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duizenden tegelijk afgeslacht, 
enkel en alleen om wie ze zijn en 
wat ze geloven. Hoewel de Ho-
locaust misschien niet zichtbaar 
was voor het publiek, vindt deze 
genocide voor onze eigen ogen 

plaats. (…) We dringen er bij u op 
aan dat u onmiddellijk maatrege-
len treft en een beroep doet op de 
EU-lidstaten om deze onschuldi-
ge mensen te beschermen, door 
het instellen toevluchtsoorden 
onder internationaal toezicht. 
(…) Wanneer we ‘dood aan de 
Joden’ opnieuw horen roepen in 
de straten van Europa, is het de 
hoogste tijd om in actie te komen. 
(…) De geschiedenis zal het ons 
niet vergeven als we nalaten in 
actie te komen.”

4  De tekst is in zijn geheel na te 
lezen op christenenvoorisrael.nl.

Joodse staat
Hoewel Israël al sinds zijn 
oprichting wordt betiteld als 
‘Joodse staat’, is dit nooit bij wet 
vastgelegd. De huidige regering 
van Benjamin Netanyahu wil 
hierin verandering brengen door 
een amendement in te dienen 
op de Basiswetten van Israël. 
Het  wetsvoorstel is omstreden 
en is mogelijk een splijtzwam 
in de regering. Tegenstanders 
vinden dat de wet het democrati-
sche karakter van Israël aantast. 
Voorstanders zijn juist bang dat 
democratie alleen uiteindelijk 
het Joodse karakter van Israël zal 
ondermijnen.

Het is een kostelijk plaatje. Een jongetje van een jaar of drie met een politieblouse aan mag in een politieauto spelen met de radio. Hij heeft de dag van z’n leven. De achter-

grond van het verhaal is minder vrolijk in het licht van de recente ontwikkelingen in Israël. Dit kleine jongetje krijgt namelijk uitleg over hoe hij moet handelen tijdens 

crisissituaties. Door het oplaaiende geweld in Jeruzalem en de rest van het land en de toenemende terreurdreiging bereiden mensen zich voor op het ergste. En daar horen 

ook de kinderen bij. De kinderen op een school in Efrat, iets ten zuiden van Jeruzalem, kregen daarom van het personeel van verschillende hulpdiensten uitleg over wat zij 

kunnen doen in noodsituaties. Misschien is het maar goed dat de meeste kinderen het zien als één groot spel en niet beseffen waar het om gaat. Maar hoeveel kinderen zijn 

al ruw geconfronteerd met het feit dat het géén spelletje is? | Foto: Flash90

Geen spelletje

Dringende oproep aan EU
In het licht van de enorme ver-
volging van en slachtingen onder 
christenen en andere religieuze 
minderheden in Syrië en Irak 
hebben diverse organisatie op 
20 november een gezamenlij-
ke brief aan de EU gestuurd. 
De brief is ondertekend door 
de Europese Coalitie voor Israël, 
de Pentecostal European Fel-
lowship, On Free World Inter-
national en het Europees Joods 
Congres.

“Op dit zelfde moment worden 
christenen en andere religieuze 
minderheden in Syrië en Irak met 

Overhandiging van de verklaring. 

| Foto: ECI
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De situatie in Oost-Oekraïne blijft uiterst 

gespannen en elke dag vallen er slachtoffers. 

Niemand weet waar het naartoe gaat. Men 

vreest voor het ergste.

Nu het einde van het jaar nadert, willen zowel 
Joodse vluchtelingen alsook veel Joden uit 
andere delen van Oekraïne op alija gaan, 
oftewel: verhuizen naar Israël. Er zijn nu meer 
dan duizend Joodse vluchtelingen die in Kiev, 
Dnepropetrovsk en andere plaatsen verblijven. 

Van daaruit hebben ze contact met het plaat-
selijke kantoor van het Joods Agentschap over 
hun vertrek.

Vluchtelingen
Onze ritten naar de luchthaven combine-
ren we met bezoekjes aan de vluchtelingen. 
Eind november hadden we een ontmoeting 
met  Nataliya, de moeder van de vijftienjari-
ge Michael en zijn grootmoeder Sveta. Zij 
hadden een klein fl atje vlakbij de luchthaven 
van  Donetsk en leidden een rustig vreedzaam 
 leven. Tot ze de dagelijkse bombardemen-
ten bij de luchthaven van Donetsk niet meer 
 konden aanhoren. Op 28 augustus zijn ze 
gevlucht naar een kennis in het westen van het 
land.

Lange rit
Het Joods Agentschap vroeg ons om voor deze 
familie hun paspoorten te betalen. Zodoende 
bezochten we de familie. Ze waren eerst wat 
argwanend door alles wat ze hadden mee-
gemaakt, maar bij het afscheid waren ze zo 
bemoedigd door het gesprek dat we bijna niet 
konden vertrekken. Maar we moesten gaan rij-
den omdat we nog emigranten (olim) moesten 

ophalen en daarna nog elf uur moesten rijden 
naar onze ‘schuilplaats’ in Kiev – dat is een 
eenvoudig groot huis waar Joodse vluchtelin-
gen opgevangen worden en waar emigranten 
de avond voor vertrek naar Israël overnachten. 
Er verblijven daar nu momenteel twaalf Joodse 
vluchtelingen en de komende weken worden er 
nog meer verwacht. Uw gebed en steun maken 
dit belangrijke werk mogelijk!

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 hartelijk 

dank.

w o o r d  t e r  w e g i n g   Ds. Henk Poot

De heerlijkheid, maar ook het gericht
“Hij heeft machtigen van hun troon gestort” 

(Lucas 1:52)

Iedereen weet dat de lofzang van Maria sterk 
overeenkomt met de woorden van de lofzang 
van Hannah, de moeder van Samuël. Maar er is 
ook verschil. Het lied van de moeder des Heren 
is scherper, meer toegespitst: machtigen zullen 
van hun tronen getrokken worden en rijken zul-
len leeg worden weggezonden. De geboorte van 
haar zoon zal de wereld voorgoed veranderen.

Overeenkomstig de profetie
Zacharias getuigt daar ook van: nu zal Gods 
volk, bevrijd van al zijn vijanden, God einde-
lijk in vrede en voorspoed kunnen dienen (Lu-
cas 1:71 v.v). Wat Maria en haar oom zingen, 
is profetie en komt volkomen overeen met wat 
de grote profeten gezegd hebben over de komst 
van de Messias. Het eerste wat zij verkon-
digden, is dat Hij de aarde zou slaan met de 
roede van Zijn mond en de vijanden van God 
zou doden (Jesaja 11:4). Dat is trouwens ook 

het eerste wat de apostelen ons vertellen. Als 
Christus terugkomt, dan is het aan het hoofd 
van de hemelse legermachten om de volkeren 
te richten: en uit Zijn mond ging een scherp 
zwaard (Openbaring 19:15).

Dubbele verwachting
Advent draagt dus een dubbele verwachting 
in zich: aan de ene kant de komst van het 
koninkrijk, van de heerlijkheid die over ons 
geopenbaard zal worden. Maar aan de andere 
kant dus ook het gericht over de volken en 
mensen die hun vinger hebben uitgestoken 
naar de oogappel van God. Op dezelfde dag 
waarop Jeruzalem verlost zal worden, doet 
God de vijanden die zijn opgetrokken, in een 
ondeelbaar ogenblik, in elkaar schrompelen tot 
droge skeletten (Zacharia 14). Paulus zegt dat 
de komst van Christus door Gods kinderen met 
verwondering aanschouwd zal worden, maar 
dat Christus op diezelfde dag vanuit de hemel 
met Zijn engelen in vlammend vuur de aarde 
zal oordelen (2 Tessalonicenzen 1).

Er zal vrede dagen
Het is wijs en goed om de liederen van Maria 
en Zacharias niet af te doen als een oude, ach-
terhaalde verwachting, waarmee het evangelie 
heeft afgerekend. Zij zongen niet zomaar in 
het wilde weg. Zij wisten wie er komen zou! 
Veel meer moeten we in de aanloop naar ons 
kerstfeest beseffen dat de Zoon van God dit-
maal zal verschijnen als de Leeuw uit de stam 
van Juda. Er zal vrede dagen, onvoorstelbaar 
mooi en schoon, de dagen van het paradijs zul-
len terugkeren, er zal vrede op aarde heersen. 
Dat hebben de engelen gezongen in de nacht 
van Jezus’ geboorte. Maar zij zongen er wel 
bij: naar wie Gods welbehagen uitgaat! De 
jongste dag zal met heerlijkheid verschijnen, 
Gods glorie zal overal gezien worden, de druk 
op Israël zal weggenomen worden, christenen 
zullen verlost worden uit hun vervolging. Maar 
het is ook de dag van de gramschap van God 
en de grote, laatste confrontatie met het beest 
en zijn koningen en hun legerscharen (Open-
baring 19).

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

Joodse vluchtelingen op weg naar huis

Een Joodse familie uit Luganck verblijft nu in onze 

‘schuilplaats’ in Kiev. | Foto: CvI

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

In het hart 
getroffen
De meest kwetsbare mens is een 
biddend mens, geconcentreerd, 
met de ogen vaak gesloten. Te-
ken van volledige overgave aan 
de Eeuwige. Omdat er af en toe 
een Joodse gelovige op de voor 
Joden meest heilige plaats – de 
enige die zij hebben in de wereld 
– wil bidden, iets dat overigens 
al jaren niet wordt toegestaan, 
vreest de Arabische gemeen-
schap dat de Joden al beginnen 
te bouwen aan de derde tempel. 
Hoewel Joden al eeuwen bidden 
in hun synagogen, blijken ze zelfs 
daar niet meer veilig voor het 
aanstormende kwaad.
De voorbije weken zijn we weer 
eens geconfronteerd met de 
hypo crisie van de Palestijnse 
(ver)leiders. Niet gefundeerd op 
welk feit dan ook werd verkon-
digd dat Joden de Tempelberg – 
waar komt die benaming ook al 
weer vandaan? – willen innemen 
en zelfs bezetten. Soms nemen 
waanideeën zulke groteske vor-
men aan dat ze wel moeten uit-
monden in nog grotere leugens 
en valse beschuldigingen. Met 
de meest afschuwelijke gevolgen 
van dien.
In velerlei toonaarden en via 
diverse media worden moslims 
de laatste maanden opgeroepen 
Joden te doden, om daarmee ‘de 
heilige berg’ te beschermen. Een 
boosaardig bericht, gebaseerd 
op valselijk verspreide geruch-
ten. Desondanks maanden de 
leiders hun geïndoctrineerde vol-
gelingen ‘hun’ heiligdommen, de 
Rotskoepel en de Al Aqsamoskee 
te ‘verdedigen’.
Nu Palestijnse terroristen tot gru-
welijke daden zijn overgegaan 
en biddende Joden hebben afge-
slacht met bijlen en hakmessen, 
speelt hun ‘grote leider’ onschuld 
in zijn quasi-veroordeling van 
deze misdaden en tegelijker-
tijd weet hij zo met woorden te 
draaien dat je moet aannemen 
dat uiteindelijk de oorzaak bij 
de Joden zelf ligt. Wat staat het 
Joodse volk nog meer te wach-
ten?

Pim van Der HoFF

HooFDreDacteur
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officiële aansteking op donderdag 18 december 2014

’s Werelds grootste menora op Urk
Dit jaar viert de Joodse gemeenschap van 17 tot 24 december Chanoeka (het lichtfeest). Zij herdenkt dan de herinwijding van de 

tempel in Jeruzalem in 164 voor Christus. Elke avond van het Chanoekafeest wordt een extra kaars aangestoken van de menora 

(ook wel chanoekia genoemd), de achtarmige kandelaar.

Op verzoek van diverse Joodse or-
ganisaties gaat Christenen voor Is-
rael dit jaar de grootste menora ter 
wereld op Urk plaatsen. Het is een 
enorm bouwwerk van ongeveer 
twaalf meter hoog. De menora zal 
op de tweede dag van Chanoeka, 
donderdag 18 december, om 18.00 
uur worden aangestoken door 
opperrabbijn Binyomin Jacobs. 
Daarbij zullen diverse hoogwaar-
digheidsbekleders aanwezig zijn, 
onder wie de burgemeester van 
Urk.

Indrukwekkende constructie
De constructie van de menora 
is indrukwekkend. Het enorme 
metalen bouwwerk in de vorm van 
een davidster werd geproduceerd 
door twee aannemers uit Fries-
land. Eén van hen was tevens de 
hoofdaannemer in de restauratie 
van de bekende molen van Monte-
fiore in Jeruzalem.

Vriendschap en verbondenheid
Dit unieke evenement op 18 
december is een teken van 
vriendschap en verbondenheid van 
Nederlandse christenen met Israël 
en de Joodse gemeenschappen 
wereldwijd. De menora illustreert 
het licht dat Israël en het Joodse 
volk uitstralen naar de wereld. 
Het symboliseert op een prachtige 
manier de universele waarden van 
verbondenheid, hoop en verdraag-
zaamheid.

Van harte welkom
U bent welkom op deze unieke bijeenkomst! 

Na afloop van de feestelijke bijeenkomst met 

muziek en toespraken, krijgt u ook gratis een 

hapje en drankje.

Locatie: Burgemeester J. Schipperkade (Haven-
terrein), Urk
Datum: Donderdag 18 december van 18.00 tot 
20.00 uur
Informatie: christenenvoorisrael.nl/chanoeka

In 2013 liet Christenen voor Israël een menora bouwen in de vorm van de davidster. De kandelaar is ongeveer twaalf meter 

hoog. Met deze kandelaar willen we als christenen het Joodse volk bemoedigen. | Foto: CvI

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

De vraag die nooit gesteld wordt
Eind oktober was ik voor een werkbezoek in 
Israël onderweg naar de grens met Libanon. 
Opeens had ik een Nederlandse radiozender 
aan de lijn. Nogal opgewonden klonk de vraag 
aan de andere kant: “De Zweedse regering gaat 
de Palestijnse staat erkennen! Hoe reageren 
de Israëli’s daarop?” “Voor zover ik weet, 
bestaat er geen Palestijnse staat”, antwoordde 
ik. “Nee, ze slapen er hier geen minuut korter 
van”, sloot ik af.
“Ja maar …”, klonk het meteen terug. Daarop 
volgden de namen van een paar parlemen-
ten die op het Zweedse dwaalspoor zaten. Ik 
herhaalde voor de duidelijkheid nog eens mijn 
commentaar. De radiojournaliste had nog een 
pijl op de boog: “Ook de secretaris-generaal 
van de Verenigde Naties steunt de erkenning 
van de Palestijnse staat.”
Met een militaire post van Hezbollah aan Liba-
nese zijde letterlijk voor ogen was het tijd voor 
een voltreffer: “Kijk mevrouw, na de oorlog 
tussen Israël en zijn aartsvijand Hezbollah 
in 2006 zouden de VN krachtens een eigen 

resolutie Hezbollah tot ontwapening dwingen 
en voor een veilige bufferzone zorgen in het 
zuiden van Libanon. Daar is totaal niets van 
terechtgekomen. Ik zíé Hezbollah op geringe 
afstand. De Israëli’s weten, kortom, precies wat 
zij aan de Verenigde Naties hebben. Nog een 
aangename dag!”

