Jagt (midden) laadt een vrachtwagen uit 

met producten voor de voedselpakketten in Oekraïne. | Foto: Nastia Malinich

Aan het begin van het Oekraïense winterseizoen reisde Pieter van der Jagt uit 

Amersfoort met een vriend uit Australië naar Oekraïne om daar te helpen voedsel-

pakketten uit te delen met Koen Carlier van Christenen voor Israël.
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Honderd dagen gebed en conferentiereis
In januari 2015 is het zeventig jaar geleden dat het 

vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd en in mei 

2015 is het zeventig jaar geleden dat er een eind 

kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Christenen voor 

Israël Internationaal roept samen met andere organi-

saties in de Global Prayer Call 2015 op tot wereldwijd 

gebed. De opening hiervan vindt plaats nabij Ausch-

witz en we nodigen u graag uit met ons mee te reizen.

‘Auschwitz’ staat voor de gruwelijke vernietiging van het 
Europese Jodendom die Hitler en zijn trawanten voor ogen 
hadden. Auschwitz staat ook voor de ingrijpende en veroot-
moedigende vraag hoe het mogelijk is geweest dat in het 
hart van het door het christendom gestempelde Europa meer 
dan zes miljoen Joden op gruwelijke wijze zijn vermoord 
ten gevolge van de demonie van de Jodenhaat. Europa en 
de christenen van Europa zijn nog lang niet klaar met de 
verwerking van deze schokkende gebeurtenissen.
Nu gaat het antisemitisme opnieuw als een vurig gif door de 
volkerenwereld. Het Joodse volk en de staat Israël moeten 
het weer ontgelden in de wereldopinie. Hoe staan kerken en 
christenen daar nú in?

God zelf zegt tegen Abraham: “Ik zal zegenen wie u zege-
nen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle 
geslachten van de aardbodem gezegend worden” (Genesis 
12:3). Israël niet de plek geven die het toekomt, druist re-
gelrecht tegen de bedoelingen van God in. Dat geldt ook de 
volkeren vandaag de dag! De wereld zal daarvoor verant-
woording moeten afleggen (Matteüs 25:31-46).

Conferenties in Krakau en Jeruzalem
Van 27 januari tot 8 mei willen we daarom een bijzondere 
periode van gebed en verootmoediging in acht nemen. 
Precies honderd dagen van gebed, voorbede en verootmoe-
diging met betrekking tot Israël, maar ook tot onze eigen 
volken. De start van deze gebedsperiode zal plaatsvinden 
met een conferentie in Krakau in Polen, en de periode wordt 
afgesloten met een conferentie in Jeruzalem. De conferentie 
in Krakau is van 25 tot 29 januari; de conferentie in Jeru-
zalem is van 10 tot 13 mei. Wij hopen ook met christenen 
uit Nederland die conferenties te bezoeken onder leiding 
van ds. Jaap de Vreugd. De voertaal op de conferenties is 
Engels.
Voor de conferentie in Krakau vertrekken we al op 24 januari 
en we reizen op 29 januari terug. Deelname bedraagt E 565 

euro all-in. Hebt u belangstelling? Bel dan 033-2458824 of 
mail naar secretariaat@christenenvoorisrael.nl. Er is een 
speciale website die u kunt bezoeken: 100-days.eu. Daar 
kunt u het programma van de conferenties downloaden en 
u kunt daarop ook reserveren voor de conferentie als u deze 
liever op eigen gelegenheid bezoekt.

Boek en brochure
Er is met het oog op deze periode van gebed een Engelstalig 
boek verschenen met als titel Israel, the nations and the 
valley of decision. Dit boek is in het Nederlands vertaald 
(zonder de bijlagen). Het Engelstalige boek is gratis te 
bestellen (excl. verzending), de Nederlandse versie is voor 
4 euro te bestellen in onze winkel op christenenvoorisrael.nl. 
U kunt ook telefonisch bestellen: 033-2458824.

Uitzicht over slechts een deel van het voormalige kampterrein van Auschwitz-Birkenau in Polen. Ruim een miljoen Joden werden hier 

vermoord. | Foto: Ian Duffy/CC Flickr.com

Maandag 3 november

Studiedag Land in zicht
Het Jodendom kent als 
geen andere godsdienst 
een relatie met een speci-
fiek land. Zonder het land 
Israël zou het Jodendom 
instorten. Land en volk 
zijn niet van elkaar los te 
maken. Het Platform Appèl Kerk en Israël organiseert op 
maandag 3 november een studiedag over het thema Land 
in zicht. Hierin gaat het over de relatie tussen land en 
religie in Jodendom en christendom. Het thema wordt in-
geleid door Leo Mock, docent Judaïca, en Klaas Spronk, 
professor Oude Testament.
De studiedag is van 9.30 tot 16.00 uur in de Bergkerk aan 
de Dr. A. Kuyperlaan 2 in Amersfoort. Deelname bedraagt 
30 euro (studenten 20 euro). Aanmelden kan via appelker-
kenisrael.nl of 073-6579141. | Foto: Yehuda Cohen

Adventbijeenkomst
Op zaterdag 
13 december 
organiseert 
Christenen voor 
Israël van 13.30 
tot 15.30 uur de 
jaarlijkse ad-
ventbijeenkomst 
in het Israël-
centrum aan de 
Patroonstraat 
1 in Nijkerk. Ds. Henk Poot en ds. Kees van Velzen 
gaan tijdens deze bijeenkomst in op het thema Blijde 
hoop voor Israël en de gemeente. In de adventtijd staan 
we stil bij het naderende kerstfeest, waarin we Jezus’ 
komst in deze wereld vieren. Maar het is ook goed stil 
te staan bij Zijn naderende wederkomst, waarvan we de 
voortekenen steeds sterker om ons heen mogen zien. 
De bijeenkomst wordt muzikaal ondersteund door Kees 
de Vreugd op piano. Iedereen is van harte welkom, de 
toegang is vrij.

De nuance bij ‘Israëlpredikant’
Israëlpredikant. Zo noemen we ds. Henk Poot die in dienst bij Christenen 

voor Israël boeken en artikelen schrijft en door heel het land spreekt 

over Gods plan met Israël.

Zelf is ds. Poot enigszins wars van die titel: “Het wekt een beetje de indruk 
dat ik alleen maar over Israël kan spreken en de rest van de Bijbel links laat 
liggen”, vertelt hij. “Mensen hebben de indruk dat Israël je blik vernauwt. Ik 
heb juist het tegenovergestelde ervaren. Door me in Gods weg met Israël te 
verdiepen, is de Bijbel veel breder open gegaan en leer je ook andere zaken 
beter verstaan. Ik hoop dat te kunnen overbrengen in wat ik doe.”
Ds. Poot is zeer aktief als spreker. Tijdens diensten, lezingen en seminars laat 
hij op humoristische en bevlogen wijze zien hoe verrijkend het is voor ons 
verstaan van de Bijbel om te begrijpen wat Gods plan met Israël omvat.

Deze komende maand kunt u lezingen van ds. Poot bijwonen in Wouden-
berg, Opperdoes, Almelo, Nunspeet, Ridderkerk, Dokkum, Oude Pekela, 
Nijkerk, Alblasserdam en Leek. Details hiervan vindt u in de agenda op 
pagina 26.