Luttele dagen later schiet mij dit telefoonge-
sprek weer in gedachten. Directe aanleiding is 
een publicatie van de Israëlische expert voor 
Palestijnse zaken, dr. Kobi Michael, over de 
hardnekkige weigering aan Palestijnse zijde 
om het recht van het Joodse volk op nationale 
zelfbeschikking te erkennen. Geen Joodse staat 
dus aan Palestijnse zijde.
Dat brengt dr. Kobi Michael tot de allesbepa-
lende vraag in het Israëlisch-Palestijns conflict: 
“Als de Palestijnen het recht op zelfbeschik-
king van het allergrootste belang achten, een 
natuurrecht, hoe kunnen zij hetzelfde natuur-
recht dan ontzeggen aan het Joodse volk?”
Juist deze elementaire vraag wordt door de 

internationale gemeenschap niet dwingend 
gesteld aan het Palestijnse adres. Dat maakt 
haar vaste oplossing van twee staten dan ook 
volkomen ongeloofwaardig.

Intussen wacht ik geduldig op een volgend 
telefoontje van de media over een erkenning 
van de ’Palestijnse staat’. Mijn eerste reactie 
zal dan zijn: “Heel fijn dat u belt! Wellicht hebt 
u goed nieuws. Gaan de Palestijnen ook einde-
lijk eerlijk Israël erkennen, conform internatio-
naal recht, als Joodse staat?”
Een eerlijk antwoord van die kant zou, voor 
dit ogenblik, de volstrekte voosheid van de 
tweestatenoplossing blootleggen. Dát typeert 
ten diepste de ernst van het Israëlisch-Pales-
tijns conflict.

EU overweegt sancties
De Europese Unie sluit straf-
maatregelen tegen Israël niet 
uit. Het omstreden nederzet-
tingenbeleid vormt de aanlei-
ding. In een uitgelekt document 
wordt de mogelijkheid genoemd 
maatregelen te treffen tegen Eu-
ropese bedrijven die zaken doen 
in Israëlische nederzettingen. 
Om wat voor maatregelen het 
precies gaat wordt niet gezegd. 
Maar volgens de opstellers van 
het document zijn de voorstel-
len gebaseerd op de informele 
inbreng van Europese lidstaten.

Maskerwet

Een wetsvoorstel moet het 
 Israëlische ordehandhavers een-
voudiger maken gewelddadige 
demonstranten en terroristen 
te arresteren. De ‘maskerwet’ 
bepaalt dat iedereen die zich 
in een demonstratie vermomt, 
automatisch wordt beschouwd 
als verdachte van geweld en dus 
gemakkelijker kan worden ver-
volgd door Justitie. | Foto: Flash90

Donorwet
In Israël wachten ruim duizend 
patiënten op een donororgaan. 
Een lang en bureaucratisch 
proces. Een nieuwe wet moet 
het aantrekkelijker maken voor 
mensen om vrijwillig een orgaan 
te doneren. Het doneren van 
een orgaan wordt door de wet 
gelijkgesteld met een ‘ongeluk’, 
waardoor donoren recht krijgen 
op dezelfde sociale voordelen 
als gehandicapten.

Graf wordt gedenkteken

Het graf van Oskar Schindler 
wordt veranderd in een gedenk-
teken. Schindler was een Sude-
ten-Duitser en industrieel die 
bekend werd door zijn hulp aan 
Joden tijdens de Holocaust. De 
beroemde fabrikant, die veer-
tig jaar geleden overleed, zou 
meer dan duizend Joden het 
leven hebben gered door ze te 
laten werken in zijn fabriek. Hij 
ligt begraven op de katholieke 
begraafplaats op de berg Sion. 
| Foto: CC Flickr

‘Slimste stad’
Tel Aviv is uitgeroepen tot de 
‘slimste stad ter wereld’ tijdens 
de Smart City Expo die dit jaar 
in Barcelona werd gehouden, 
waarbij 250 steden hun stadsin-
novaties tentoonstelden. Tel 
Aviv heeft overal in de stad 
gratis draadloos internet, loca-
tiegebaseerde app-integratie en 
negentigduizend bewoners ma-
ken gebruik van een bewoners-
kaart die hen toegang biedt tot 
op hun leefsituatie toegespitste 
informatie en diensten.

De menora in 2013 in Nijkerk. | Foto: CvI
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2015, een jaar vol grote gevaren
Het is ongelooflijk hoeveel reële, 

grote, angstwekkende gevaren 

er dreigend boven Israël hangen. 

Vooral nu een hoge ambtenaar 

van president Obama ’bevriend 

staatshoofd’ premier Netanyahu 

heeft uitgescholden. Heel de 

wereld, zelfs de VS, lijkt tegen 

Israël te hoop te lopen. Dit 

is een teken dat de maat van 

ongerechtigheid bij de Heere 

volloopt. Is er nog hoop voor 

Nederland? In 2015 zal duidelijk 

worden dat Israël een toetssteen 

van Gods zegen of vloek over 

de volken is. Ook voor ons land. 

Welke rol heeft de Heere voor 

ons, als gemeente van Christus?

Door Drs. Jan van BarnevelD

Grote gevaren
Ik noem u vijf van de talloze drei-
gingen waartegen Israël zich in 
2015 dagelijks moet teweerstellen.
1.  Moordend terrorisme langs en 

binnen de grenzen van Israël.
2.  Nu waarschijnlijk ook de VS 

Israël in de VN zullen laten 
vallen, wordt een Palestijnse 
staat in Gods land eindelijk 
door de volkerengemeenschap 
erkend en zelfs verwelkomd. 
“Alle volken van de aarde 
zullen zich tegen haar (Israël) 
verzamelen” (Zacharia 12:3). 
Judea en Samaria worden een 
‘Hamastan’ [gebiedsnaam met 
verwijzing naar Hamas, red.], 
een centrum van terreur, waar 
Israël weinig tegen kan doen. 
Meer dan 67 jaar heeft de Heere 
dat tegengehouden. De maat 
van ongerechtigheid bij de 
Heere loopt snel vol.

3.  Dan de Europese Unie. Brussel 
zint op boycots en sancties te-
gen Israël. Het steunt Hamas en 
de Palestijnse Autoriteit met uw 
belastinggeld. Ook hier komen 
oordelen over.

4.  De zogenaamde Palestijnen 

hebben hun kinderen volgestopt 
met haat tegen alles wat Joods 
is en zij worden nu ingezet als 
voorhoede van de volgende 
opstand. Dat kan alleen maar 
winst voor de terroristen bete-
kenen. Want elke verdedigende 
actie van Israël, elke pink van 
een kind die wordt bezeerd, zal 
tegen Israël worden gebruikt.

5.  Opvallend is dat juist de bouw-
plannen in Jeruzalem zo fel 
worden aangevallen. Ze worden 
wereldwijd gebruikt om storm 
te lopen tegen Israël. Eigenlijk 
is dat logisch, want er staat 
geschreven: “De Heere bouwt 
Jeruzalem op; Hij verzamelt 
Israëls verdrevenen” (Psalm 
147:2). Het bouwen van Israël 
hoort bij Gods verlossingsplan 
voor Zijn volk. Al die protesten, 
al die steun aan terroristen, al 
die vijandschap tegen Israël, 
het is regelrechte opstand tegen 
de Almachtige en het werk van 
de God van Israël. De Heere 
is “voor Jeruzalem en voor 

Sion in grote ijver ontbrand”. 
Maar Hij is “zeer toornig op de 
overmoedige volken” (Zacharia 
1:14, 15). Dat jaagt mij schrik 
aan! Want de wereld, ook ons 
land, is zeer gevaarlijk bezig.

Scheldwoord
Een correspondent van The 
Atlantic, Jerry Goldberg, noteerde 
een ordinair scheldwoord, dat we 
hier niet zullen herhalen, voor 
premier Netanyahu uit de mond 
van een anonieme Amerikaanse 
hoge ambtenaar. Minister Naftali 
Bennett reageerde: “De premier 
uitschelden is een belediging niet 
alleen voor hem maar voor mil-
joenen Joden in Israël en over heel 
de wereld.” Regelmatig gaan hoge 
ambtenaren van president Obama 
tekeer tegen premier Netanyahu. 
Hij wordt uitgemaakt voor koppig, 
recalcitrant, bijziend, reactionair, 
stompzinnig, razend en autist. Als 
er geen duidelijke excuses vanuit 
het Witte Huis in Washington 
komen, is het hek van de dam, 

het hek van menselijk fatsoen dat 
ordinaire Jodenhaat, antisemi-
tisme, enigszins in toom houdt. 
Dan geldt “wie u aanraakt, raakt 
Zijn oogappel aan” (Zacharia 2:8). 
Dan barst de toorn los. Dan wordt 
de vloek uit Genesis 12:3 van 
toepassing! Dat geldt ook voor 
ons land.

Bijbelse indicaties
Er zijn Bijbelse aanwijzingen dat 
God in de eindtijd met de volken 
zal afrekenen. Jeremia 30 is het 
hoofdstuk over de verlossing van 
Israël. “Want Ik ben met u, spreekt 
de Heere om u te verlossen, want 
Ik maak een vernietigend einde 
aan alle heidenvolken waaronder 
Ik u hebt verstrooid” (30:11). En: 
“Allen die u verslinden zullen 
zelf verslonden worden” (30:16). 
Op dit moment maken de volken 
het er ook naar. Israël voelt zich 
verraden door de VS en nog meer 
door de EU en Europese lan-
den zoals Zweden, Engeland en 
Frankrijk. Israël zucht: “Verraders 
plegen verraad, ja verraders han-
delen verraderlijk” (Jesaja 24:16, 
NBG). Het antwoord van de Heere 
is oordeel op oordeel: “Angst, val-
kuil en strik over u, bewoners van 
de aarde (…) hevig waggelen zal 
de aarde (…) haar overtreding zal 
zwaar op haar drukken” (Jesaja 
24:17-20).

Wij
Terecht zult u zeggen: er zijn meer 
ongerechtigheden dan die tegen 
Israël. Zeker, gaat u maar na: 
welke van de tien geboden worden 
niet ruim en keihard overtreden? 
Het grootste wonder dat ons land 
de laatste jaren is overkomen, is 
dat de Heere nog steeds genadig 
is over ons en ons volk. Het is in 
2015 ‘opwekking of oordeel’. Een 
totale omkeer van onze houding 
tegenover Israël en Gods machtige 
daden voor Zijn volk is nodig. 
Gezamenlijke verootmoediging 
en bekering zijn het komende jaar 
sleutelwoorden voor de kerk van 
Christus. Alleen dan is er hoop.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu arriveert, omgeven door beveiligers, bij een kabinetsvergadering. Als leider van 

Israël draagt hij een grote verantwoordelijkheid die er in 2015 niet makkelijker op zal worden. | Foto: Flash90

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

Koop juist nu producten uit Israël
Deze zomer reed ik naar vrienden in Beersheva. Dat 
ligt in de Negevwoestijn, de plaats vanwaar Abraham 
en Sara het land doorkruisten. Vlak voor Beersheva 
viel mijn oog – eigenlijk kan het niemand ontgaan 
die daar rijdt – op een enorme fabriekshal die wordt 
neergezet voor het bedrijf Sodastream. Sodastream 
is een bedrijf dat apparaten produceert om koolzuur 
aan water toe te voegen zodat men koolzuurhouden-
de drank kan maken.
Later realiseerde ik mij dat deze enorme bedrijfshal 
daar gebouwd wordt om het bedrijf vanuit Samaria 
te verplaatsen naar Beersheva. Onder druk van de 
wereld en dan voornamelijk van de Europese landen. 
Denkt u zich even in: achthonderd werknemers uit 
Samaria, van wie meer dan de helft Arabieren, ver-
liezen daardoor hun werk. Sodastream is een bedrijf 
waar alle werknemers, zoals in heel Israël, gelijk 
behandeld worden. Maar onder druk van de BDS- 
beweging (boycot, desinvestering en  sancties) heeft 

het bedrijf besloten om zijn vestiging te ver plaatsen. 
Hierdoor verliezen honderden Joodse en Arabische 
families in Samaria dus hun inkomsten.

Afgelopen week vond in Parijs de internationale voed-
selbeurs plaats. Israëlische fabrikanten doen daaraan 
mee in een soort Israëlpaviljoen. Op de beurs vond 
er een vooropgezette demonstratie plaats van deze 
BDS-lobby. Er werd intimiderend “boycot Israël!” 
gescandeerd om zo supermarkten te bewegen geen 
producten uit Israël aan te bieden. Het begon met een 
zogenaamde boycot van producten uit de gebieden, 
maar zoals de agenda van deze beweging reeds be-
paalde, gaat het om een boycot van heel Israël.
Deze BDS-beweging vindt haar wortels en inspiratie 
op universiteiten en wordt helaas in veel gevallen 
gevoed vanuit de kerken. Het is aan ons om een 
krachtig tegengeluid te laten horen. Koop daarom 
juist nu producten uit Israël.

Mijn erfdeel!
Ik word wakker van een 

daverend onweer boven het 

Meer van Galilea. Het is nog 

vroeg in de morgen en ik 

hoor de plensregen op het 

balkon van mijn kamer val-

len. Het klinkt als muziek in 

mijn oren. Het is een zegen 

voor het land en ik blijf nog 

even liggen luisteren.

Door Ds. Henk Poot

De volgende nacht brengt een 
taxi mij naar de luchthaven. Op-
nieuw onweert het, het water 
spoelt over de weg en bliksem-
schichten verlichten de hemel. Ik 
vind het bijzonder om dit mee te 
maken in het Heilige Land.
Koning David moet het ook zo 
hebben ervaren. Hij maakte er 
tenminste een prachtige psalm 
over: Psalm 29. Hij spreekt over 
de heerlijkheid van God, over de 
geweldige stem van God die de 
woestijn doet beven en over de 
donder die weerklinkt over de 
wateren. Maar hij kijkt er niet 
alleen naar met het besef van 
Gods majesteit, hij eindigt zijn 
psalm met de zekerheid dat 
deze machtige God Zijn volk 
 uiteindelijk zal zegenen met 
vrede.

Bijzonder land
Altijd weer als ik in Israël ben, 
moet ik mezelf ertoe oproepen 
om te beseffen hoe bijzonder 
dit land is. Het wordt in de Bij-
bel de ‘navel van de aarde’ 
genoemd (Ezechiël 38:12), de 
‘heilige bodem’ (Zacharia 2), het 
‘sieraadland’, ‘erfdeel’ en ‘mijn 
koste lijke akker’ (Jeremia 12:10 
en 14). Een van de mooiste tek-
sten vind ik Deuteronomium 
11:11-12: “Maar het land, waar-
heen gij trekt om het in bezit te 
nemen, is een land van bergen 
en dalen, dat water drinkt van 
de regen des hemels; een land, 
waarvoor de Here, uw God, 
zorgt;  bestendig zijn de ogen 
van de Here, uw God, daarop ge-
richt, van het begin des jaars tot 
het einde.” Ik heb geen enkele 
reden om te denken dat dit ver-
anderd is.