24 tot 26 november

Lezingen Sondra Baras
Sondra Baras is directeur van Christian Friends of Israeli 
Communities (CFOIC), een netwerk van christenvrien-
den van Israël die de Joodse dorpen in Judea en Sama-
ria ondersteunt. Van 24 tot 26 november bezoekt Baras 
Nederland en zij zal diverse lezingen geven. Ze spreekt 
in Nijkerk tijdens de Israëlcursus en verder in Zwolle en 
Dordrecht. Kijk in de agenda op pagina 26 voor details.
Wie de Bijbel leest, kan niet om het Bijbelse hartland 
heen. Het overgrote deel van de verhalen uit de Bijbel 
speelt zich af in wat tegenwoordig in de media ‘bezet 
gebied’ wordt genoemd. Dit zogenaamde ‘hartland van 
Israël’, Judea en Samaria is echter van vitaal belang. Niet 
alleen is het vanwege zijn verhoogde ligging ten opzichte 
van de rest van het land van strategisch belang, het is ook 
nog eens van groot geestelijk belang. Over de ‘bergen van 
Israël’ staan talloze profetieën in de Bijbel. Sondra kan 
hier gepassioneerd over spreken. De lezingen zijn daarom 
een absolute aanrader. Sondra Baras | Foto: CvI
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Israëlweekend in Vierhouten
Van 21 tot en met 24 
november organiseert 
Christenen voor Israël een 
boeiende Israëlconferentie 
in het gezellige en goed 
verzorgde conferentiehotel 
’t Vierhouterbos midden op 
de Veluwe. Sprekers als Feike ter Velde (foto) en Sondra 
Baras uit  Israël staan garant voor een inhoudelijk verrij-
kend weekend. Maar ook de Sjabbatsmaaltijd, waarmee 
we het weekend op vrijdagavond beginnen, de muzikale 
medewerking van Gijs Zonnenberg op zondagmiddag en 
de prachtige locatie beloven van dit najaarsweekend een 
bijzondere gebeurtenis te maken. U kunt zich nog opge-
ven. Vanaf 195,75 euro all-in per persoon neemt u deel 
aan dit weekend. Voor meer informatie en opgave belt u 
033-2458824 of mailt u naar secretariaat@christenenvoor-
israel.nl.

Israëlpredikant Poot spreekt voor
ondernemers over Bijbels hartland
Ds. Henk Poot spreekt op woensdag 26 november voor 

het ondernemersplatform Werken aan de Toekomst 

over het Bijbels hartland Judea en Samaria. Hij is uitge-

nodigd voor de plenaire vergadering in het Israëlcen-

trum aan de Patroonstraat 1 in Nijkerk. Aanvang 16.00 

uur, inloop vanaf 15.30 uur.

Ds. Poot (foto) is als Israëlpredikant verbonden aan Chris-
tenen voor Israël. Daarnaast is hij actief voor Christian 
Friends of Israeli Communities (CFOIC). Deze organisa-
tie van Christenen voor Israël helpt Joodse leefgemeen-
schappen in Judea en Samaria.
Het ondernemersplatform beheert eigen projecten voor 

hulpbehoevende jongeren 
in Israël. Een mooi voor-
beeld is een geschonken 
verkoopwagen, die jonge-
ren perspectief biedt op een 
betere toekomst.
Aansluitend op de plenaire 
vergadering volgt een informeel gedeelte. Een geschikt 
moment om elkaar te ontmoeten en uitgebreid te netwer-
ken. Belangstellende ondernemers en managers nodi-
gen wij graag uit om op 26 november eens een kijkje te 
komen nemen. Graag vooraf aanmelden via kl.hoekstra@
fi lternet.nl of 06-23634976. Meer informatie op christen-
envoorisrael.nl/ondernemers.

Zingen voor Israël
Komende maand kunt u op maar liefst zes locaties 

deelnemen aan een feestelijke koor- en samenzang-

avond ten bate van Israël. De toegang is vrij. Wel is er 

een collecte en op alle avonden zijn tafels met boeken 

en Israëlproducten aanwezig. U bent van harte uitgeno-

digd.

Donderdag 30 oktober – Den Haag
Om 20.00 uur in de Bergkerk, Daal en Bergselaan 50a. 
Met een gezamenlijk optreden van het chr. gemengd koor 
Eben-Haëzer uit Scheveningen en het chr. gemengd koor 
Asaf uit Moerkapelle, de mannenzanggroep Sion uit 

Katwijk en Annemieke van 
der Zwan als solozangeres. 
Dirk van Duijvenbode en 
Erik van der Knijff bespe-
len het orgel. Ds. A. Vasten-
houd opent de avond en 
ds. J. de Vreugd houdt een 
korte meditatie.

Vrijdag 7 november – Oldemarkt
Om 20.00 uur in de Hervormde Kerk, Marktplein 7. Met 
het Heerenveens interkerkelijk mannenkoor Credo met 
begeleiding van Johan Bijhold op de piano en de gospel-
groep Light Tunes uit Steenwijk. Ook met Eline Bakker 
en organist Theun Hoen. Ds. E.H. Jans opent de avond en 
ds. Willem J.J. Glashouwer houdt de meditatie.

Zaterdag 8 november – Sprang-Capelle
Om 19.30 uur in de Grote Kerk, Kerkstraat 34. Met 
het chr. gemengd koor Con Amore uit Sleeuwijk, de 
 muziekgroep Aeolisch uit Sprang-Capelle en organist 
Christian Boogaard. Ds. M. van de Ruitenbeek opent de 
avond en ds. Willem J.J. Glashouwer houdt een overden-
king.

Dinsdag 11 november – Bodegraven
Om 20.00 uur in de Dorpskerk, Oude Markt 1. Met de vo-
calgroup VOICE uit Rotterdam, het chr. mannenkoor Con 
Forza en Jong Con Forza uit Woerden, Jan van der Neut 
op de sjofar en Mark Brandwijk op het orgel. Ds. G.C. 

Vreugdenhil opent 
de avond en Pim van 
der Hoff verzorgt een 
meditatie.

Dinsdag 18 november 
– ’s-Gravenzande
Om 20.00 uur in de 
Dorpskerk, Langs-
traat 34. Met het Westlands Dameskoor, The Martin Mans 
Formation en Martin Mans als organist. Ds. C.P.M. Ver-
rips opent de avond en ds. H. Poot houdt een overdenking.

Vrijdag 21 november – Ouddorp
Om 19.30 uur in de Doopsgezinde kerk, Dorpstienden 3. 
Met het chr. gemengd koor Sursum Corda uit Dirksland, 
het chr. kinderkoor Kadosj uit Goedereede, het chr. man-
nenensemble Goeree, Martin Kolff op de piano, Maroeska 
Soeteman op dwarsfl uit en Anton Weenink op het orgel. 
Ds. W.J. van de Griend opent de avond en ds. Willem J.J. 
Glashouwer verzorgt de meditatie.Kinderkoor Kadosj uit Goedereede.

Vocalgroup VOICE uit Rotterdam.

Méér dan zomaar een vakantie
Het is maar hoe je reist. Kom je 

voor de mooie natuur? Voor de 

historische plaatsen? Voor een 

snufje cultuur? Of gewoon voor 

je eigen rust? Ook met al deze 

motieven kun je meereizen met 

Christenen voor Israël. Maar het 

unieke van onze solidariteitsrei-

zen zit hem nu juist niet daarin. 

Het unieke is het bemoedigende 

karakter.