Omstreden
Ik zeg niet te veel als ik zeg dat 
het Heilige Land omstreden is en 
aangevochten wordt. De Euro-
pese Unie heeft voor de zoveel-
ste keer laten weten aan Israël 
dat het niets te zoeken heeft op 
de berg Sion of op de Olijfberg, 
al laat men wel uit het hoofd om 
die Bijbelse namen te gebruiken. 
En het Islamitisch Kalifaat heeft 
duidelijk gemaakt dat zijn eind-
doel Jeruzalem is. Maar Psalm 
29 zegt dus dat God zal opstaan 
en dat Hij Zijn volk vrede zal 
geven. Het onweer boven het 
Meer van Galilea is nog maar 
een voorbode. Straks zullen de 
wolken breken en de bliksem zal 
van de hemel schieten als God 
duidelijk zal maken welke grond 
de volken van de wereld betwist 
hebben: Zijn erfdeel!
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K o r t  n i e u w si n t e r v i e w

Een huis vol met kinderstem-
metjes, we waren zielsgelukkig. 
Toch had G’d nog meer voor ons 
op het programma staan. Op een 
dag  belde de sociaal werker van 
Alyn of we misschien iemand 
wisten voor de driejarige Na’il, 
een Arabisch jongetje. Ik zei: ‘Ja, 
wij!’ Toen we hem voor het eerst 
zagen, was het even schrikken. 
Hij was zwaar gehandicapt, een 
ellendig hoopje mens met lege, 
holle oogjes. Maar wij zagen al-
leen liefde en waren diep geroerd 
door hem. Voor ons was er geen 
enkele twijfel, hij zou ons gezin 
compleet maken. Elf jaar mochten 

we voor hem zorgen. Vijf jaar 
geleden overleed hij plotseling, 
onze engel. Wat heeft hij ons een 
vreugde gebracht.”

Voorbestemd
Inmiddels woont de 26-jarige 
Fahima zelfstandig in Sderot. Na-
dia (27) woont nu in een gezins-
vervangend tehuis in Jeruzalem. 
“Iedere vrijdag halen we haar op 

voor de Sjabbatmaaltijd en daarna 
brengen we haar weer naar haar 
huis. Moshiko hebben we, nadat 
hij tien jaar bij ons heeft gewoond, 
uit huis moeten plaatsen. Hij was 
psychisch zo in de war dat het 
schadelijk werd voor onze andere 
kinderen. Heel droevig, maar hij 
woont nu zelfstandig, wat beter 
voor hem is.” Vier gehandicapte 
kinderen betekent ziekenhuis, 
scholen, artsen … er is altijd wel 
iets aan de hand. Petra: “Het was 
niet altijd makkelijk, maar voor 
ons was en is het nog steeds een 
heel groot geschenk van onze 
Heere.”
Ondanks dat de kinderen nu 
het huis uit zijn, heeft Petra het 
allesbehalve rustig. De afgelopen 
jaren heeft ze een lang gekoes-
terde droom waargemaakt, het 
schrijven van boeken en daarmee 
is ze succesvol. Daarnaast is ze 
gastvrouw. De lege kamers in hun 
huis worden nu verhuurd aan vrij-
willigers uit Nederland die voor 
een maand of langer naar Israël 
komen. “We hebben boekingen tot 
2016, dus voorlopig houdt G’d ons 
nog hier en dat is maar goed ook, 
want Nadia heeft ons nog nodig”, 
zegt Petra lachend. “Drie van onze 
vier kinderen zijn geboren in de 
periode waarin we voelden dat G’d 
een andere weg voor ons had. Het 
was voorbestemd.”

In het kort
Israël
Wim: “G’ds wonder.”
Petra: “Ons Thuis.”

G’d
Wim: “Allesomvattend, mijn 
motivatie, mijn leven.”
Petra: “Onze Vader.”

Geloof
Wim: “Het allerbelangrijk-
ste in mijn leven. Maar ik 
ben ook een twijfelaar en 
soms is er de combinatie van 

 geloof en gevoel van verwar-
ring.”
Petra: “Mijn zekerheid en weten 
dat Jezus mijn redder is.”

Jeruzalem
Wim: “Stad van de grote ko-
ning.”
Petra: “Bijzonder dat we er 
mogen wonen.”

Kinderen
Wim: “Dankbaar.”
Petra: “Een geschenk van G’d.”

Wim en Petra van der Zande. | Foto’s: Familie Van der Zande

Wim en Petra met hun vier pleegkinderen. Na’il, bij Petra op schoot, overleed vijf 

jaar geleden.

Recht op zelfverdediging
Israëlische soldaten die gecon-
fronteerd worden met agres-
sieve Palestijnen, krijgen zeer 
strikte orders geen geweld te 
gebruiken. Doen ze dit toch, 
dan volgt vaak een onderzoek 
en soms een veroordeling. De 
organisatie Honenu helpt deze 
soldaten met juridische hulp. In 
november deelde de organisatie 
flyers uit onder duizenden solda-
ten waarin hun rechten in derge-
lijke situaties werden uitgelegd.

Na zestien jaar gepakt

Een zestien jaar oude moord-
zaak in Israël werd opgelost 
door DNA van de dader. Zestien 
jaar geleden werd Noa Eyal 
(foto) vermoord. De politie on-
derzocht de zaak lange tijd en 
spoorde uiteindelijk de verdach-
te op. Bij een vooropgezette ont-
moeting spuugde de verdachte 
op de grond en uit zijn speek-
sel kon een DNA-overeenkomst 
worden vastgesteld, waarna hij 
kon worden gearresteerd. | Foto: 

familie Eyal

Aangevallen door wolf
Drie wandelaars langs het Israel 
Trail, een wandelroute door heel 
Israël, werden begin november 
aangevallen en gebeten door 
een wolf. Het dier werd neerge-
schoten en getest op hondsdol-
heid. De drie wandelaars zijn di-
rect behandeld tegen de ziekte.

Soldij omhoog

De salarissen van Israëlische 
soldaten gaan in 2015, na meer 
dan elf jaar, eindelijk omhoog. 
Soldaten krijgen geen echt sa-
laris, maar een vergoeding voor 
leefkosten. De soldij is echter 
niet meegegroeid met de inflatie 
en daardoor leggen veel solda-
ten zelfs geld toe op hun dienst-
tijd. Na een brandbrief aan de 
Israëlische premier wordt nu 
wetgeving geschreven om de 
soldij in 2015 te verhogen. | Foto: 

Flash90

‘Begrijpelijk, maar 
 ondemocratisch’
Er gaan in het rechtse kamp van 
de Israëlische politiek steeds 
meer stemmen op om Knesset-
leden en burgers die geweld 
tegen Israël ondersteunen hun 
respectievelijke zetel en of het 
burgerschap te ontnemen. Vol-
gens analisten is dit “begrijpe-
lijk, maar ondemocratisch”. In 
een land dat hecht aan demo-
cratie en vrijheid van menings-
uiting is het onwaarschijnlijk dat 
een dergelijke maatregel wetge-
ving wordt.

‘God bleef ons op Israël wijzen’
Samen bidden, lachen en huilen 

ze. Ze maken continu elkaars 

zinnen af. Onafscheidelijk. Twee 

gepassioneerde mensen met 

een missie. Petra en Wim van de 

Zande. Een ontmoeting met een 

bijzonder echtpaar.

Door Joanne niHom

Drie jaar waren ze kostersechtpaar 
bij de Pinkstergemeente in Am-
sterdam toen ze, onafhankelijk van 
elkaar, voelden dat G’d een nieuwe 
taak voor hen had. “We wisten al-
leen niet welke. Voor het antwoord 
zijn we gaan bidden en steeds weer 
kwam Israël op ons pad. Dat was 
een verrassing, want we waren er 
nog nooit geweest en het land had 
op dat moment ook geen plaats 
in ons hart”, vertelt Wim. “Maar 
G’d bleef ons op Israël wijzen, en 
na een vakantie daar besloten we 
een half jaar onbetaald verlof op 
te nemen om het land verder te 
verkennen. Intussen verdiepten we 
ons in alles wat met Israël te ma-
ken had. We hebben wat afgelezen 
in die tijd. Na het half jaar zijn 
we even terug geweest in Neder-
land om ons vervolgens in 1990 
definitief in Israël te vestigen. Wat 
Israël ons zou gaan brengen wisten 
we toen niet, maar de klik met het 
land was er.” Beiden vonden werk 
bij de Internationale Christelijke 
Ambassade in Jeruzalem. Wim 
werkt er nog steeds. Petra werd na 
verloop van tijd fulltime moeder 
en is nu gastvrouw en schrijfster 
van boeken.

Kinderen
Petra: “Toen we trouwden, wisten 
we dat we geen kinderen konden 
krijgen. Onze afspraak was dat 
als er ooit een moederverlangen 
bij mij boven zou komen, we 
voor adoptie zouden kiezen. Op 
een dag, tijdens een kerkdienst in 
Jeruzalem, zag ik een vrouw die 
voor me zat haar arm om een kind 
leggen. Toen schoot het woord 
adoptie door mijn hoofd. En dat 
woord bleef in mijn gedachten. 
We wisten dat we gehandicapte 
kinderen wilden, omdat die het 
dichtst bij G’d staan en een spe-
ciale plaats in G’ds hart hebben. 
Kinderen die niemand wil. Maar 
waar vind je ze? We schreven 

naar het Alyn kinderziekenhuis in 
Jeruzalem. Op donderdag post-
ten we onze brief en op zondag 
belde een maatschappelijk werker 
van het ziekenhuis. Ze hadden 
een jongetje voor ons. Wow, dat 
was snel, wat waren we blij, een 
geschenk van G’d”, vertelt Petra 
met de grootste glimlach ooit. De 
vierjarige lichamelijk gehandi-
capte Moshiko was achtergelaten 
door zijn ouders.
Als niet-Joden mochten Petra en 
Wim geen Joods jongetje adop-
teren, maar wel pleegouders voor 
hem zijn. “Eerst mochten we 
Moshiko alleen in het zieken-

huis bezoeken, om aan elkaar te 
wennen. Af en toe mocht hij mee 
naar ons huis. Na negen maan-
den, hoe symbolisch, kwam hij 
definitief bij ons wonen. Moshiko 
wilde graag een zusje. Dat werden 
er twee: de gehandicapte bedoe-
ienenmeisjes Fahima en Nadia, 
die we in die negen maanden ook 
hadden leren kennen. Ze lagen op 
dezelfde afdeling als Moshiko. 

‘Of we misschien iemand wisten 

voor de driejarige Na’il, een Arabisch jongetje. 

Ik zei: ‘Ja, wij!’’
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Boekpresentatie 
Joods leven in 
Elburg

Onder grote belangstelling 
is op woensdag 29 oktober 
in de raadszaal van museum 
Elburg het boek Joods leven 
in Elburg gepresenteerd. De 
auteur, Willem van Norel, 
heeft vijf jaar onderzoek ge-
daan naar het Joodse  verleden 
van zijn geboortestad Elburg. 
Het resultaat is een lijvig stan-
daardwerk van 432 pagina’s 
waarin veel familiegeschiede-
nissen de revue passeren. Een 
markeringspunt in het boek 
zijn de oorlogsjaren waarin 
uiteindelijk 23 Elburger  Joden 
werden gedeporteerd. Slechts 
één van hen wist de oorlog 
te overleven. Tegelijkertijd 
vonden tijdens de oorlog ten 
minste achttien Joodse kin-
deren onderdak in Elburg en 
konden diverse volwassen 
Joodse mensen in Elburg 
onderduiken.
De eerste exemplaren van het 
boek werden aangeboden aan 
Victorina Roosje Klompma-
ker-Jacobs (1929) en Jules 
Schelvis (1921).

Joods leven in Elburg; Willem 
van Norel; Oudheidkundige 
vereniging Elburg Arend toe 
Boecop; Prijs: E 20,00

Hebreeuwse chocoladeletter Chai
De Hebreeuwse chocoladeletter Chai is ook dit jaar weer verkrijg-

baar bij het Joods hospice Immanuel in Amsterdam.

De chocoladeletter Chai bestaat uit 
twee letters die samen het woord Chai 
maken wat ‘leef’ betekent. De hand-
gemaakte, koosjere letter, verkrijgbaar 
in melk en puur, die gemaakt is van 
fairtrade chocolade, wordt exclusief 
voor het hospice gemaakt en de helft 
van de opbrengst is dan ook voor dit 
goede doel. De keuze voor deze speci-
fieke letter is verbonden met de Joodse 
visie van het hospice dat het leven 
centraal staat en zo kwam men op de 
letter Chai.

4  De letter kan voor E 10,00 besteld 
worden via chocoladeletterchai@gmail.
com.

Boekbespreking

De terugkeer van de kudde
Frits Kuiper was een doopsgezind 
predikant die leefde in de twintigste 
eeuw. Een markante persoonlijkheid 
met een hart voor gerechtigheid en 
voor het volk Israël. In de Israël Ak-
tueel van oktober 2014 stond al een 
artikel over hem te lezen. Dit boek 
bestaat uit drie delen, een gedeelte 
met biografische beschrijvingen, 
een gedeelte met de correspondentie 
tussen Kuiper en Miskotte, en een 
uitgebreide bibliografie van bijna 
alles wat Kuiper gepubliceerd heeft. 
Het is een fascinerend werk en het 
heeft meer van een archief dan van 
een biografie. De terugkeer van de 
kudde is namelijk geen lopend ver-
haal, maar bestaat uit allerlei verzameld archiefmateriaal. Dat maakt dit 
boek bij uitstek tot een naslagwerk. Wil je graag ter inleiding iets meer 
te weten komen over Frits Kuiper dan kun je beter beginnen bij andere 
boeken, zoals het toegankelijke boekje Naar messiaans communisme 
van dr. Pieter Post. (DD)

De terugkeer van de kudde. Biografie van ds. Frits Kuiper, waarin opge-
nomen de correspondentie tussen Frits Kuiper en K.H. Miskotte; Karel 
de Haan; Skandalon, Vught; ISBN 9789490708849; Prijs: E 20,00

4  Het artikel over Frits Kuiper en meer informatie over dit boek vindt u op 
christenenvoorisrael.nl.

B o e k e N

k o r t  N i e u w s

c u lt u u r

Toegankelijke politici
Het Israëlische televisiekanaal 
Channel 2 deed onderzoek naar 
de toegankelijkheid van Israë-
lische politici door ze met een 
persoonlijke kwestie te benade-
ren en te kijken hoe ze reageer-
den. Minder dan een derde van 
de aangeschreven politici rea-
geerde. De meest toegankelijke 
politicus bleek Shelly Yachimo-
vich van de Arbeiderspartij.

E-fietsers opgelet
De Israëlische politie gaat stren-
ger controleren dat de regel-
geving rond elektrische fietsen 
wordt nageleefd. Sinds januari 
van dit jaar vonden er al 90 in-
cidenten plaats met elektrische 
fietsen. Fietsen met een motor 
voor trapondersteuning mogen 
in Israël niet worden bereden 
door personen onder de veer-
tien. E-fietsers onder de zestien 
mogen alleen op fietspaden rij-
den. Ook zijn e-fietsen niet toe-
gestaan op trottoirs.

Boekbespreking

De officier
Een grote gerechtelijke dwaling, een 
beslissing gemotiveerd door antisemitis-
me, willen blijven zitten op het pluche, al 
deze zaken hebben hun plek in De offi-
cier van Harris. Een thriller die gaat over 
de Dreyfus-affaire. De Franse officier 
Dreyfus wordt aan het eind van de negen-
tiende eeuw beschuldigd van spionage 
voor de Duitsers. Tegen de verwachting 
van de legerleiding en diverse Franse 
ministeries in blijft hij beweren onschul-
dig te zijn. Toch wordt hij achter gesloten 
deuren veroordeeld en voor vele jaren 
naar Duivelseiland verbannen. Maar hij 
en zijn familie blijven vechten voor zijn 
vrijlating. Officier Picquart krijgt direct 
na de veroordeling van Dreyfus de leiding over het Franse departement 
van spionage; hij gelooft ook dat Dreyfus schuldig is. Hij krijgt in de loop 
der tijd steeds meer aanwijzingen dat iemand anders de bewuste spion 
is, en dat dus de verkeerde man vast zit. Picquart maakt zijn bevindin-
gen bekend. In plaats van een nieuw onderzoek blijken de machthebbers 
meer er meer belang in te stellen zelf geen gezichtsverlies te lijden. En zo 
ontwikkelt de Dreyfus-affaire zich tot een groot schandaal. De officier laat 
je meekijken achter de schermen van deze historische en beruchte affaire. 
Het is spannend, laat je inleven in de tijd van toen en houdt je aandacht 
vast tot het eind, zelfs al weten we hoe het verhaal afloopt. (MT)

De officier; Robert Harris; De Bezige Bij, Amsterdam; ISBN 
9789023485179; Prijs: E 24,90

Muziek

Samoosara
Iedereen houdt van muziek. Misschien houden we niet allemaal van 
hetzelfde, maar muziek doet iets met je. Dat bemerkten Johan Cnossen, 
Witze de Jong en Anje de Jong ook. Deze drie muzikanten uit Friesland 
vormden daarom samen een trio van dwarsfluit, accordeon en viool, 
dat ze aanvullen met hun eigen zang. Als trio met de naam Samoosara 
brengen ze klezmermuziek met waar mogelijk Friese liedteksten. Dat 
doen ze vooral op een laagdrempelige, eenvoudige manier, waarbij 
vooral het samen met het publiek genieten van muziek voorop staat. U 
kunt een klezmeravond regelen door contact met hen op te nemen via 
cnossen123@hetnet.nl.

Boekbespreking

Bewogen stilte
Een boek dat in alle eenvoud een aan-
grijpend verhaal vertelt. Het boekje 
gaat over de oorlogs herinneringen van 
de zussen Betty Bausch en  Elisheva 
Auerbach. Het was lange tijd stil voor 
zij over deze ingrijpende periode 
konden spreken. Beide zussen zijn 
inmiddels de negentig gepasseerd, 
maar wanneer ze de kans hebben om 
jongeren te vertellen over de Holo-
caust doen ze dat. Ze realiseren zich 
maar al te goed hoe belangrijk het is 
dat jongeren beseffen wat de gevol-
gen van discriminatie kunnen zijn. 
Wat klein begint, kan eindigen in iets 
niet te bevatten gruwelijk groots. Dat 
het getuigenis van de zussen over de 

 Holocaust  werkelijk iets te zeggen heeft, blijkt uit het feit dat hun boek 
dat al in 2004 verscheen, nu is herdrukt.

Bewogen stilte; Betty Bausch-Polak, Elisheva Auerbach-Polak, 
Nanda van der Zee; Tsurtsina Publications, Jeruzalem; ISBN 
9789657542279; Prijs: E 10,00 excl. verzendkosten. Te bestellen via: 
 tsurtsinapublications@gmail.com

Israëlische ambassadeur Haim 

Divon neemt eerste Hebreeuwse 

choco ladeletter Chai in ontvangst 

van  Sasja Martel, directeur Joods 

hospice Immanuel. | Foto: Samuel 

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

Woordverwisseling
Nee, geen dispuut of kringgesprek, maar verwisseling van 
woorden, anders duiden, andere betekenis geven. Daaraan 
moest ik denken toen ik in mijn krant het begrip ‘haat-
spraak’ las in verband met antisemitisme. Antisemitisme 
vindt zichzelf steeds opnieuw uit, het is van alle tijden. Dan 
zal de spraak ook meegaan in steeds weer nieuwe woorden 
voor hetzelfde doel: Joden belasteren in uitgesproken haat.
Ik moest denken aan George Orwells 1984. Daarin schreef 
hij over ‘nieuw-spraak’ en noemt dan: “Oorlog is vrede, vrij-
heid is slavernij, onwetendheid is kracht.” Pure verwisseling 
van woorden.
Margarete Susman schrijft in haar boek Het boek Job en 
de lijdensweg van het Joodse volk: “Antisemitisme is een 
demonisch diabolisch verschijnsel, een metafysische haat.” 
En is de satan ook niet sterk in woordenwisseling: “Heeft 
God niet gezegd …?” En als Israël zich moet verdedigen 
tegen raketaanvallen van Hamas, dan spreekt men over een 
nieuwe holocaust en wordt in onze steden “Hamas, Hamas, 
alle Joden aan het gas” gescandeerd. Niets geleerd van het 
meest afschuwelijke antisemitisme van de Tweede Wereld-
oorlog.

Laten we de ‘metafysische haat’ ten aanzien van Gods volk 
heel serieus nemen. Het is tenslotte haat tegen de Naam. 
Haat tegen de Naam is haat tegen de God van Israël die 
tegen Abraham gezegd heeft: “Ik zal uw naam groot maken” 
(Genesis 12:2).
Laten we de leugen ontmaskeren en de waarheid wat Israël 
betreft hoog houden, juist in onze tijd. De vervangingsge-
dachte [dat de kerk in de plaats van Israël is gekomen, red.] 
en wat mij betreft ook de leer, de dogma’s ervan, is ook een 
vorm van woordenwisseling. Verwisseling zou ik eigenlijk 
moeten schrijven.
De Heilige Schrift is toch duidelijk en het profetisch Woord 
vast en zeker. Licht dat we broodnodig hebben in deze duiste-
re tijd.

r e a c t i e so p i N i e

p l u s s e n  e n  m i n n e n   Ds. G. Hette Abma

Herdenking van de Kristallnacht
Te elfder ure heeft dr. Arjan Plaisier beslo-

ten om op zondagavond 9 november niet 

te spreken tijdens de herdenking van de 

Kristall nacht, die georganiseerd was door 

het Platform Stop Racisme en Uitsluiting, 

maar de officiële herdenking van het Cen-

traal Joods Overleg in de Portugese syna-

goge in Amsterdam bij te wonen. Alle lof 

voor de scriba van de Protestantse Kerk in 

Nederland.

Officiële herdenking
Ieder jaar herdenkt de Joodse gemeenschap hoe 
in de nacht van 9 op 10 november 1938 Joden 
werden gemolesteerd, synagogen in brand wer-
den gestoken en winkels werden geplunderd 
en verwoest. Dit huiveringwekkende gebeuren 
wordt algemeen gezien als het begin van de Jo-
denvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Helaas blijft het nodig in herinnering te roepen 
hoe het destijds allemaal met deze uitbarsting 
van Jodenhaat is begonnen, aangezien het an-
tisemitisme zich vooral in deze tijd weer mani-
festeert. Naar zijn eigen zeggen stond minister 
Lodewijk Asscher met een verscheurd gevoel 
in de Esnoga. Het deed hem ‘ijzingwekkend 
pijn’ dat er bij de Hollandsche Schouwburg 
politiebewaking nodig is.

Anti-Israëlmanifestatie
Op haar blog neemt de voormalige SP-se-
nator Anja Meulenberg het de scriba van de 
PKN heel erg kwalijk dat hij niet tijdens de 
alternatieve herdenking van de Kristallnacht 

wilde spreken. Ze verwijt hem een schokkend 
gebrek aan ruggengraat. Je kunt haar woede 
begrijpen, want op die manier is veel van de 
glans van deze bijeenkomst weggevallen. Wie 
echter het hart voor het Joodse volk op de 
rechte plaats heeft zitten, geeft Plaisier groot 
gelijk. We tasten in het duister bij de vraag hoe 
hij er ooit toe kwam eerst wel toe te zeggen 
een verhaal te houden. Volgens de organisato-
ren had hij daar zélf om gevraagd, omdat de 
PKN naast extreem-linkse organisaties als de 
Internationale Socialisten en het Nederlands 
Palestina Komitee en enkele islamitische 
groeperingen de alternatieve herdenking heeft 
georganiseerd. Dit zou best kunnen kloppen, 
want Kerk in Actie heeft mede bijgedragen aan 
de financiering van de in wezen anti-Israëlde-
monstratie. Met een scherp oog zie je hoe de 
meeste deelnemers niets hebben met de Joden 
en vurige pleitbezorgers zijn van de boycot van 
producten uit Israël.

Misbruik
Al had Plaisier een goede toespraak gehou-
den, toch past het niet in die foute context. In 
de aankondiging van het Platform konden we 
lezen, dat (let op de volgorde!) “islamofobie, 
racisme, antisemitisme en andere vormen van 
discriminatie de laatste jaren weer toe nemen 
in Europa”. Bij de alternatieve herdenking 
ging het vooral over de arme moslims die 
gediscrimineerd worden. Zo misbruiken zij de 
Tweede Wereldoorlog om gerechtvaardigde 
kritiek op de islam tegen te gaan. Met genoe-
gen wijzen ze erop hoe vorig jaar tijdens een 
protest van de PVV in Den Haag neonazi’s 

aanwezig waren, die de Hitlergroet brachten 
en NSB-vlaggen meedroegen. Maar ze reppen 
met geen woord over de islamitische demon-
stratie voorbije zomer in Den Haag, waar 
anti-Joodse leuzen klonken en met zwarte 
IS-vlaggen werd gezwaaid.

Pro-islamdemonstratie
Professor Ido de Haan maakte zich druk over 
de ‘onderdrukking’ van de moslims in onze 
westerse samenleving. Op dit moment vormen 
volgens hem de extremistische Syriëgangers 
niet het probleem, maar de Nederlandse over-
heid die zonder pardon hun paspoort afpakt. 
SP-parlementariër Gesthuizen kraakte enkele 
harde pepernoten in het debat over Zwarte 
Piet. Allen die de Pietitie hebben getekend, ge-
ven er blijk van lak te hebben aan de gekwetste 
gevoelens van minderheden. Je vraagt je wel 
af wat die absurde discussie over een kinder-
feest te maken heeft met de herdenking van de 
Kristallnacht.

Slotsom
Al is het treurig dat de scriba van de Protes-
tantse Kerk eerst had toegezegd te spreken 
bij de alternatieve herdenking van de Kris-
tallnacht, toch is het beter ten halve te keren 
dan ten hele te dwalen. Zonder twijfel was het 
moeilijk de beslissing te nemen om daar niet 
heen te gaan. Alle lof voor dit statement. Maar 
nu moet er ook nog een eind komen aan de 
financiering van zulke dubieuze manifestaties 
door Kerk in Actie. Op die manier kan duide-
lijk worden wat de kerk bedoelt als ze verklaart 
onopgeefbaar verbonden te zijn met Israël.

g a s t c o l u m n  Opperrabbijn Binyomin Jacobs

Tsedaka, de Joodse visie op filantropie

Tsedaka betekent vrij vertaald lief-
dadigheid. Maar letterlijk vertaald 
betekent tsedaka rechtvaardigheid. 
Lief zijn of recht doen is niet hetzelf-
de. Als ik lief ben voor mijn mede-
mens dan ligt daarin besloten een 
zekere vorm van vrijwilligheid. Maar 
wanneer ik me tegenover de ander 
rechtvaardig opstel, dan ontvangt hij 
iets waarop hij recht heeft, het komt 
hem toe!
Er wordt een groot diner georgani-
seerd om geld in te zamelen voor 
Israël. Luid wordt medegedeeld dat 
meneer Cohen 20.000 dollar geeft. 
Er volgt een gigantisch applaus en 
meneer Cohen staat buigend en 
glunderend op om het applaus in 
ontvangst te nemen. Begrijpt u mij 
niet verkeerd, het is geweldig dat 
deze meneer een dergelijk enorm 
bedrag schenkt aan het goede doel. 
Maar de vraag dringt zich op: geeft 
meneer Cohen voor het goede doel of 
voor het applaus? Hij had het bedrag 
ook in een gesloten envelop aan de 
 organisatie kunnen overhandigen, 
anoniem.

We leren uit de Talmoed: “Tov sjebe-
rofiem legehennum”; de beste artsen 
belanden in de hel. Het woord tov lijkt 
hier niet op zijn plaats. Er had moeten 
staan: de meeste artsen of de slechte 
artsen belanden in de hel. Wat doet 
hier het woord tov dat goed betekent?

Zoals bekend heeft iedere letter in 
het Hebreeuws een getalswaarde. 
Het woord tov heeft als getalswaarde 
zeventien. Van iedere Jood wordt ver-
wacht dat hij dagelijks drie keer het 
achttiengebed uitspreekt. In dit hoofd-
gebed spreken we achttien lofuitingen 
voor G’d uit. Wij prijzen Hem dat Hij 
ons vergeeft, dat Hij onze gebeden 
verhoort, etcetera. Ook loven wij de 
Eeuwige dat Hij de zieken geneest. 
De arts die deze lofzegging overslaat, 
en dus maar tov – zeventien – lofui-
tingen uitspreekt, omdat hij ervan 
overtuigd is dat hij, de dokter, en niet 
de Eeuwige, zieken geneest, belandt 
uiteindelijk in de hel. De arts heeft de 
kennis om het juiste pilletje voor te 
schrijven, maar of daardoor genezing 
komt, hangt van iets Hogers af. De 
arts is slechts de gezant via wie de 
Eeuwige de genezing kan brengen. 
Als de arts echter zichzelf ziet als de 
echte en almachtige genezer, dan is 
hij verkeerd bezig.

Hoe ervaart een patiënt de behande-
ling van een arts die zichzelf G’d, de 
Genezer, waant? Heel anders dan die 
van een hulpverlener die dankbaar is 
om te mogen helpen. Bij voortduring 
moet ik mijzelf daarom een spiegel 
voorhouden en mezelf afvragen: geef 
ik omdat ik wil helpen of geef ik om 
mezelf als weldoener een goed gevoel 
te geven?