Reis in 2015 met ons mee naar Israël, 
Oekraïne of Polen en beleef zelf hoe deze 
aandacht voor anderen uw vakantie een 
buitengewone meerwaarde geeft. Wie Israël 
zegent, wordt gezegend. Zo omschreven 

veel mensen de ervaring die zij tijdens de 
reizen opdeden. Het tonen van solidariteit 
in de ontmoeting met het Joodse volk werd 
een verrijkende ervaring die het hoogtepunt 
vormde van hun reis.
Naast het bemoedigende karakter zijn de 
reizen van Christenenen voor Israël ook 
buitengewoon leerzaam. De Bijbel wordt 
als het ware ingekleurd als u die plaatsen 
van dichtbij ziet waar de Bijbelverhalen zich 
afspeelden.

Hiernaast vindt u een overzicht van al 
onze reizen in 2015. Voor meer infor-
matie kijkt u op krukziener.nl/cvi, de 
website van onze touroperator, of u belt 
020-4044413.

Reisprogramma 2015
Reis Vertrek Terugreis  Prijs

Israël in vogelvlucht 27 april 4 mei E 1195,–

Vogelvlucht familiereis 1 mei 8 mei E 1295,–

Israël ontdekken 1 mei 11 mei E 1495,–

Naar het hart van Israël met ds. Henk Poot 11 mei 22 mei E 1685,–

Israëlreis voor vrouwen 25 mei 4 juni E 1645,–

Loofhuttenreis 2 oktober 12 oktober E 1755,–

Vogelvlucht familiereis 16 oktober 23 oktober E 1295,–

Israël ontdekken 16 oktober 26 oktober E 1495,–

Israël in vogelvlucht 2 november 9 november E 1195,–

4 Prijzen zijn op basis van verblijf in een tweepersoonskamer. Voor eenpersoonskamers geldt 
een meerprijs.

Zonsondergang boven Eilat. | Foto: Goisrael
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israël steunen? start in 2015 met een voordelige periodieke schenking

Slim Israël zegenen
We zijn in Nederland gezegend met een 

overheid die het aanmoedigt om te 

schenken. Giften zijn onder bepaalde 

voorwaarden aftrekbaar van de belas-

ting. U krijgt uw geld als het ware terug 

van de overheid.

Wie dus slim wil schenken, neemt dit in 
overweging. Want als we (een gedeelte van) 
het geld terugkrijgen, kunt u soms nèt iets 
meer geven. In het geval van uw steun aan 
Israël, kan Israël hierbij gebaat zijn! Vindt u 
ook dat onze overheid best iets meer mag 
doen voor Israël? Daar heeft u als giftgever 
rechtstreeks invloed op!

Periodieke schenking
Een periodieke schenking is een van tevoren 
vastgelegde periodieke gift. De vastgeleg-
de periode is minstens vijf jaar. De hoogte 
van de gift bepaalt u zelf. Tot 2014 was het 
noodzakelijk een periodieke schenking vast 
te leggen in een notariële akte, maar dit is 
niet langer verplicht. Een wederzijds onder-
tekende overeenkomst tussen u als schenker 
en de ontvangende partij is nu voldoende.
Het voordeel van een periodieke schenking 
is dat er geen fiscaal plafond geldt. U kunt 

dus altijd de volledige schenking van de 
belasting aftrekken. En dat maakt periodiek 
schenken slim schenken!

Steun Israël
Overweegt u Israël te steunen? Of steunt u 
Israël al, maar nog niet door een periodieke 
schenking? Overweeg dan om vanaf 2015 

een periodieke schenking vast te leggen. 
Hiervan profiteert u als giftgever door het 
uitgebreide belastingvoordeel, maar ook 
Israël is hierbij gebaat omdat u wellicht net 
iets meer kunt schenken via deze weg.

Hulp nodig?
Leo van Koesveld is namens Christenen voor 

Israël bereid om u 
te informeren over 
en te begeleiden bij 
het opstellen van 
een overeenkomst 
voor een periodieke 
schenking. U kunt 
hem op woensdag 
bereiken door 
hem te bellen: 
033-2458824. U 
kunt hem ook e-mailen: leovankoesveld@
christenenvoorisrael.nl.

Andere vormen van steun
U kunt Israël naast een gewone gift of een 
periodieke schenking ook steunen door 
een eenmalige gift, een lening, een legaat 
en een (deel)erfenis of een codicil. Over al 
deze mogelijkheden heeft Christenen voor 
Israël een overzichtelijke informatiebrochure 
samengesteld en indien u daarna verdere 
vragen heeft, staat Leo van Koesveld tot uw 
beschikking om een en ander persoonlijk toe 
te lichten.
U kunt de informatiebrochure over schen-
ken en nalaten aanvragen via de hierboven 
genoemde contactgegevens of u kunt kijken 
op christenenvoorisrael.nl/schenken.

Excursies naar Haarlem en Apeldoorn
Ga met ons mee op stap en verdiep u in de rijke en ook 

tragische geschiedenis van het Jodendom in Nederland. 

Een geschiedenis die wij nooit mogen vergeten. Excur-

sies zijn een prachtige manier om hierbij stil te staan, 

maar zijn ook een gezellige gelegenheid om andere 

Israëlvrienden te leren kennen.

Haarlem
Op donderdag 6 november kunt u deelnemen aan een 
excursie onder leiding van Marianne Glashouwer naar 
het Corrie ten Boomhuis in Haarlem. We verzamelen 
om 11.30 uur bij het Corrie ten Boomhuis. Einde: ca. 
13.00 uur. Kosten: E 6,–.

Apeldoorn
Op donderdag 13 november bezoeken we vanaf 10.30 uur 
de synagoge van Apeldoorn met aansluitend een koosjere 
lunch. U wordt begeleid door Heleen Bénard. ’s Middags 
horen we de geschiedenis van het Apeldoornsche Bosch, 
de Joodse psychiatrische inrichting, waaruit in 1944 alle 

inwoners werden weggevoerd (foto). Einde: ca. 15.00 uur. 
Kosten: E 22,50.

Gaat u mee? Geef u op via 033-2458824 of mail naar 
excursie@christenenvoorisrael.nl.

Tulpentour 2014

Dit jaar ligt het accent op de gebieden op waar veel raket-
ten zijn gevallen tijdens de oorlog. Dat wil zeggen dat we 
plaatsen rondom de Gazastrook bezoeken om de mensen 
daar te bemoedigen. Dat is extra belangrijk omdat fami-
lieleden daar dikwijls liever niet op bezoek komen. Verder 
gaan we naar de Golan, waar het aan de grens met Syrië 
ook onrustig is, en naar plaatsen in Judea. Ook staat een 
bezoek aan een organisatie voor gehandicapte kinderen op 
het programma. In Jeruzalem hopen we de burgemeester 
ontmoeten. Nieuw is dat de verkoopwagen van ons onder-
nemersplatform met ons mee zal reizen naar het zuiden en 
zal zorgen voor stroopwafels en koffie.

4 Volg de tulpentour vanaf 17 november op 
 christenenvoorisrael.nl.

Steeds meer kinderen geïnteresseerd in Israël
Wie denkt dat alleen volwassenen interesse hebben in Israël heeft het mis! 

Steeds meer kinderen willen meer weten over het land van de Bijbel. Het 

Tov!Club Magazine is daarvan een bewijs. Het groeiende aantal lezers maakt 

duidelijk dat ook kinderen zich verbonden voelen met Israël. Naast een paar 

duizend abonnees is het blad afgelopen Israëlzondag aan maar liefst negen-

duizend kinderen uitgedeeld!