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

Geen gratis krant

Als het aan het Israëlische par-
lement (Knesset) ligt, komt er 
in Israël een verbod op gratis 
kranten. Een wetsvoorstel van 
Knessetlid Eitan Cabel (Arbei-
derspartij) is met name gericht 
op het verbieden van de gratis 
krant Israel Hayom. Deze krant 
wordt gefinancierd door een po-
litieke sponsor van Netanyahu 
en zou andere Israëlische kran-
ten in financiële nood brengen. 
Of het initiatief ook echt een 
wet wordt, is onduidelijk. | Foto: 

jpost.com

Veldhospitalen tegen ebola

Ontwikkelingshulporganisatie 
Mashav van het Israëlische mi-
nisterie van Buitenlandse Za-
ken stuurt veldhospitalen voor 
de bestrijding van ebola naar 
Sierra Leone, Liberia en Guinee. 
Deze drie landen zijn het hardst 
getroffen door de epidemie. De 
veldhospitalen zijn volledig uit-
gerust met bedden, medicijnen, 
apparatuur en beschermende 
kleding. | Foto: jpost.com

Iron Dome bij Haifa

Het Israëlische leger plaatste 
begin november een Iron Dome- 
installatie vlakbij Haifa in het 
noorden van Israël. De legerlei-
ding gaf weinig uitleg bij het 
plaatsen van het raketschild, 
maar Israëli’s zien het als een 
duidelijk signaal dat er dreiging 
bestaat van raketaanslagen uit 
Libanon. | Foto: Flash90
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Een van de meest problematische 
teksten uit tweeduizend jaar relatie 
tussen kerk en Israël, is deze tekst 
uit Matteüs 27. Problematisch 
is misschien niet zozeer de tekst 
op zichzelf, maar met name de 
Wirkungsgeschichte ervan: hoe de 
tekst door de eeuwen heen geïn-
terpreteerd en gebruikt is. Vanaf 
de vierde eeuw is deze tekst vaak 
gebruikt om geweld tegen Joden 
te rechtvaardigen. Door de eeuwen 
heen heeft deze tekst gefunctio-
neerd als een verklaring voor alle 
ellende die het Joodse volk trof, 
maar ook als een rechtvaardiging 
ervan: ze hebben het verdiend. 
Tot in Auschwitz is deze tekst 
gebruikt om de vernietiging van 
het Joodse volk te rechtvaardigen. 
En zelfs na Auschwitz waren er 
theologen die de Shoah verklaar-
den in termen van ‘zijn bloed over 
hen, en over hun kinderen’.

Antisemitisme in het Nieuwe 
Testament?
Als een tekst zo’n gewelddadige 
geschiedenis heeft, wat moeten we 
er dan mee? En ligt het geweld-
dadige aan de tekst zelf of ligt het 
aan de lezers? Daarover is veel 
geschreven en gedebatteerd. Som-
migen zeggen dat het probleem bij 
Matteüs ligt, die in zijn beschrij-
ving van het proces van Jezus niet 
alleen de mensen daar aanwe-

zig, maar heel het Joodse volk 
verantwoordelijk houdt voor de 
dood van Jezus. Al in het Nieuwe 
Testament is er dus antisemitis-
me te vinden, en we doen er dan 
het beste aan deze teksten uit de 
Bijbel te verwijderen.
Het probleem daarvan is dat het 
dan niet bij deze tekst blijft; er 
zijn meerdere teksten uit Matteüs, 
Johannes, maar ook uit de brief 
aan de Hebreeën, die in de loop 
van de jaren antisemitisch geïnter-
preteerd zijn. En als we die alle-
maal gaan schrappen, worden we 
dan niet een soort Marcion (ketter 

uit de vroege kerk, red.) die met 
een pick and choose-benadering 
een vrij dunne bijbel overhouden?
Verder is het Nieuwe Testament 
een bundel Joodse geschriften uit 
de eerste en tweede eeuw en die 
moet ook zo gelezen worden. Het 
lijkt heel vreemd om daarin antise-
mitische tendensen aan te treffen.

Hoe interpreteren we?
Ligt het dan aan hoe we lezen en 
interpreteren? Er zijn wel voor-
stellen gedaan voor een alternatie-
ve interpretatie, bijvoorbeeld dat 
het Joodse volk ‘profetisch’ Jezus’ 

reddende bloed over zichzelf 
uitriep. Daarin wordt dan een pa-
rallel gezien met Johannes 11:50 
waar de hogepriester Kajafas een 
profetische uitspraak over Jezus’ 
sterven doet. Dat is een charman-
te poging, maar doet geen recht 
aan de tekst. Hoe kunnen we dan 
omgaan met een tekst die zo vaak 
gebruikt is om geweld tegen Gods 
eigen volk te rechtvaardigen?
Het is essentieel Matteüs 27 te 
lezen in het geheel van de Bijbel, 
waarin God zichzelf als de Heilige 
van Israël openbaart, en in het 
geheel van het Nieuwe Testament, 
de bundel Joodse geschriften uit 
de vroege kerk. Dat leidt ertoe dat 
elke interpretatie die oproept tot 
een afschrijven van Gods volk, 
laat staan tot geweld ertegen, afge-
wezen moet worden als principieel 
‘on-Bijbels’.
Hoewel het een goed christelijk 
gebruik is om je te identificeren 
met verhalen uit de Bijbel, kan 
het Joodse volk nu nooit geïden-
tificeerd worden met de men-
sen die aanwezig waren bij het 
proces van Jezus. Als we zo graag 
willen identificeren, dan kunnen 
we alleen onszelf in het verhaal 
plaatsen en met Jacobus Revius 
belijden: ‘Het zijn de Joden niet, 
Heer Jezus, die u kruisten … Ik 
ben het, o Heer, ik ben het die u 
dit heeft gedaan.’

De pogrom van Straatsburg door Emile Schweitzer. In 1349 werden bij een pogrom 

honderden Joden in Straatsburg verbrand, omdat zij werden beticht van het veroor-

zaken van de Zwarte Dood. Opvallend in het schilderij is de aanwezigheid van een 

christelijke geestelijke in het centrum.

De brief dateert van 23 juni 1943. De schrijver, 
de Groningse opperrabbijn Simon Dasberg, is 
dan 41 jaar oud. Zijn Amsterdamse collega is 
inmiddels samen met vele andere geloofsgeno-
ten gedeporteerd. En die deportatie is de reden 
dat de opperrabbijn enkele weken voor het 
schrijven van deze brief uit het noorden wordt 
overgeplaatst om voorlopig het Amsterdamse 
rabbinaat waar te nemen.

De brief getuigt van grote zorgen over de 
duizenden gemeenteleden die “naar verre 
oorden zijn verbannen zonder een spoor achter 
te laten”. Maar zijn zorgen gaan verder. Deze 
betreffen niet alleen de gedeporteerden. De 
spoorloos verdwenen Joden laten vaak een 
echtgenoot of echtgenote achter. Velen laten 
zich, voorafgaand aan het dramatische af-
scheid, dan al scheiden. Niemand weet immers 
of hij of zij ooit terug gaat komen. De waar-
heid moet bekend zijn geweest.
Het is 1943 en toch probeert de opperrabbijn 
zijn blik over de dan al onbeschrijfelijke ellen-
de heen te richten. “Er komt een moment dat 
ons de vrijheid opnieuw zal worden gegeven. 
Sommigen zullen terugkomen. Van anderen 
zal bekend zijn dat zij daarginds zijn omgeko-
men. Maar van heel veel van hen zal mogelijk 
niemand ooit te weten komen wat het lot is. 
Wat zal dan moeten gebeuren met al diegenen 
die niet weten of zij op dat moment nog een 

levenspartner hebben?” En dus besluit opper-
rabbijn Dasberg om deze zorgen door deze 
brief met zijn rabbinale collega’s in Londen 
en Jeruzalem te delen. Hopelijk kunnen zij het 
Nederlands Jodendom in de toekomst gaan hel-
pen met het oplossen van deze problematiek.

Aartsvader Abraham zit bij de ingang van zijn 
tent. Hij ‘ziet’ dat drie mannen voor hem staan. 
Zo wordt in hoofdstuk 18 van Genesis verteld. 
Drie keer wordt dat woordje ’zien’ in deze 
twee verzen herhaald. “Hij zag”, “en zie” en 
ten slotte “toen hij hen zag”.
Een belangrijke commentator op de Thora 
geeft aan waarom dit ’zien’ zo een belangrij-
ke betekenis heeft. Abraham ziet niet alleen 
de engelen staan. Hij ziet ook wat zij nodig 

hadden. En niet alleen wat hun behoefte op 
dit moment is, maar ook wat er later voor hen 
nodig zal zijn.
Zo handelde opperrabbijn Dasberg ook. De 
geestelijk leider in oorlogstijd ‘ziet’ niet alleen 
maar om naar de behoefte van dit moment. Hij 
probeert ook, tegen alles in, verder te ‘kijken’. 
Ooit zal de gemeenschap de scherven weer 
moeten oppakken. Hoe gaat het dan verder? Er 
zal moeten worden ‘gekeken’ wat er hersteld 
zal moeten worden aan de Joodse gemeen-
schappen waarvan de beschadigingen in 1943 
al meer dan zichtbaar waren.

Heel veel tijd krijgt de opperrabbijn niet om 
zich over deze pastorale zorgen te buigen. Zelf 
wordt hij met zijn gezin op 29 september van 
datzelfde jaar 1943 naar het doorvoerkamp 
Westerbork overgebracht om niet lang daarna 
de reis te moeten maken naar het concentra-
tiekamp Bergen-Belsen. Twee dagen na het 
overlijden van zijn vrouw overleed hij zelf 
door uitputting.
Maar zijn inspanningen zijn, getuige deze 
brief, niet voor niets geweest. Door anderen 
kon zijn werk na 1945 worden voortgezet. Op-
nieuw werden huwelijken gesloten en gezinnen 
gesticht. Een nieuwe generatie jonge Joodse 
burgers kon beginnen aan de heropbouw 
doordat de opperrabbijn in staat was vooruit te 
kijken.

Goedkope supermarkt
Al eerder kwam Cofix in Israël 
op de markt met cafés waar je 
voordelig een kop koffie kunt 
halen. Vanaf april komt het be-
drijf ook met een supermarkt 
waar de producten allemaal 
maar vijf sjekel (ongeveer een 
euro) per stuk kosten. In de su-
permarkten komt ook een kof-
fiehoek. De koffie in het café 
kost ook maar vijf sjekel.

Volksleger

Hamas blijft strijdvaardig. Het 
gaat de komende tijd rond de 
2500 mensen werven voor een 
nieuwe reserve-eenheid. Hamas 
spreekt over een volksleger dat 
als doel heeft te helpen bij “de 
bevrijding van de Al Aqsamos-
kee”. Dit is een van de twee 
moskeeën op de Tempelberg in 
Jeruzalem. | Foto: Flash90

Geen toegang
Drie leden van het UNHCR-team 
dat de vermeende oorlogsmis-
daden van Israël tijdens de afge-
lopen Gazaoorlog gaat onder-
zoeken, is de toegang tot Israël 
geweigerd. De drie leden wilden 
naar Israël via een grensover-
gang tussen Jordanië en Israël. 
Israël zal niet meewerken aan 
het onderzoek. “De commissie 
Schabas doet geen onderzoek, 
maar geeft zijn conclusies al van 
tevoren. Israël zal hier niet aan 
meewerken”, zo stelt de buiten-
landwoordvoerder van Israël.

Oproep tot geweld

De tot vijfmaal levenslang ver-
oordeelde terrorist Marwan 
Barghouti schreef vanuit de Is-
raëlische gevangenis een brief 
aan Palestijnse leiders. “Het 
Palestijns leiderschap moet zijn 
beleid ten aanzien van ongewa-
pende volksstrijd heroverwegen 
en het Palestijnse volk toestaan 
om terug te keren naar de ge-
wapende strijd tegen de be-
zetting.” Barghouti wordt ook 
gezien als kandidaat om Abbas 
als voorzitter van de Palestijnse 
Autoriteit op te volgen. | Foto: 

Flash90

Veiligheid verhoogd
De deeltijdfunctie van de vei-
ligheidsmedewerkers in dorpen 
tot enkele kilometers afstand 
met de Gazastrook worden uit-
gebreid naar voltijdbanen. Door 
de afgelopen Gazaoorlog blijkt 
“de aanwezigheid van veilig-
heidsbeambten van essentieel 
belang voor de inwoners en 
voor hun gevoel van veiligheid”. 
Dat zei minister van Defensie 
Ya’alon.

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

p r o b l e m a t i s c h e  t e k s t e n   Daniël Drost

Bijbelse grond voor antisemitisme?
“En al het volk antwoordde en zeide: Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen!” (Matteüs 27:25)

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

De brief

Opperrabbijn Simon Dasberg (midden).
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Abbas wil VN-erkenning Palestijnse staat
De Palestijnen (met andere woorden de Palestijnse Autoriteit en de PLO) kondigden in oktober 2014 aan dat ze van plan zijn in Veiligheidsraad een resolutie af 

te dwingen die Israël verplicht zich terug te trekken uit de “bezette Palestijnse gebieden”. Op het moment dat ik dit schrijf, 11 november 2014, zijn de details 

van de resolutie nog niet bekend. Wat we wel begrijpen, is dat deze resolutie Israël verplicht: 1) zich ‘terug te trekken’ uit de gebieden ‘bezet’ door Israël in 

1967; 2) een Palestijnse staat te erkennen en 3) Palestijnse soevereiniteit over deze gebieden te erkennen.

Door anDrew tucker

Jordanië (een niet-permanent lid van de 
Veiligheidsraad tot eind 2015) zal waar-
schijnlijk de belangrijkste ondersteuner 
van deze resolutie zijn. De resolutie moet 
worden ondersteund door ten minste acht 
andere leden van de VN-Veiligheidsraad 
(inclusief alle vijf permanente leden – de 
VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, China en 
Rusland) om te worden aangenomen.

De Europese Coalitie voor Israël (ECI) en 
Christenen voor Israël benaderen op dit 
moment een aantal van deze landen zodat 
dit recente initiatief wordt afgewezen. Dit 
is een samenvatting van de belangrijkste 
argumenten.

1. Dit eenzijdige initiatief ontkent de 
historische band tussen het Joodse 
volk en de betwiste gebieden, waaron-
der ‘Oost-Jeruzalem’. Het Palestijnse 
soevereiniteitsvoorstel negeert de diepe 
historische, culturele en religieuze band 
die het Joodse volk heeft met Jeruzalem 
en de zogenoemde ‘Westoever’ – een 
band die veel verder teruggaat dan die 
van de  Arabische Palestijnen. Dit geldt 
met name voor wat met een eufemisme 
‘Oost- Jeruzalem’ wordt genoemd – dat is 
de Oude Stad van Jeruzalem, die eeuwen-
lang een overwegend Joodse stad was. De 
Palestijnse claim op ‘Oost-Jeruzalem’ is 
niets anders dan een poging de geschiede-
nis te herschrijven.

2. Het is strijdig met de rechten en be-
langen van Israël en het Joodse volk vol-
gens internationaal recht in relatie met 
‘Palestina’ in het internationaal recht. 
De San Remoconferentie (1920), het Man-
daat voor Palestina (1922) en het Handvest 
van de Volkerenbond (1922) erkennen de 
al bestaande rechten van het Joodse volk 
om een Joods thuisland op te richten in 
de gebieden van Palestina. Hieronder valt 
ook het recht op het nastreven van volledig 
Joods zelfbestuur, en om zich in het land te 
vestigen, waarbij de burger- en religieuze 
rechten van niet-Joden in deze gebieden 
gerespecteerd moeten worden. De door 
deze instrumenten verkregen en erkende 
rechten (conferentie, mandaat en handvest) 
zijn nooit herroepen (zie bijvoorbeeld 
artikel 80 van het VN-handvest).