Het blad is dan ook een prachtig middel om uw (klein)kinderen bekend te maken 
met de mooie boodschap over Israël. Met prachtige foto’s en boeiende onderwer-
pen is het kwartaalblad voor veel kinderen een blad waar ze elke keer weer naar 
uitkijken. De Joodse feesten, de prachtige natuur in Israël, leuke weetjes, je vindt 
het allemaal in het Tov!Club Magazine.

Een abonnement op het Tov!Club blad is gratis, wel vragen we om jaarlijks 
een gift over te maken om het blad in stand te houden. Abonneren kan via 
 tovclub.nl.

Nieuwsbrieven uitdelen
Eind november verschijnt het 
december-januarinummer van Israël 
Aktueel en dan duurt het twee 
maanden voordat u de nieuwe 
krant weer op de mat krijgt. In 
de tussentijd sturen we u daarom 
twee nieuwsbrieven. Een over onze 
voedselhulpprojecten in Israël en 
een over hulp aan overlevenden 
van de Holocaust.

U kunt ons helpen om deze bijzondere projecten te 
ondersteunen. Niet alleen door zelf te doneren; u kunt ook 
extra exemplaren van deze nieuwsbrieven bestellen om 
uit te delen in uw omgeving. Zo kunt u wellicht anderen 
motiveren het Joodse volk te zegenen.

Bestel nieuwsbrieven door ons te bellen op 033-2458824 
of te mailen naar secretariaat@christenenvoorisrael.nl.

Het voormalige gebouw van het Apeldoornsche Bosch. | Foto: Wiki-

media Commons
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Albanië hoort de boodschap over Israël
In 1967 werd Albanië officieel tot atheïstische staat uitgeroepen en tot 1990 waren alle kerken en moskeeën 

gesloten. Gelovigen werden streng vervolgd en geestelijk leiders gedwongen de uitvoering van hun ambt op te 

geven. Nu, anno 2014, groeit de kerk en is er, ook onder voorgangers, een grote belangstelling voor Gods bood-

schap over Israël. Begin oktober was ds. Willem Glashouwer er daarom ook voor een aantal spreekbeurten.

De tour werd georganiseerd door Eduart Demo, die 
leiding geeft aan een organisatie van kerkplanters. Hij ver-
taalde het boek Waarom Israël? in het Albanees en zorgde 
voor vijfhonderd gedrukte exemplaren. Tijdens diverse 
bijeenkomsten op verschillende plaatsen in het land gaf 
ds. Glashouwer de aanwezigen onderwijs over Gods plan 
en doel met Israël en de verantwoordelijkheid van de kerk 
tegenover Israël en het Joodse volk. Tijdens een van de 
bijeenkomsten was ook Tsach Saar aanwezig, de plaats-
vervangend ambassadeur van Israël in Albanië.

Alle spreekbeurten werden bijzonder goed bezocht en 
gezien de grote belangstelling zijn er volop plannen om 
deze eerste kennismaking een vervolg te geven en het 
werk van Christenen voor Israël ook in Albanië verder te 
ontwikkelen. Gezien de geschiedenis tijdens de Tweede 
Wereldoorlog een bijna logisch vervolg. Albanië heeft in 
die periode namelijk nooit Joden uitgeleverd aan de nazi’s. 
Velen van hen werden verborgen op het platteland en kre-
gen een nieuwe naam en een Albanees paspoort. Albanië 

is ook het enige Europese land dat na de oorlog meer 
Joden herbergde (tweeduizend) dan aan het begin van de 
oorlog (tweehonderd)!

Ds. Willem Glashouwer in Albanië met de plaatsvervangend Israë-

lisch ambassadeur in Albanië en Eduart Demo (rechts). | Foto: C4I

Kort aktiefnieuws
Wijnproeverij in Nijkerk
Het Israël Producten Centrum 
organiseert op donderdag 13, vrij-
dag 14 en zaterdag 15 november 
een wijnproeverij in het Israëlcen-
trum, Patroonstraat 1 in Nijkerk. 
Tijdens deze proeverij zijn alle 
wijnen die het IPC in de collectie 
heeft te proeven. Er zijn meer dan 
veertig soorten. Daaronder zijn 
veel nieuwe wijnen die zeer de 
moeite waard zijn. De proeverij 
wordt geleid door vinoloog John 
Farenhorst. U bent op donderdag en vrijdag van 10.00 tot 
17.00 uur welkom en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Geen Kinderspel in Heerlen
In het Zuid-Limburgse Heerlen is de komende tijd de expo-
sitie Geen Kinderspel te zien. De expositie staat opgesteld 
in het Bernardinuscollege, Akerstraat 95 in Heerlen en 
is maandag tot vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur gratis te 
bezoeken. Geen Kinderspel vertelt over hoe Joodse kinderen 
de Tweede Wereldoorlog hebben beleefd.

Lezing Het duizendjarig rijk
De commissie Israël en de Gemeente in Bodegraven 
organiseert op donderdag 13 en 27 november een lezing in 
twee delen over Het duizendjarig rijk. Het onderwerp wordt 
uiteengezet door ds. J. Koppelaar vanaf 20.00 uur in de Sal-
vatorkerk aan de Vrije Nesse 11 in Bodegraven. Voor meer 
info mailt u naar israelengemeentebodegraven@gmail.com.

Jubileumreis Holland-Koor
Oktober 2015 lijkt nog ver weg. Toch zijn alle voorbe-

reidingen voor de jubileumreis van het Holland-Koor al 

in volle gang. Volgend jaar bestaat het koor namelijk 

25 jaar en ter gelegenheid daarvan reizen we opnieuw 

met het koor naar Israël. Ook belangstellenden zijn van 

harte welkom. Binnenkort verschijnt de reisbrochure.

Door aaD ZoetemeiJer-manintVelD

Het reisschema van de achtdaagse reis, tijdens welke het 
koor onder leiding van dirigent Jan Quintus Zwart diverse 
concerten zal geven, ligt vast. Zo geven we tijdens de reis 
samen met het Haifa Symfonie Orkest een concert in het 
Auditorium in Haifa (met plaats voor 1100 bezoekers). 
Ook pianist Jan Lenselink en panfluitiste Noortje van 
Middelkoop reizen en werken mee aan de concerten. Later 
die week hopen we opnieuw samen met het Haifa Symfo-
nie Orkest op te treden in Jeruzalem. Ook treedt het koor 
op in Kiryat Yam, een plaatsje tussen Haifa en Akko, in 
een park aan de Middellandse Zee. Het Holland-Koor on-
dersteunt al geruime tijd het conservatorium in deze plaats 
en dit unieke concert vindt dan ook plaats in samenwer-
king met het jeugdorkest van dit conservatorium.
Op het reisprogramma staan verder onder meer een 
 openluchtkerkdienst aan het Meer van Galilea en excur-
sies naar bekende, maar ook minder bekende plaatsen 
uit de Bijbel. Alles bij elkaar belooft het een mooie en 
indrukwekkende reis te worden. Ook belangstellenden 
zijn van harte uitgenodigd om mee te reizen. “Jeruza-
lem, dat ik bemin, wij treden uwe poorten in”. U kunt 
de reis brochure bestellen via de website van het koor: 
holland-koor.nl.

Het Meer van Galilea. | Foto: Goisrael

Schoonheidssalon Devorah geopend in het Israëlcentrum
Huidverzorgende producten met mine-

ralen uit de Dode zee staan wereldwijd 

bekend om hun heilzame werking. 

Vanaf nu kunt u bij het Israëlcentrum 

in Nijkerk in schoonheidssalon Devorah 

terecht voor een gevarieerd aanbod van 

behandelingen.

Schoonheidsspecialiste Wilma Poot 
heeft veel ervaring met de positieve wer-
king van Dode Zeemineralen. Maar ook 
haar liefde voor het Joodse volk en het 
geloof in Gods beloften spelen een rol in 
haar vak.

Bewuste keuze voor Israël
Wilma: “Sinds twaalf jaar werk ik als 
schoonheidsspecialiste. Al die jaren heb 
ik met enthousiasme en vertrouwen in de 
producten uit Israël mijn klanten kunnen 
adviseren in de specifieke producten die 
juist bij hem of bij haar passen. De keuze 
voor producten uit Israël was zeer bewust. 
Ik denk dat die mede is ontstaan door het 
gebed vanuit mijn familie dat ook mijn ogen 
voor Gods volk werden geopend. Daarbij 
is een liefde in mijn hart gelegd die er niet 
meer uit gaat. Ik hoop met deze keuze een 
steentje bij te kunnen dragen en een verschil 
te maken. Ook juist nu er toch al zoveel 
geboycot wordt. Vaak vragen mensen mij 

waarom ik juist voor die producten heb ge-
kozen. Dat is dan een mooie gelegenheid om 
net even iets meer te kunnen vertellen.

Tot rust komen
“Ik geniet van mijn beroep”, vertelt Wilma. 
“Het mooiste is dat ik een stukje zorg en 
rust mag geven die we allemaal wel op 
zijn tijd even nodig hebben. We hebben 
het druk; gunnen onszelf vaak nauwelijks 

een momentje rust. In de schoonheidssalon 
zie je mensen tot rust komen en ontspan-
nen.”

Behandelingen
Er is een ruime keuze aan behandelingen. 
Denk bijvoorbeeld aan een inpakking 
met Dode Zeeklei. Deze klei helpt om ons 
lichaam te ontdoen van gifstoffen, die we 
door de jaren heen hebben verzameld in ons 

lichaam. Het is rustgevend voor de huid, met 
name bij psoriasis. Bij reumatische klachten 
geeft het verlichting en het neemt vermoeid-
heid weg en heeft bovenal een reinigend 
effect (detox). Deze behandeling kan ook in 
een kuur worden gegeven.
Een ander voorbeeld is een voet- of hand-
verzorging. Voeten zijn vaak het laatste waar 
we aan denken, maar ze zijn erg dankbaar 
na een voetenscrub, knippen, vijlen, voet-
masker (bij droge voeten) en een ontspann-
nende voetmassage.
Een heerlijke luxe is een gelaatsbehandeling 
met reiniging, peeling en een masker. Spe-
ciaal nu in november kunt u als kennisma-
kingsaanbod hiervan genieten voor slechts 
29,50 euro.

U kunt natuurlijk ook samen komen. Maak 
er een gezellig uitstapje of dagje van samen 
met vriendinnen, familie of collega’s. Er is 
mogelijkheid voor een groepsarrangement 
met keuze uit een gelaatsbehandeling of een 
spa voet/handverzorging rond de tafel. U 
kunt dan samen genieten van een behan-
deling en er is gelegenheid voor vragen en 
advies.

Voor meer informatie en reserveringen belt 
u Wilma op telefoonnummer 06-57153009 
of mailt u naar salongendevorah@hotmail.
com.

Schoonheidsspecialiste Wilma Poot ontvangt u graag in salon Devorah in Nijkerk. | Foto: Wilma Poot
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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 Kuijk-
straat 11. Thema: Het mysterie van de doofheid en 
blindheid van Israël en de kerk.

dinsdag 4 november
9.00 uur: Bunschoten: lezing heleen Bénard voor 

aglow.  Locatie: Restaurant de Mandemaker, Kerk-
straat 103. Thema: Profetische vreugde.

19.30 uur: Niezijl: lezing ds. willem j.j. glashou-
wer.  Locatie: het Leerhuis, Hoofdweg 79. Thema: 
Israël: Gods verbonden en koninkrijk Gods.

20.00 uur: ermelo: lezing heleen Bénard voor 
aglow.  Locatie: De Voorhof, Fr. Hendriklaan 11. 
Thema: Profetische vreugde.

20.00 uur: eindhoven: lezing ds. kees van velzen.  
Locatie: Baptistenkerk De Schuilplaats, Marconi-
laan 70. Thema: Heere, herstelt Gij in deze tijd het 
koningschap voor Israël?

20.00 uur: andijk: seminar met feike ter velde.  
Locatie: Zaal Mantel, Hornpad 19. Thema: Met Israël 
op weg naar de eindtijd.

woensdag 5 november
10.00 – 16.00 uur: Nijkerk: studiedag met 

ds. willem j.j. glashouwer.  Locatie: Israëlcen-
trum, 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. Aanmelden verplicht, via bijeenkomst@
christenenvoorisrael.nl of 033-2458824

20.00 uur: dordrecht: lezing Nataliya krishanov-
ski.  Locatie: Koepelzaal van de Wijnstok, Dubbel-
steynlaan West 70. Thema: Breng de Joden Thuis.

donderdag 6 november
19.30 uur: Nijkerk: lezing Nataliya krishanovski.  

Locatie: Israëlcentrum, Patroonstraat 1. Thema: 
Breng de Joden Thuis.

7 tot 9 november
ermelo: isreality jongerenweekend voor jon-

geren 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 27.

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@christenenvoorisrael.
nl of 033-2458824. Kosten: E 50 voor de hele 
cursus of E 10 per cursusdag. Met livestream op 
 christenenvoorisrael.nl

11.00 uur: Nieuw-lekkerland: lezing ds. willem 
j.j. glashouwer.  Locatie: Mess. Gemeente, Caril-
lon, Raadhuisplein 1. Thema: Waarom Jeruzalem?

Maandag 10 november
19.30 uur: groningen: informatieavonden met 

o.a. ds. henk poot.  Locatie: Madoerastraat 16. 
Thema: Intro op Focus op Israël. Meer weten en 
aanmelden? Wijkgemeente-martinikerk.nl/focuso-
pisrael. Vervolgavonden op donderdag 20 november 
en 4 december.

dinsdag 11 november
19.30 uur: katwijk: lezing oscar lohuis.  Locatie: 

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

19.30 uur: groningen: lezing ds. willem j.j. glas-
houwer.  Locatie: Immanuelkerk, Overwinningsplein 
1. Thema: Het mysterie van de doofheid en blindheid 
van Israël en van de kerk.

woensdag 12 november
9.00 uur: windesheim: lezing en koffieochtend 

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. glashou-

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

dinsdag 18 november
20.00 uur: rijssen: spreekbeurt heleen Bénard.  

Locatie: De Hoeksteen, Kroonweide 2. Thema: Feest 
vieren in de woestijn.

woensdag 19 november
19.30 uur: rijssen: lezing ds. willem j.j. glashou-

wer.  Locatie: Chr. Scholengemeenschap Regge-
steyn, Cattelaar 3. Thema: Israël in deze tijd en in 
de toekomst.