3. Het slaagt er niet in om aandacht 
te hebben voor Israëls recht op veilige 
grenzen binnen de context van toene-
mend extremisme en geopolitieke onrust 
in het Midden-Oosten. Israël is in geo-
grafisch opzicht smal en klein. Dat, samen 

met de strategische ligging van de Westoe-
ver, maakt dat de ‘grenzen van 1967’ (dit 
zijn feitelijk de bestandslijnen van 1949; 
het zijn helemaal geen ‘grenzen’) praktisch 
onverdedigbaar zijn. Het huidige voor-
stel geeft geen enkele garantie, op welke 
manier dan ook, dat een onafhankelijke 
staat Palestina in staat zal zijn de continue 
raketaanslagen op Israël en het bouwen 
van tunnels vanuit Gaza te stoppen; ook 
is er geen garantie dat het niet gebruikt 
zal worden door vijandige krachten als 
een podium om Israël aan te vallen en de 
soevereine rechten van Israël op veilige en 
verdedigbare grenzen aan te tasten.

4. Het negeert de unieke status van 
Jeruzalem. Jeruzalem moet een stad 
blijven voor alle geloven. De Joodse staat 
Israël laat sinds 1967 zien dat het in staat 
is de stad zo te besturen dat alle geloven 
toegang hebben tot de heilige plaatsen en 
hun religie vrijelijk kunnen uitoefenen. Ter 
vergelijking: tijdens de illegale bezetting 
van ‘Oost’-Jeruzalem en de ‘Westoever’ 
door Jordanië van 1949 tot 1967 werden 
alle synagogen en Joodse plaatsen voor 
erediensten vernietigd. Hetzelfde vond 
plaats toen Israël zich terugtrok uit de 
Gazastrook in 2005. Welke reden is er om 
aan te nemen dat een Palestijnse staat on-
der bestuur van de PLO (zie kader PLO of 
PA?) en of Hamas (of een andere radicaal 
islamitische organisatie) meer respect zou 
hebben voor Joodse, christelijke en andere 
minderheden?

5. Het conflicteert met de fundamentele 
VN-waarden van vrijheid en gelijkheid. 
President (voorzitter, red.) Abbas en zijn 
collega’s hebben verklaard dat Joden 
“niet welkom zullen zijn” in de nieuwe 
 Palestijnse staat. Zij vragen de ontmante-

ling van alle “nederzettingen” die ontstaan 
zijn sinds 1967. Dat is een eufemisme voor 
het verwijderen van het Joodse volk uit de 
nieuwe staat Palestina. In wat voor soort 
wereld leven we als we een staat erkennen 
die van plan is een deel van zijn bevolking 
etnisch te zuiveren? De VN moeten de 
rechten van Arabische Palestijnen op zelf-
beschikking afwegen tegen de rechten van 
individuele Joden die leven en werken in 
Jeruzalem en op de Westoever. Als Israël 
wordt verplicht de democratische principes 
in acht te nemen en gelijke rechten toe te 
kennen aan Arabieren die in Israëlisch ge-
bied wonen, dan moet van een Palestijnse 
staat toch ook geëist worden deze demo-
cratische principes toe te passen en gelijke 
rechten toe te kennen aan Joden die willen 
wonen in Palestijns gebied.

6. Het conflicteert met Israëls rechten 
om te onderhandelen over de afspraken 
over een vredesovereenkomst met zijn 
buren. Israël heeft, net als elke natie, het 
recht zijn eigen veilige grenzen te bepa-
len door direct overleg met zijn buren. 
De ‘grenzen van 1967’ zijn feitelijk de 
bestandslijnen van 1949. Het zijn hele-
maal geen ‘grenzen’, en ze zijn ook nooit 
bedoeld om Israëls claims op soeverei-
niteit of territoriale integriteit negatief te 
beïnvloeden. Na de Zesdaagse Oorlog van 
1967 bevestigde de VN-Veiligheidsraad dit 
in de beroemde resolutie 242. Volgens de 
Veiligheidsraad vraagt vrede (naast de te-
rugtrekking van Israëlische strijdkrachten 
uit op zijn minst een deel van de gebieden 
die Israël in handen kreeg in de oorlog) de 
“beëindiging van alle aanspraken of oor-
logsvoering en respect voor en erkenning 
van de soevereiniteit, territoriale integriteit 
en politieke onafhankelijkheid van elke 
staat in de regio en hun recht om in vrede 
te leven binnen veilige en erkende grenzen, 
vrij van dreiging of geweldsdaden.”

7. Palestina is geen ‘staat’. Er zijn sterke 
argumenten om te stellen dat ‘Palestina’ 
niet voldoet aan de criteria voor erkenning 
als staat onder internationaal recht. In het 
bijzonder betreft dat het feit dat ‘Pales-
tina’ (nog) geen eigen autoriteitsorgaan 
heeft dat in staat is om heel de geclaimde 
 Palestijnse gebieden effectief en onafhan-
kelijk te besturen. Er zijn coördinatiepro-
blemen tussen de Westoever en Gaza, en 

er is (ondanks de recente eenheidscoalitie) 
een aanhoudend conflict tussen Hamas en 
Fatah. Daarnaast is de Palestijnse Auto-
riteit nog steeds afhankelijk – politiek, 
 economisch en wettelijk – van de staat 
Israël.

8. ‘Palestina’ voldoet niet aan de crite-
ria voor VN-lidmaatschap volgens het 
VN-handvest. Dit initiatief heeft feitelijk 
ten doel de Veiligheidsraad te vragen om 
te erkennen dat ‘Palestina’ voldoet aan de 
eisen voor VN-lidmaatschap. Artikel 4 van 
het VN-handvest vraagt van VN-lidstaten 
om ‘vredelievend’ te zijn (zie kader). On-
danks de formele uitspraken, de opmerkin-
gen van de PLO in verband met de Oslo- 
akkoorden, en het feit dat zonder enige 
twijfel veel Arabische Palestijnen serieus 
vredelievend zijn, is het ontegenzeggelijk 
dat belangrijke figuren in de Palestijnse 
samenleving toegewijd zijn aan de jihad en 
dat sommige figuren van het PLO-leider-
schap het gebruik van geweld tegen Israël 
en het Joodse volk openlijk steunen. Men 
kan zich serieus afvragen of de PLO als 
organisatie die valselijk pretendeert alle 
overheidselementen van de Palestijnse sa-
menleving te vertegenwoordigen, oprecht 
‘vredelievend’ is.

Artikel 4 van het VN-handvest
•  Het lidmaatschap van de Verenigde Naties staat open voor alle andere vredelie-

vende staten die de verplichtingen accepteren die in dit Handvest zijn vervat en 
die, naar het oordeel van de organisatie, in staat en bereid zijn om deze verplich-
tingen uit te voeren.

•  De toelating van een dergelijke staat tot lidmaatschap van de Verenigde Naties 
zal worden bekrachtigd door een beslissing van de Algemene Vergadering na de 
aanbeveling van de Veiligheidsraad.

PLO en Palestijnse 
Autoriteit

De Palestijnse Bevrijdings Organi-
satie (PLO) werd in 1964 opgericht 
(nota bene vóórdat er sprake was van 
de tegenwoordige ‘bezette gebieden’) 
met als doel heel het voormalig Britse 
Mandaatgebied te bevrijden voor het 
Palestijnse volk. Teneinde dit doel te be-
reiken, kent de PLO een lange geschie-
denis van terreur.
De Palestijnse Autoriteit (PA) werd 
volgens de bepalingen in de Oslo- 
akkoorden in het leven geroepen als 
een tijdelijk bestuursorgaan voor het 
Palestijnse volk op weg naar een per-
manente overeenkomst met Israël. Deze 
Autoriteit is sinds de oprichting nauw 
verbonden met de PLO en is in feite een 
nieuw en respectabel gezicht voor de 
organisatie.

PA-voorzitter Mahmoud Abbas. | Foto: Flash90
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g r o e t e n  v a n  e e n  s h a l i a c h   Simon Soesan

Laatste houvast?
Al leek de zomer, die nu defi nitief voorbij is, 
slechts warm en loom, 2014 was een jaar van 
extreme veranderingen in Duitsland. Voor het 
eerst ontstonden er ware slagvelden tussen sa-
lafi sten en Koerden in de straten van Duitsland, 
waarbij met zwaarden en machetes armen van 
mensen werden afgehakt. Ondanks het verbod 
van de overheid bestaat er tegenwoordig zelfs 
een shariapolitie in enkele Duitse steden.
Ons, mijn collega’s en mij, werd verzocht op te 
passen voor allerlei enge mensen met morbide 
plannen in onze richting. En terwijl de Duitse 
overheid zich zo politiek correct mogelijk ge-
droeg, namen anderen een positie in tegen wat 
zij ‘het overnemen van Duitsland door buiten-
landers’ noemden. Ineens was het niet meer de 
overheid die de orde handhaafde. Ultrarechtse 

neonazi’s verschenen daartoe in de straten. En 
juist zij werden het laatste houvast van ‘Duits 
Duitsland’ ten opzichte van wat zij ‘moslim 
Duitsland’ noemen.

Uiteraard zullen er altijd kortzichtige mensen 
zijn die zeggen dat er ‘tenminste iemand is 
die er wat aan doet’, maar laat mij u helpen 
herinneren dat slechts tachtig jaar geleden 
Duitse burgers de orde wilden herstellen en 
een hetze tegen de zogenaamde communisten 
begonnen. Waar dat in uitmondde, is ons allen 
bekend. Aan het eind van de rit waren het niet 
de communisten die het doelwit werden …
Ook nu, onder het mom van ‘vreemdelingen 
eruit’ is men een hetze begonnen. En terwijl de 
Duitse ambassadeur in Nederland het uiterst 

belangrijk vindt om ook de Duitse soldaten, in-
clusief de SS-ers, te herdenken omdat zij allen 
slachtoffers zouden zijn, maakt Duitsland zich 
op voor een nieuw slagveld. Steeds meer Duit-
sers praten met mij over hun plannen om ’de 
vreemdelingen er voorgoed uit te gooien’ en 
om ‘de straten voor eens en voor altijd schoon 
te vegen’. En ik, zoon van twee Holocaust-
overlevenden, vraag me vertwijfeld af hoe het 
mogelijk is dat anno 2014 het laatste houvast 
in Duitsland de neonazi’s zouden zijn.
Afgelopen week herdacht men hier de Kristall-
nacht. In de Paulskirche in Frankfurt waren 
450 personen uitgenodigd voor deze plechtig-
heid. Slechts 63 personen kwamen opdagen. 
Zullen oude, gruwelijke tijden nu echt weer 
gaan herleven?

help arme gezinnen in israël in donkere tijden

Voedselpakketten voor Chanoeka
Als organisatie stel je jezelf een doel. Maar wanneer je als orga-

nisatie in dienst wilt staan van de Allerhoogste, komt er soms iets 

anders op je pad, waardoor je je doelstelling uitbreidt. Christenen 

voor Israël is bijvoorbeeld opgericht om kennis uit te dragen over 

Gods plan met Israël. Maar in de loop der jaren zijn we ook de 

terugkeer van het Joodse volk en projecten in Israël gaan ondersteu-

nen omdat wij de roeping voelden om dit te doen. Het Shalomfonds 

ondersteunt deze maand een ongebruikelijke actie van het Centrum 

voor Joodse studies in Savyon van rabbijn David Brodman: voedsel-

pakketten voor Chanoeka.

Door ruBen riDDerHoF

Rabbijn Shmuel Aharon Brodman, 
de zoon van rabbijn David Brod-
man, legt uit: “Onze doelstelling 
is om Joden terug te brengen naar 
de Thora, naar Gods Woord. Maar 
als er geen meel is, is er ook geen 
Thora. Kinderen die hongerig 
naar school komen, kunnen zich 
niet concentreren. Dit jaar helpen 
we speciaal voor Chanoeka arme 
gezinnen met een voedselpakket. 
Die pakketten komen terecht bij 
gezinnen door heel Israël, van 
oost tot west en van Eilat tot de 
Golan.”

Voedselpakketten voor 
Chanoeka
“We hebben nu”, gaat rabbijn 

Brodman verder, “gesprekken 
gevoerd met twee groothandels en 
met G’ds hulp zullen we besluiten 
waar we deze voedselpakketten 
zullen gaan inkopen. We willen 
voedselpakketten maken van 75 
euro. Daarin stoppen we veel 
houdbare voedselproducten en 
enkele hygiëneproducten, zoals 
shampoo en zeep. In overleg met 
maatschappelijke organisaties 
delen we deze pakketten door heel 
Israël uit aan mensen die onder de 
armoedegrens leven.”

Armoede
“De armoedegrens ligt in  Israël 
op ongeveer duizend shekel 
(ca. tweehonderd euro) per per-
soon per maand. Dus als een gezin 

met drie kinderen van een inko-
men van duizend euro leeft, waar 
moet het alles dan van betalen?”
“Alleen al de kosten voor woon-
ruimte, gas, water en licht zijn 
vaak hoger. Als je dan bijvoor-
beeld een ziek kind hebt dat 
 medicijnen nodig heeft, is het 
vaak een keuze tussen voedsel 
of medicijnen. Met een voedsel-
pakket voor Chanoeka kan zo’n 
gezin in elk geval de medicijnen 
betalen.”

Help arme mensen in Israël 

en wees een licht voor hen, 

een getuige van hoop. Stort 

uw gift onder vermelding van 

‘Chanoeka Voedselpakketten’. 

Hartelijk dank!

Een vrouw zoekt na sluitingstijd op een markt in Jeruzalem naar voedsel. Dit beeld 

is vanwege de armoede in Israël heel gewoon. | Foto: Flash90

Groei medische industrie
In de medische industrie maakt 
Israël een gezonde groei door. 
Volgens een studie uit 2012 van 
het ministerie van Economische 
Zaken van Israël is het land de 
thuisbasis voor 656 bedrijven 
voor medische apparatuur. Hier-
van waren er 35 beursgenoteerd 
en 18 in handen van buitenland-
se bedrijven. Ook als het gaat 
om het aantal medische octrooi-
en neemt Israël een vooraan-
staande positie in. Veel spelers 
in de medische industrie zien Is-
raël dan ook als een belangrijke 
bron van nieuwe technologie.

Leuke fysio-oefeningen

Het Israëlische start-upbedrijf 
BioGaming gaat een voor fy-
siotherapeuten revolutionair 
e-Health platform op de markt 
brengen. BioGaming brengt drie 
essentiële benodigdheden voor 
een succesvolle revalidatie bij 
elkaar: toezicht, persoonlijke 
benadering en plezier. Fysio-
therapeuten en trainers kunnen 
persoonlijke oefenprogramma’s 
maken, die worden omgezet in 
interactieve games met direc-
te begeleiding. Dus geen saaie 
thuisoefeningen meer, maar een 
leuke ervaring. | Foto: CC Flickr.

com

Slimme bril
Het Israëlische waterbedrijf Me-
korot stuurt veldwerkers op pad 
met een slimme bril. Monteurs 
dragen deze bril bij specifi eke 
reparaties en kunnen zo hun 
beide handen blijven gebruiken 
tijdens risicovolle taken als het 
repareren en onderhouden van 
elektrische hoogspanningscir-
cuits in de waterverwerkingsin-
stallaties van Mekorot. Via een 
speciale app, die is ontwikkeld 
door een Israëlisch bedrijf, ont-
vangt de veldwerker assistentie 
en reparatie-informatie via de 
bril rechtstreeks op zijn netvlies.