19.30 uur: veenendaal: lezing ds. kees van 
velzen.  Locatie: Pniëlkerk, Ghandistraat 2. Thema: 
het herstel van Israël.

woensdag 19 november en 3 december
20.00 uur: Nunspeet: seminar ds. henk poot.  Loca-

tie: Opstandingskerk, Feithenhof weg 24. Thema: 
Zacharia, hoop voor de toekomst.

donderdag 20 november
19.30 uur: puttershoek: lezing ds. willem j.j. 

glashouwer.  Locatie: Kerkelijk Centrum de Hoek-
steen, Kerkplein 3. Thema: Israël en de kerk: Gods 
verbonden en het koninkrijk Gods.

20.00 uur: ridderkerk: lezing ds. henk poot.  Loca-
tie: Gebouw Obadja, Schepenstraat 4. Thema: Jozef 
als profetie van Jezus.

Maandag 24 november
15.00 – 21.00 uur: Nijkerk: israëlcursus israël 

inspireert! (6/6).  Sprekers: Susanne Kokkonen, 
Sondra Baras en Kees van der Staaij. Locatie: Israël-
centrum, Patroonstraat 1. Aanmelden bijeenkomst@
christenenvoorisrael.nl of 033-2458824. Kosten: 
E 50 voor de hele cursus of E 10 per cursusdag. 
Met livestream op christenenvoorisrael.nl.

Maandag 24 november, 1 en 8 december
20.00 uur: oude pekela: seminar ds. henk poot.  

Locatie: Vrije Evangelische Gemeente, Hendrik 
Westen straat 191. Thema: Hoop voor de toekomst.

dinsdag 25 november
19.00 uur: Zwolle: israëlseminar met sondra 

Baras en ds. henk poot.  Locatie: De Zuiderhof, 
Troelstralaan 25. Entree: 5,00 euro. Thema: Judea en 
Samaria, Bijbels hartland.

19.30 uur: Nunspeet: lezing heleen Bénard voor 
vrouwengroep.  Locatie: Gebouw De Wheme, Ds. 
de Bouterlaan 5. Thema: Advent, toen en nu.

woensdag 26 november
16.00 uur: Nijkerk: plenaire vergadering onder-

nemersplatform.  Spreker: Ds. Henk Poot. Locatie: 
Israëlcentrum, Patroonstraat 1. Toegang vrij. Vooraf 
aanmelden bij kl.hoekstra@filternet.nl.

20.00 uur: dordrecht: lezing sondra Baras.  
Locatie: Koepelzaal van de Wijnstok, Dubbelsteyn-
laan West 70. Thema: Judea en Samaria, Bijbels 
hartland.

20.00 uur: alblasserdam: seminar ds. henk poot.  
Locatie: Gebouw Evangelische Gemeente, Ampere-
straat 4. Thema: Jezus, Jozef en Israël.

donderdag 27 november
19.30 uur: Niezijl: lezing ds. oscar lohuis.  Locatie: 

Het Leerhuis, Hoofdstraat 79. Thema: Hoe handelt 
God nu met Israël?

20.00 uur: leek: seminar ds. henk poot.  Locatie: 
De Hoeksteen, Lindesteijnlaan 1. Thema: De roeping 
van Israël en de kerk.

dinsdag 2, 9 en donderdag 18 december
19.45 uur: Nijkerk: seminar ds. henk poot.  Locatie: 

Israëlcentrum, Patroonstraat 1. Thema: Zacharia, 
hoop voor de toekomst.

donderdag 4 december
20.00 uur: wouterswoude: lezing ds. henk poot.  

Locatie: Het Dorpshuis Nije Warf, Foarwei 31-A. 
Thema: Israël: het volk, het land, en de Messias.

woensdag 10 december
15.00 – 19.00 uur: de Bilt: lezing heleen Bénard 

op ouderen contactdag.  Locatie: De Voorhof, 
Dorpstraat Vo Steenstraat 70. Thema: Advent, toen 
en nu.

19.30 uur: dedemsvaart: lezing ds. henk poot.  
Locatie: De Fontein, Hoofdvaart 7. Thema: Israël, 
Jezus en de kerk.

donderdag 11 december
20.00 uur: Barneveld: seminar ds. henk poot.  

Locatie: Goede Herderkerk, Jan Seppenplein 70. 
Thema: Zacharia, hoop voor de toekomst.

Zaterdag 13 december
13.30 – 15.30 uur: Nijkerk: adventbijeenkomst.  

Locatie: Israëlcentrum, Patroonstraat 1. Sprekers: 
Ds. Henk Poot, ds. Kees van Velzen. Muzikale omlijs-
ting: Kees de Vreugd. Zie pagina 22.

Maandag 15 december
19.45 uur: woerden: lezing jeannet van duuren 

voor aglow.  Locatie: Kruiskerk, Mesdagplein 4. 
Thema: Israël.

woensdag 17 december
9.30 uur: Naaldwijk: lezing heleen Bénard voor 

aglow.  Locatie: Ontmoetingskerk, Anjerlaan 47. 
Thema: Profetische vreugde.

20.00 uur: geldermalsen: lezing ds. willem j.j. 

glashouwer.  Locatie: Ons Huis, Herman Kuijk-
straat 11. Thema: Vol verwachting blijf ik uitzien.

e X c u r s i e s

donderdag 6 november
11.30 – 13.00 uur: haarlem: excursie corrie ten 

Boomhuis.  Locatie: Barteljorisstraat 19. Leiding: 
Marianne Glashouwer. Kosten: 6,00 euro. Opgave: 
excursie@christenenvoorisrael.nl of 033-2458824. 
Informatie op pagina 24.

donderdag 13 november
10.30 uur – 13.45 uur: apeldoorn: excursie 

synagoge apeldoorn.  Locatie: Paslaan 18. 
Leiding: Heleen Bénard. Kosten: 22,50 euro. Opgave: 
excursie@christenenvoorisrael.nl of 033-2458824. 
Info op pagina 24.

M u Z i e k

Zaterdag 1 en 29 november
10.00 uur: hoogeveen: repetitie holland-koor.  

Locatie: Oosterkerk, Leeuweriklaan 35. Info: info@
hollandkoor.nl of 06-23768078.

vrijdag 7 november
19.45 uur: oldemarkt: Zingen voor israël.  Locatie: 

Ned. Hervormde Kerk, Marktplein 7.

Zaterdag 8 november
10.00 uur: goes: repetitie holland-koor.  Locatie: 

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

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, Dorpstienden 3.

Zaterdag 22 november
10.00 uur: voorthuizen: repetitie holland-koor.  

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

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 Ederveen. Locatie: Israëlcentrum, 
Patroonstraat 1. Toegang gratis, van maandag t/m 
zaterdag.

10.00 – 15.30 uur: Nijkerk: expositie glaswerk. 
kunstenaar wayne dieleman.  Locatie Israëlcen-
trum, Patroonstraat 1. Toegang gratis, van maandag 
t/m zaterdag.

tot 21 november
14.00 – 17.00 uur: heerlen: tentoonstelling geen 

kinderspel.  Locatie: Bernardinuscollege, Akerstraat 
94. Open: maandag t/m vrijdag.

11 november – 10 januari
10.00 – 15.30 uur: Nijkerk: verkoopexpositie 

abraham yakin.  Locatie: Israëlcentrum, Patroon-
straat 1. Toegang gratis, van maandag t/m zaterdag. 
Informatie op pagina 21.

13, 14 en 15 november
10.00 – 17.00 uur (op zaterdag tot 16.00 uur): Nijkerk: 

israëlische wijnproeverij.  Onder leiding van 
vinoloog John Farenhorst. Locatie: Israëlcentrum, 
Patroonstraat 1. Gratis toegang.

21 – 24 november
vierhouten: israëlweekend.  Gastechtpaar Corina en 

Cees van der Horst. Met diverse sprekers, Sjabbats-
maaltijd en zondagse eredienst. Vanaf E 195,75; 
daggasten E 20. Aanmelden seretariaat@ 
christenenvoorisrael.nl of 033-2458824.

k e r k d i e N s t e N

Zondag 9 november
19.00 uur: hoogezand: drs. kees de vreugd.  Thema: 

Wat betekent Israël voor ons in deze tijd? Locatie: 
Beukemastraat 26.

Zondag 7 december
9:30 uur: Zwaagwesteinde: erik vink.  Locatie: 

Filadelfiagemeente Zwaaagwesteinde, Zuider 
Stations straat 16. Thema: Israël.

e X t e r N

vrijdag 7 november
voorthuizen: sjabbat israël gebed voor kinde-

ren bij de NeM.  Opgave is noodzakelijk: sjabbat@
nemnieuws.nl. Voor de maaltijd dient iedere 
deelnemer een gerecht mee te nemen. Meer info: 
nemnieuws.nl.

donderdag 13 en 27 november
20.00 uur: Bodegraven: lezing ds. j. koppe-

laar.  Locatie: Salvatorkerk, Vrije Nesse 11. 
Thema: Het duizend jarig vrederijk. Info: 
israelengemeentebodegraven@ gmail.com. Tel: 
06-41341594.

dinsdag 18 november
19.45 uur: katwijk aan Zee: spreekbeurt ds. 

willem j.j. glashouwer.  Locatie: Gereformeerde 
Vredeskerk, Baljuwplein 1. Thema: Israël. Meer info: 
ds. C.G. Kant, 071-3411752

dinsdag 25 november
20.00 – 21.30 uur: voorthuizen: informatieavond 

‘als vrijwilliger naar israël’.  Locatie: NEM. 
Opgave voor 19 november via info@nemnieuws.nl. 
Meer 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 uitgebreid net-
werk van consulenten door heel Nederland. Zo is er bij 
u in de buurt altijd wel iemand te vinden die Israëlpro-
ducten aan huis verkoopt. Op de website israelwinkel.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 277 verschijnt op 28 november.

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?

8 november 2014
Thoralezing: Wajerá, Genesis 18:1-22:24
Haftarahlezing: 2 Koningen 4:1-37

15 november 2014
Thoralezing: Chayee Sara, Genesis 23:1-25:18
Haftarahlezing: 1 Koningen 1:1-31

22 november 2014
Thoralezing: Toledot, Genesis 25:19-28:9
Haftarahlezing: Maleachi1:1-2:7

29 november 2014
Thoralezing: Wajeetsée, Genesis 28:10-32:3
Haftarahlezing: Hosea 12:13-14:10
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Liefhebbers
Een Arabier is-ie. Chris-
ten. En Israëli, dat ook. 
Maar een Israëlische 
christen-Arabier? Nee, zo 
noemt hij zichzelf liever 
niet. Hij denkt namelijk 
niet zo in hokjes.
Deze maand ontmoette ik de Arabische 
dominee George Kazoura. Hij is de voorganger 
van een christelijke gemeente in Rama, Israël. 
Jarenlang leidde hij daar samen met zijn vrouw 
het Huis van Liefde en Vrede, een opvanghuis 
voor Arabische straatkinderen. Een paar jaar 
geleden heeft hij het huis moeten sluiten, maar 
elke zomer en winter organiseert George nog 
kinderkampen om te doen wat hij het liefste 
doet: het evangelie vertellen aan kansarme 
kinderen.

Rama is de wereld in het klein. Je vindt er 
op een bevolking van amper zevenduizend 
zielen letterlijk alle religies door elkaar heen. 
Onderling zijn de gelovigen het vaak ook nog 
weer met elkaar oneens. En allemaal claimen 
ze dat zij de waarheid vertellen. Hoe houd je in 
zo’n omgeving je hoofd koel?
Voor George is het antwoord simpel: liefheb-
ben. Dat is wat hij deed toen een orthodoxe 
priester George belemmerde om zijn werk te 
doen, bang om trouwe kerkgangers te verliezen 
aan de gemeente van voorganger Kazoura. Lief-
hebben, dat deed George ook toen hij met de 
dood werd bedreigd na een evangelisatieactie 
onder moslims in Rama. Liefhebben, gewoon 
en alleen maar liefhebben.

Of het in het leven van George dan allemaal zo 
makkelijk is gegaan? Nee hoor. Tenminste, niet 
toen hij als kind opgroeide vol haat tegen Jo-
den. En ook niet toen hij zich als tiener aansloot 
bij een atheïstische jeugdbende en op pad ging 
om kerk- en synagogediensten in de buurt te 
verstoren. Maar, en dat moet je dan maar van 
George aannemen, elkaar liefhebben houd je 
langer vol dan elkaar veroordelen.
In een Midden-Oosten waar IS, Hamas en an-
dere extremisten het voor het zeggen hebben is 
het voor Arabische christenen nergens zo goed 
leven als in Israël. Dat levert bijzondere mensen 
en bijzondere verhalen op. Zoals George, die 
voor mij een teken van hoop is. Een teken van 
uitzicht op hoe het zou moeten zijn en hoe het 
ooit zal worden, met de komst van de liefheb-
bende Koning.

Arjan

Blogs en Bijbelstudies op isreality.nl

7 – 9 november
ISREALITY JONGERENWEEKEND 2014
De Aalbertshoeve, Ermelo

» Check ook de agenda op isreality.nl

Nodig jij ons uit?
Israël is voortdurend in het nieuws. Soms lijkt er 
niets meer omstreden dan Israël. In de politiek, 
maar ook in de kerk. Voor veel christenen een reden 
om maar om de hete brij heen te draaien en je vin-
gers er niet aan te branden. Op een feestje kun je 
maar beter niet zeggen dat je wat met Israël hebt, 
want dat kan zomaar een vervelende discussie 
opleveren. Weg feestsfeer.

Toch is er wat speciaals aan Israël. Het is het volk 
van de Bijbel, de God waar we in geloven noemt 
zichzelf God van Israël en Jezus leefde als Jood 
in het land Israël. Zou er dan toch wat meer aan 
de hand zijn dan de journaals ons willen doen 
geloven?
We worden regelmatig uitgenodigd om bij jonge-
renevenementen een Bijbelstudie te geven over 
Israël. Wil jij bijvoorbeeld bij jouw studentenvereni-
ging eens een avondje met ons bomen over Israël 
en de Bijbel? Of lijkt het je wel wat om het bij jouw 
jongerenclub of jeugddienst eens te hebben over 
de Joodse identiteit van Jezus? Nodig dan eens een 
spreker uit van Isreality!

» Kijk op isreality.nl/sprekers om onze sprekers 
alvast een beetje te leren kennen, of nodig ze 
meteen uit.