Verbonden auto

De Israëlische vestiging van 
software-gigant SAP in Ra’ana-
na levert een belangrijke bijdra-
ge aan de ontwikkeling van de 
toekomstige ‘verbonden auto’. 
Volgens onderzoekers zou auto-
rijden een leukere ervaring moe-
ten zijn. Vaak zijn er onnodige 
irritaties tijdens het rijden, zo-
als het parkeren in een garage, 
het regelen van parkeertickets 
etc. Een ‘verbonden auto’ kan 
deze ongemakken verhelpen. 
Ook krijgt de autorijder de mo-
gelijkheid om tijdens de rit bij-
voorbeeld een parkeerplek op 
te sporen of alvast een lunch te 
bestellen. | Foto: CC Flickr.com

Herdenking
Zes gefusilleerde verzetshelden zijn op donderdag 20 november jl. op bijzondere 

wijze, precies zeventig jaar na hun gewelddadige dood in 1944, onder grote 

belangstelling herdacht bij het vernieuwde monument ‘Het kruis op de berg’ op 

de grens van Veenendaal en Rhenen. De namen van de zes jonge mannen: ds. 

Bas Ader, Pieter ter Beek, Victor van den Bergh, Tom Lambregtsen van Ritthem, 

Philip de Leeuw en Jan van der Munnik. De herdenking en het herstel van het 

monument waren een initiatief van Constant van den Heuvel, geschiedenisle-

raar aan het Ichthuscollege in Veenendaal. Deze school heeft het monument 

geadopteerd. Leerlingen hadden een belangrijke bijdrage bij de herdenking. 

Voorafgaande aan de plechtigheid gaf Betty Bausch, weduwe van Ph. de Leeuw, 

voor een groot aantal leerlingen van de school een gastles over de dramatische 

gebeurtenissen in het laatste oorlogsjaar. Bij de school werden ook zes bomen 

geplant ter nagedachtenis aan de zes. In Museum Veenendaal is tot eind januari 

2015 een zeer informatieve tentoonstelling over deze zaak te zien. | Foto: CvI
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deel 2

Bloed als middel tot behoud
We begonnen in de vorige 

editie van Israël Aktueel met 

het  goddelijk schema van het 

behoud door bloed in het Oude 

Testament, de Hebreeuwse 

Bijbel. Daar ter plekke leren we 

ook de termen waarmee wordt 

gesproken.

Door Drs. Dirk varwiJk

Verzoenen
Voor het begrip ‘verzoenen’ 
gebruikt de Hebreeuwse Bijbel 
het woord lechapéér. Dat be-
tekent feitelijk bedekken. Dat 
is wat er op Grote Verzoendag 
gebeurde als de hogepriester 
Aäron het bloed van een offerdier 
sprenkelde op het verzoendek-
sel. Dan werden de zonden van 
het volk, af te lezen uit de twee 
stenen tafelen binnenin de ark, 
afgedekt voor het oog van God, 
die immers troonde boven de 
cherubs op het deksel van de ark. 
In de vroege eeuwen ontstond de 
Talmoed, een verzameling van 
rabbijnse discussies over allerlei 
religieuze onderwerpen. Daarin 
wordt ook gesproken over de gang 
van zaken op Grote Verzoendag, 
Jom Kippoer. We treffen er een 
belangrijke uitspraak in aan: ein 
kapparáh èla ba-dám … ver-
zoening is er alleen door bloed. 

Kapparáh is een verwante vorm 
van kippoer.

Bloed op het altaar
Leviticus 17:11 zegt: “De ziel 
van het vlees is in het bloed en Ik 
heb het u op het altaar gegeven 
om verzoening (bedekking!) over 
uw zielen te doen.” Die wijze 
van verzoening gebeurt dan ook. 
De Hebreeuwse Bijbel kent vijf 
verschillende woorden voor het 
aanbrengen van bloed van een 
offerdier op het altaar. Zo belang-
rijk is dat.
Ook Jezus vierde een vorm van 
Sederavond. Daarmee gedacht Hij 
samen met Zijn discipelen de uit-
tocht uit Egypte, maar belangrij-
ker: het bloed dat aan de deurpost 
het volk weghield van de dood. 
Dan gaat het dus om Pesach, dat 
op zijn Aramees Pascha heet. De 
evangelisten Marcus en Lucas 
horen we spreken over “het feest 
van de ongezuurde broden waarop 
men gewoon was het Pascha te 
slachten”. En nu gebeurt er iets 
heel bijzonders. Jezus begint een 
nieuw hoofdstuk. Hij weet dat Hij 
zelf het offerlam zal zijn waarvan 
het bloed gestort moet worden. 
Samen met zijn discipelen her-
denkt Hij die aloude uittocht uit 
Egypte waar het bloed van een 
lammetje het volk van de dood 
redde, maar nu, op dit moment, 
zal Hij zelf Zelf Zijn bloed ten 

offer geven om ieder die in Hem 
gelooft van de eeuwige dood te 
redden. En nu zien we dat dat eeu-
wenlange herdenken door het volk 
feitelijk over Hém gaat. Hij is dat 
Lam, maar nu met een hoofdletter. 
Jezus heft de beker en zegt: “Deze 
beker is het nieuwe verbond in 
mijn bloed, die voor u uitgegoten 
wordt” (Lucas 22). Het nieuwe 
verbond … hè káinè diathèkè. Nu 
zal het niet meer gaan om Egypte 
en de doodsengel aldaar, maar 
om het ontgaan van de dood door 
het geloof in het zoenbloed van 
Christus. Dat is nu het nieuwe, het 
káinè. In 1 Korintiërs 5:7 lezen 
we: “Want ook ons paaslam is 
geslacht: Christus.”

Lam … sèh
In het vroege en oude Bijbelboek 
Exodus begint het. Daar wordt de 
eerste draad gesponnen die zal 
leiden naar het verzoenend bloed 
van Christus. En nu is het jammer, 
dat de NBG-vertaling ons daar 
zo jammerlijk in de steek laat. In 
hoofdstuk 12 wordt voortdurend 
gesproken van ‘een stuk klein-
vee’, terwijl de grondtekst steeds 
spreekt van een lam, een sèh. 
Daardoor raakt onze blik vertroe-
beld en zien we het begin van alles 
niet helder meer. De Statenver-
taling, ook de Herziene, doet het 
overigens goed. Vanaf vers 3 gaat 
het daar steeds over een lam. En 

dat hebben we ook nodig. Immers, 
Jesaja 53:7 gebruikt niet voor 
niets de omschrijving “als een lam 
dat ter slachting wordt geleid” … 
ka-sèh. En Johannes de Doper 
bevestigt de benaming in Johan-
nes 1:29: “De volgende dag zag 
hij Jezus tot zich komen en zeide: 
Zie het lam Gods, dat de zonde 
der wereld wegneemt.” De lijn van 
het lam, hét Lam, loopt door tot in 
het boek Openbaring. Trommius’ 
concordantie geeft bij het woord 
lam ruim twintig vindplaatsen in 
Openbaring. Alleen dat aantal is 
op zichzelf al een betoog. We ci-
teren er één, namelijk Openbaring 
5:12. Daarin wordt ook gesproken 
van ‘slachten’. Daarmee hebben 
we twee lijnen tegelijk: “Het Lam 
dat geslacht is, is waardig te ont-
vangen de macht en de rijkdom, 
en de wijsheid en de sterkte, en de 
eer en de heerlijkheid en de lof.”
Terugzoeken vanuit het Nieuwe 
Testament is belangrijk. Maar 
soms is het heel verhelderend om 
juist helemaal vooraan te begin-
nen. Dan zien we hoe de Bijbel 
stap voor stap door de tijd heen 
een draad vlecht, een weefsel 
opzet, en ons langs de weg van de 
geleidelijkheid onderwijst.

4 In Israël Aktueel nr. 276 van 
november 2014 kon u deel 1 van dit 
tweeluik lezen. Het artikel is ook te 
lezen op christenenvoorisrael.nl.

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 
Christenen voor Israël in Oe-
kraïne (Koen en Ira Carlier), in 
samenwerking met de organisa-
ties Ebenezer, Ezra en het Joods 
Agentschap.
• Bid voor de veiligheid van 
de Joodse gemeenschappen in 
Oekraïne; in het oosten van het 
land is al oorlog; de dreiging in 
de rest van het land neemt toe.
• Dank voor de honderden Jo-
den uit Noord-India, de Bnei 
Menasse, die dit najaar in Israël 
aankomen. Bid dat de Bnei Me-
nasse die nog in India verblijven 
snel zullen volgen.

Israël
• Bid voor veel neerslag de ko-
mende maanden; de eerste hef-
tige buien zijn al gevallen, maar 
er is nog veel regen nodig om 
het grondwaterpeil weer aan te 
vullen.
• Bid om veilige en goede feest-
dagen tijdens de viering van het 
Chanoekafeest, 17 tot 24 de-
cember.
• Blijf bidden voor premier Ne-
tanyahu, president Rivlin en 
voor de stafchef van het leger, 
Benny Gantz. Dat ze beslissin-
gen zullen nemen in overeen-
stemming met Gods Woord.
• Bid dat Israël, Gods volk, tot 
zijn bestemming zal komen. 
 Jesaja 45:15-25 en Jesaja 48.

Jeruzalem
• Bid voor Jeruzalem; de span-
ningen nemen dagelijks toe. Wa-
ren er voor de Gaza-oorlog tach-
tig incidenten per maand, zoals 
stenen gooien, brandbommen, 
bedreigingen, nu zijn er vijfdui-
zend incidenten per maand.
• Bid om bescherming van de 
Joodse bevolking; zij durven op 
steeds meer plaatsen in de stad 
niet te komen uit angst voor 
aanvallen.
• Bid voor de militairen, dat ze 
alles horen en zien wat gehoord 
en gezien moet worden om Je-
ruzalem te beschermen en te 
verdedigen. Bid voor veiligheid 
in de rest van het land.
• In Gods Woord neemt Jeruza-
lem een centrale plaats in. Ook 
in de geschiedenis van het volk 
Israël en alle andere volken. Wa-
ren er zestig jaar geleden mis-
schien dertig landen die bemoei-
enis met Israël hadden, door het 
lidmaatschap van de VN hebben 
nu alle landen te maken met Is-
raël. De Bijbel spreekt er onder 
andere over in Psalm 48, 122 en 
132, Zacharia 8 en 12 en Mat-
teüs 16:21-28 en 20:17-19.

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

Gabriël
De engel Gabriël kennen we in de eerste plaats 
uit de kerstgeschiedenis. De kersttijd ligt weer 
achter ons. Maar Gabriël komt vaker voor in 
de Bijbel. Twee keer wordt hij elders met name 
genoemd, beide keren in het boek Daniël. 
Steeds treedt hij op als boodschapper van 
God. Dat is trouwens ook de betekenis van het 
woord engel, zowel van het Griekse angelos als 
van liet Hebreeuwse mal’ach: boodschapper.

De naam Gabriël (volgens de Hebreeuwse 
uitspraak: Gavriël) bestaat uit twee delen: de 
woordstam g-b-r, met de betekenis ’man’; en 
het woordje El, dat ‘God’ betekent. Gabriël 
kan vertaald worden met ‘man Gods’. De stam 
g-b-r kan ook ‘kracht’ betekenen. Sommigen 
geven als vertaling van de naam dan ook: Gods 
kracht.
Van dezelfde stam g-b-r is ook het woord 

gibbor afgeleid, dat held betekent. Een Joodse 
traditie brengt Gabriël in verband met Jesaja 
9:5 waar in het Hebreeuws staat: El Gibbor, 
wat meestal vertaald wordt met ‘sterke God’. 
Gabriël is een van de vier aartsengelen, die 
de troon van God omringen. Hij staat voor 
de troon van God, maar is ondergeschikt aan 
Michaël.

In Daniël 8:16 krijgt Gabriël de opdracht om 
aan de profeet het visioen uit te leggen dat 
hij gekregen had. In Daniël 9:21 verschijnt 
de engel nog eens. Daniël spreekt daar over 
hem als de ‘man Gabriël, die ik in het begin 
in een gezicht gezien had’. Voor ‘man’ wordt 
hier trouwens een ander woord gebruikt dan 
g-b-r. Ook elders wordt de aanduiding ‘man’ 
voor een engel gebruikt. Engelen verschijnen 
blijkbaar in de gestalte van een man.

In Genesis 18 lezen we dat Abraham drie man-
nen voor zich zag staan. Uit het vervolg blijkt 
dat dit de Heere God en twee engelen zijn. 
Volgens de Joodse traditie zijn het Michaël en 
Gabriël, de twee aartsengelen die altijd aanwe-
zig zijn wanneer God aan mensen verschijnt. 
Een uitleg zegt dat de ‘man’, die bij de Jabbok 
met Jakob worstelde (Genesis 32), een van 
deze twee aartsengelen was.
In Lucas 1 verschijnt er een engel van de 
Heere aan Zacharias. Als bekrachtiging van 
zijn boodschap noemt hij zijn naam: “Ik ben 
Gabriël, die voor Gods aangezicht sta.” Verder-
op lezen we dat Gabriël naar Maria gestuurd 
wordt. Bij haar is het niet nodig dat hij zich 
voorstelt. Volgens een Joodse traditie zullen 
Michaël en Gabriël de Messias vergezellen bij 
Zijn komst. Ook in het Nieuwe Testament zijn 
ze er bij Zijn komst en wederkomst.
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K o r t  n i e u w sa r t i k e l

Verweven met Jeruzalem
Een bezoek aan Abraham Yakin en zijn vrouw Hannah in hun oude 

huis in het hartje van Jeruzalem, vlak bij de altijd bedrijvige markt, 

is zeer de moeite waard. Het huis stamt uit 1880 en is door zijn 

grootvader gebouwd. Een groot gebouw, waarin ook drie van zijn 

acht kinderen wonen. In de kamer waar wij ons gesprek hebben, 

hangt het vol met schilderijen en foto’s van familie.

Door marc De kliJn

Hoe vindt Yakin het om terug te 
kijken op zijn leven als negen-
tigjarige, terwijl hij door een 
oogziekte vrijwel niet meer tot 
schilderen in staat is? Hij heeft 
een goed en interessant leven, met 
soms moeilijke perioden meege-
maakt, samen met Hannah met 
wie hij in 1957 is getrouwd.