What’s your reality?
Deze maand werd bekend dat de internationale gemeenschap ruim vier miljard euro be-
schikbaar stelt voor de wederopbouw van de Gazastrook. Afgelopen zomer sneuvelden 
daar tijdens gevechten tussen terreurorganisatie Hamas en het Israëlische leger veel 
wegen, huizen en andere gebouwen. Twee leden uit ons panel reageren op de stelling:

“Na eerdere mislukte pogingen heeft de interna-
tionale politiek nu alweer besloten om miljarden 
euro’s in de bodemloze put die Gaza heet te 
storten. Sinds het aantreden van Hamas in 2007 
heeft het nog geen moment laten zien dat het ge-
interesseerd is in de ontwikkeling van bijvoorbeeld 
infrastructuur, werkgelegenheid of gezondheids-
zorg. Logisch ook, want het is niet meer dan een 
terroristische organisatie. Het verbaast me dan ook 
dat de internationale gemeenschap zo’n vertrou-
wen blijft houden in Hamas. Het zal een wonder 
zijn als deze vier miljard euro ineens wel ten gunste 
van de bevolking besteed zal worden.”
Remie, 19 jaar

“Een lastige stelling. Wanneer mensen hulp nodig 
hebben is het goed om hen te steunen. Toch ligt 
het naar mijn idee in dit geval wat complexer. Zo 
blijkt dat ontwikkelingsgeld voor Gaza vaak niet 
goed terechtkomt. Er worden onder meer lonen 
van betaald van gevangenen die bijvoorbeeld vast-
zitten voor het plegen van aanslagen op Israël. Een 
ander voorbeeld zijn de tunnels van Hamas die zijn 
gevonden en vele miljoenen euro’s hebben gekost. 
Nu blijkt zelfs al dat Hamas opnieuw tunnels aan 
het bouwen is.
Behalve dat het geld vaak niet goed terechtkomt, 
krijgen de inwoners van de Palestijnse gebieden 
opvallend veel ontwikkelingsgeld. Veel landen 
waar structurele honger is, krijgen per inwoner 
gemiddeld minder hulp dan de Palestijnse gebie-
den. Wat mij betreft kan dit geld dus beter worden 
geïnvesteerd in andere gebieden. Bijvoorbeeld in 
een land als Zuid-Soedan waar een humanitaire 
crisis is, of in landen waar ebola heerst.”
Robbert, 23 jaar

Kijk jij al af en toe op isreality.nl? Daar vind je naast wetenswaardige nieuwtjes name-
lijk regelmatig verdiepende Bijbelstudies en interessante blogs. Lees bijvoorbeeld de 
Bijbelblogs van Geert-Jan, of laat je meeslepen door de wekelijkse blog vanuit Israël 
van Eline!

Eline (22) besloot haar werk als docent achter 
zich te laten en voor drie maanden naar Israël te 
gaan. Daar blogt ze elke week voor isreality.nl over 
bijzondere ontmoetingen, het leven in Jeruzalem 
en verrassende ontdekkingen.

Geert-Jan (23) studeerde theologie aan de 
Christelijke Hogeschool in Ede en raakte tijdens 
een studiereis naar Israël onder de indruk van het 
Joodse volk en zijn geloofsbeleving. Voor isreality.nl 
schrijft Geert-Jan vanaf nu regelmatig Bijbelblogs 
over onder meer de Joodse feesten, de rol van Israël 
in de Bijbel en de Joodse identiteit van Jezus.

Het is goed dat de wereld vier miljard euro uitgeeft 
aan de wederopbouw van Gaza.

Ga met Paul mee op 
 ontdekkingsreis door Israël
en de Bijbel.
» Nieuwe columns op isreality.nl
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‘Het bijzondere van het 
boek (…) is dat Hamann 
een ander beeld van het 
negentiende-eeuwse 
Wenen heeft geschetst, 
en indirect nog eens wijst 
op het grote gevaar van 
nationalisme en racistische 
theorieën.’ 
– de Volkskrant

Het Wenen van Hitler
Brigitte Hamann
ISBN 9789401903202 

In meer dan 
tien talen versche-
nen, nu eindelijk 

in het Nederlands 
vertaald!

gebonden editie, 

€ 34,99
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Voorspel van de vernietiging 1938-1945

‘Martin Gilbert laat (...) zien dat de georganiseerde chaos van de 
Kristallnacht de eerste stap was naar de genocide. Zijn waar-
schuwing is nog altijd zeer relevant.’ – The Guardian

NUR 689

ISBN 978 94 0190 386 8

www.omniboek.nl

In de nacht van 9 op 10 november 1938 – de Kristallnacht – 
trekt een golf van verwoesting en geweld door Duitsland en 
Oostenrijk. De razernij is gericht tegen de Joden. Hun synagogen 
worden in brand gestoken, winkels worden vernield, woningen 
onbewoonbaar gemaakt. Eenennegentig Joden worden vermoord, 
nog veel meer ernstig mishandeld. De hulpdiensten staan erbij en 
kijken ernaar, zoals hun is bevolen. De Joden moeten de woede 
van het volk maar voelen. En dan is deze nacht van het gebroken 
glas nog maar het voorspel van de vernietiging die volgt.
Op basis van een groot aantal mondelinge en geschreven bronnen 
schetst Martin Gilbert in Kristallnacht een indringend beeld van Kristallnacht een indringend beeld van Kristallnacht
zowel deze dramatische nacht als de gebeurtenissen die eraan 
voorafgingen en er direct op volgden. 

Sir Martin Gilbert (1936) is een eminent historicus, die in zijn 
lange en verdienstelijke carrière meer dan tachtig boeken heeft 
geschreven. Hij is gespecialiseerd in de Joodse geschiedenis 
in het algemeen en de Holocaust in het bijzonder. Gilbert is 
vooral bekend als offi ciële biograaf van Winston Churchill. 
In het Nederlands verschenen eerder van zijn hand 1916: 
De dramatische veldslag bij de Somme (Balans) enDe dramatische veldslag bij de Somme (Balans) enDe dramatische veldslag bij de Somme  Nooit meer: 
Een geschiedenis van de Holocaust (The House of Books). 

omniBOkristalnacht0614.indd   1 25-09-14   14:57

‘Martin Gilbert laat (...) 
zien dat de georganiseerde 
chaos van Kristallnacht 
de eerste stap was naar 
de genocide. Hoewel de 
gebeurtenissen zich lang 
geleden afspeelden, blijft 
zijn waarschuwing zeer 
relevant.’ 
– The Guardian

Kristallnacht
Martin Gilbert
ISBN 9789401903868

€ 19,99

NU IN DE BOEKHANDEL

Het Koningschap van Christus

Piet van der Wolf
317 pag. paperback

In een wereld waarin de vorst der duisternis oppermachtig 
lijkt te zijn, kijken christenen reikhalzend uit naar de komst 
van Christus. Het is hét geweldige vooruitzicht dat de Bijbel 
ons schetst, de hoop van Joden én christenen wereldwijd. 
Toch bestaat er veel onduidelijkheid over het koningschap 
van Christus. Is Hij nu al Zijn Koninkrijk aan het bouwen, 
zoals we in veel kerken horen? En wat betekent Zijn Koning-
schap voor christenen en voor de wereld?

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.

Masker van onschuld
(deel 1 serie De Culper Ring)

Roseanna M. White
584 pag. paperback

1779 - Winter Reeves is een aristocratische Amerikaanse 
patriot die haar diepste gevoelens verborgen moet hou-
den tussen alle Britse loyalisten in de stad New York. De 
Brit Bennet Lane komt terug naar New York met maar één 
doel voor ogen: de spion van de Amerikaanse generaal 
Washington vinden in de elitekringen van de stad. Alle-
bei zijn ze vastbesloten hun doel te bereiken… en allebei 
jagen ze een ander doel na. Zal God hen tot een gezamen-
lijk doel brengen?

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

Bestel via onze webshop: www.zoeklichtwebshop.nl
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