Geboorte van een kunstenaar
Yakin werd geboren in 1924 in 
Jeruzalem en deze stad loopt als 
een rode draad door heel zijn 
leven en werk. Hij is met deze 
stad verweven. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog ging hij drie jaar in 
dienst bij de Britse marine, daarna 
werd hij lid van de bevrijdingsbe-
weging Hagana. Tegelijk volgde 
hij lessen aan de kunstacademie 
Bezalel, waar hij door Jakob 
Steinhardt in graveerkunst (hout-
sneden en etsen) werd gevormd en 
door Mordechai Ardon in schilde-
ren met olieverf. Het ging er op de 
academie vooral om de techniek 

te leren beheersen. Yakin zegt dat 
hij ook zelf olieverf uit pigmenten 
moest samenstellen en dus geen 
tubes met olieverf gebruikte. Toen 
de staat Israël werd uitgeroepen 
moest hij in dienst vanwege de 
Onafhankelijkheidsoorlog. In 
1950 werd de studie hervat. In 
1953 exposeerde hij voor het eerst 
en dat doet hij nu al zestig jaar. In 
het begin was daarbij vooral de 
kunstgalerie van zijn broer belang-
rijk. Veel graveerkunst kwam tot 
stand in samenwerking met zijn 
vrouw Hannah, die tekende terwijl 
Abraham de afdrukken verzorgde.

Inspiratie uit stad, land, volk 
en Woord
Als ik Abraham vraag naar zijn 
thematiek, noemt hij als eerste het 
landschap van Jeruzalem, panora-
ma’s en stadsgezichten. Maar ook 
andere landschappen schildert hij. 
Daarnaast maakt hij graag por-
tretten waarbij vooral het karakter 
van de mensen zijn aandacht 
heeft. Ik krijg een grote houtsnede 

van Martin Buber te zien. Verder 
Joodse feesten zoals Rosh Hasha-
na, Simchat Tora, Jom Kippoer en 
gebeurtenissen uit de Bijbel zoals 
de inname van Jericho, Elia en 
Elisa, David en Batseba, Hoog-
lied, de droom van Jakob, Jozef en 
zijn broers, etcetera De vrede voor 
Jeruzalem is ook een terugkerend 
thema, op verschillende manieren 
uitgebeeld. Dat is vooral duidelijk 
te zien in een kleine catalogus met 
afbeeldingen van zijn profetische 
olieverfschilderijen. Naar aan-
leiding van Psalm 51, 102, 122, 
125, 128, 135, 147 en veel teksten 
van Jesaja en andere profeten die 
daarbij dienen als inspiratiebron. 
In sommige grafische werken is 
fraaie Hebreeuwse kalligrafie 
opgenomen, waarin Yakin door 
de door hem bewonderde docent 
Schechter is onderwezen.

Leven van de kunst
Zijn er kunstenaars die Yakin 
bewondert? Hij noemt de bekende 
grote meesters zoals Rembrandt, 
Vermeer, Vincent van Gogh, maar 
ook Goya en Michelangelo van 
wie hij werk (de Sixtijnse kapel) 
in Italië gezien heeft. Opvallend 
genoeg: geen Joodse kunstenaars. 
Goya blijkt toch wel zijn voorkeur 
te hebben.
Yakin heeft niet alleen ongeloof-
lijk veel werk gemaakt, maar ook 
veel geëxposeerd. Hij was in staat 
om van zijn kunst te leven en 
zijn grote gezin te onderhouden. 
Jaren achtereen exposeerde hij in 
Jeruzalem, maar ook in Haifa, Tel 
Aviv, Eilat, Ramat Gan, Beer-
sheva, Petach Tikva. In Amerika: 
Boston, Los Angeles, Miami, in 
Canada: Montreal, Toronto, Van-
couver. Ook in Zwitserland, Italië, 
België en in Australië. In Neder-
land onder andere in Amersfoort, 
Utrecht, Eindhoven, Hilversum, 
Rotterdam, Amsterdam, Leiden, 
Middelburg. Vrijwel jaarlijks was 
zijn werk op meerdere plaatsen 
te zien. Ook degenen die zijn 

werk bezitten, zijn vaak mensen 
met belangrijke maatschappelijke 
posities, zoals rabbijnen, politici 
of vooraanstaande kunstenaars 
(musici). Bovendien heeft hij 
exposities van andere kunstenaars 
georganiseerd, waaronder van de 
graficus Piet Klaasse met wie hij 
jarenlang bevriend was en veel 
heeft samengewerkt.

Vrijheid en expressieve kracht
Opvallend in Yakins werk is de 
precisie en tegelijk de tederheid 
waarmee hij menselijke figuren 
uitbeeldt. De gezichtsuitdrukking 
van mensen is doorgaans zacht-
moedig, vredig en gelukkig. De 
handen zijn verfijnd en alles is 
gebaseerd op een degelijke kennis 
van de anatomie, terwijl toch in 
grote vrijheid en met veel expres-
sieve kracht is gewerkt. Ook is in 
zijn werk de tegenstelling tussen 
figuratief en abstract overstegen en 
werken beide elementen vrucht-
baar samen. Een ander opvallend 
aspect is de enorme vrijheid 
waarmee Yakin de ruimte en het 
perspectief behandelt en daarmee 
verbindingen tot stand brengt die 
je normaliter niet verwacht.
Behalve dat Yakin zichzelf in de 
eerste plaats een schilder noemt, 
en werkelijk een rasechte gra-
ficus is, heeft hij zich ook met 
beeldhouwen en met maskers 
bezig gehouden. Op jonge leeftijd 
maakte hij maskers voor Poerim 
die bij een winkel in Jeruzalem 
zeer geliefd waren en allemaal 
werden verkocht. Ook heeft hij 
meer dan levensgrote én kleine 
poppen gemaakt en decors voor 
theateruitvoeringen.

Ik hoop dat de tentoonstelling van 
Yakins graveerkunst en tekenin-
gen, met Bijbelse thematiek, in 
Nijkerk veel belangstelling zal 
trekken en dat heel veel mensen 
van zijn werk zullen genieten. Het 
is een bron van blijvende inspira-
tie en levensvreugde!

Verkoopexpositie in Nijkerk
In het Israëlcentrum in Nijkerk kunt u tot en met zaterdag 10 januari 
een verkoopexpositie van de etsen van Abraham Yakin bezichtigen. De 
toegang is gratis. Het Israëlcentrum is maandag tot en met zaterdags 
geopend van 10.00 tot 15.30 uur. Op zaterdag 13 december van 10.00 
tot 12.00 is er een speciale verkoop. U krijgt dan een poster of catalo-
gus met de olieverfschilderijen van Yakin cadeau bij aankoop van ets.

‘Erken Israël’
De weduwe van Yasser Arafat 
gaf een interview aan de Itali-
aanse krant La Republica. In dat 
interview zei ze: “We moeten de 
erkenning van Israël duidelijk 
uitdragen; niemand kan zijn be-
staan betwijfelen.” Verder vindt 
Suha Arafat: “Hamas heeft de 
bevolking van Gaza in gijzeling 
genomen. De weduwe van de 
voormalige leider van de Pales-
tijnse Autoriteit zei nog meer 
dat aan het denken kan zetten. 
“Het is ongelofelijk hoezeer de 
[Gaza]strook een islamitische 
staat is geworden.”

Veel regen

Het regent fors in Israël, met 
korte maar stevige buien. Dat 
veroorzaakt hier en daar zelfs 
overstromingen. Dat was begin 
november het geval in Holon, 
Bat Yam en Or Jehuda. Eveneens 
begin november hagelde het in 
het westen van Galilea. In het 
grootste deel van Israël viel veel 
meer regen dan vorig jaar, tus-
sen de 150 tot zelfs 500 procent 
meer. | Foto: Flash90

Abbas aangeklaagd
Het Israëlisch Centrum voor de 
Rechten Schurat HaDin heeft 
een aanklacht tegen Mahmoud 
Abbas ingediend bij het Inter-
nationaal Gerechtshof in Den 
Haag. Abbas wordt beschuldigd 
van opzettelijke oorlogsmis-
daden. Zowel Hamas als Fatah 
zijn verantwoordelijk voor het 
afschieten van de duizenden 
raketten uit Gaza afgelopen zo-
mer, stelt de organisatie. Abbas 
is leider van Fatah en daarmee 
eindverantwoordelijke.

Import Gaza

De import naar Gaza via Israël 
gaat gestaagd door. Op maan-
dag 10 november passeerden 
er 271 vrachtladingen de Kerem 
Shalom grensovergang. Dit be-
trof een grote verscheidenheid 
aan goederen. Daarnaast werd 
er ook 244 ton gas getranspor-
teerd naar Gaza. | Foto: Flash90

Hamas is rijk
Slechts één terreurgroep is rijker 
dan Hamas: Islamitische Staat. 
Dat stelt het wetenschapsmaga-
zine Forbes Israel in een artikel. 
Het blad deed onderzoek naar 
de vermogens van terreurgroe-
pen. IS heeft een jaarinkomen 
van twee miljard dollar, Hamas 
één miljard dollar. De derde 
plaats gaat naar de Colombi-
aanse terreurbeweging FARC. 
Belangrijke bron van inkomsten 
voor Hamas zijn de donaties van 
Arabische landen.

Abraham Yakin. | Foto: Pim van der Hoff
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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

Stichting Joodse Kindergemeenschap Cheider is 
een scholengemeenschap voor basis- en voortgezet 
onderwijs. De leerlingen krijgen tegelijk regulier- en 
orthodox Joods onderwijs aangeboden. De school telt 
zo’n 175 leerlingen.
Het Cheider ziet zich geplaatst voor hoge kosten die 
hun fi nanciële draagkracht ver te boven gaan. 

Helpt u mee?
Maak uw gift over op 
NL22 INGB 0000 419925, 
t.n.v. Stichting Vrienden van het Cheider.

Joodse kinderen in Nederland 
verdienen een veilige school

Meer info: www.vriendenvanhetcheider.nl

Jemima is een tehuis voor kinderen en jongeren met een (ernstige) beperking. 
De zorg wordt verleend door lokale christenen met ondersteuning van
buitenlandse vrijwilligers met ervaring in de zorg.

Zorg en liefde voor de zwakkeren
in Palestina

De zorg wordt verleend door lokale christenen met ondersteuning van
buitenlandse vrijwilligers met ervaring in de zorg.

WWW.JEMIMA.NL

stort uw gift! IBAN NL53 RABO03675075 60
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“solidariteit met israël toon je juist in moeilijke tijden”

Naar Israël met Christenen voor Israël in 2015!

“Ik ben dol op visite”, zegt Hans, die met een grote fotocamera om zijn nek onmiskenbaar als toerist te identificeren is. De 43-jarige Nederlander vloog dit 

najaar met een solidariteitsreis van Christenen voor Israël naar Tel Aviv voor een tiendaags verblijf in zijn favoriete vakantieland Israël. “Het hele jaar door 

ontvang ik thuis graag familie, vrienden en andere bekenden. Van die ontmoetingen geniet ik echt en ik doe er alles aan om te zorgen dat mijn gasten het ook 

naar hun zin hebben. Maar, weet je? Het zou heel raar zijn wanneer ze ineens niet meer zouden komen als ik bijvoorbeeld ziek ben, of andere moeilijkheden 

tegenkom in mijn leven. Juist dan heb je behoefte aan mensen om je heen die naar je omzien, toch?”

“Zo zie ik ook de huidige situatie in Israël”, stelt Hans 
overtuigd. “Nu het hier even wat minder gaat, komen er 
veel minder toeristen. Dat terwijl het juist nu tijd is om 
tegen de Israëlische bevolking te zeggen: wij zijn solidair 
met jullie! Als mijn oudste broer in het ziekenhuis ligt, 
dan stuur ik ’m niet alleen een kaartje, maar bezoek ik 
hem als het maar even kan om hem te bemoedigen.”

Bewust ‘solidariteitsreizen’
Juist om deze reden besloot Christenen voor Israël in 
2001 reizen naar Israël te gaan organiseren. “We noemen 
ze bewust solidariteitsreizen”, legt Pim van der Hoff uit. 
Hij is bij Christenen voor Israël verantwoordelijk voor de 
afdeling reizen. “Toen de Tweede Intifada uitbrak, nam 
het toerisme naar Israël enorm af. De toenmalig Israëli-
sche ambassadeur in Nederland vroeg ons of wij groepen 
christenen naar Israël konden brengen. Niet veel later 
stapten dertig mensen namens Christenen voor Israël in 
het vliegtuig naar Tel Aviv.” De allereerste solidariteitsreis 
naar Israël was een feit.

Ontmoeting en bemoediging
“De nadruk in onze reizen ligt op het ontmoeten van de 
Israëlische bevolking”, maakt Pim duidelijk. “Daarmee 
bieden we een uniek programma waarin je als deelnemer 
het échte Israël leert kennen. Daarnaast geven we een 

sterk signaal af naar de Israëli’s. Met onze bezoeken ma-
ken we duidelijk dat er mensen zijn die achter hen staan 
en die voor hen bidden. De ontmoetingen zijn voor zowel 
de Israëli’s als de Nederlandse christenen elke keer weer 
een enorme bemoediging.”

Juist in moeilijke tijden
Dat het aantal toeristen naar Israël sinds afgelopen zomer 
sterk is teruggelopen, verbaast Pim van der Hoff niet: 
“Voor de standaard toeristische tripjes naar de bekende 
bezienswaardigheden is het nu gewoon de tijd even niet. 
Maar onze reizen gaan verder dan dat. Wij bieden geen 
busje-in-busje-uit-tours langs allerlei kerken, ruïnes en 
stranden. Onze reizen zijn, juist nu, bedoeld om de Israë-
lische bevolking een hart onder de riem te steken. Vandaar 
dat onze solidariteitsreizen dan ook onverminderd in trek 
zijn en mensen gewoon blijven boeken. Solidariteit met 
Israël toon je namelijk juist in moeilijke tijden.”

Ga ook mee!
Bent u ook solidair met het Joodse volk en wilt u dat 
juist nú tonen? Ga dan mee met een van onze solidari-
teitsreizen naar Israël. Uw boeking wordt verzorgd door 
het Amsterdamse reisbureau Krukziener, onze partner in 
Israëlreizen. Kijk voor het volledige reisprogramma op 
krukziener.nl/cvi.

Bekijk alvast ons aanbod en kies de reis die bij u past!
Reis Vertrek Prijs*  Reisleider

Israël in vogelvlucht 27 april – 4 mei E	1195,– Jan van Unen

Vogelvlucht familiereis 1 – 8 mei e	1295,– Bert Kuijl

Israël ontdekken met ds. Oscar Lohuis 1 – 11 mei e	1495,– Loïs Lohuis

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

Israëlreis voor vrouwen 25 mei – 4 juni e	1645,– Henriët Poot

Loofhuttenreis 2 – 12 oktober e	1755,– Ds. Berry Haverkamp

Vogelvlucht familiereis 16 – 23 oktober e	1295,– Bert van den Burg

Israël ontdekken 16 – 26 oktober e	1495,– Jan van Unen

Israël in vogelvlucht 2 – 9 november e	1195,– nog niet bekend

*Alle prijzen zijn op basis van half pension en verblijf in een tweepersoonskamer. Voor eenpersoonskamers geldt een meerprijs.

Adembenemend mooie natuur langs de kust van de Dode Zee in kibboets Ein Gedi. | Foto: Mark H. Anbinder/CC Flickr

Op de markt in Jeruzalem. | Foto: CvI

Ceasarea op een stormachtige dag. | Foto: Jeremy Piehler/CC Flickr

Langs het Meer van Tiberias. | Foto: Zach Maddox/CC Flickr
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AMCHA ISRAEL
In Israel wonen nog 190.000 

overlevenden van de Holocaust. 

AMCHA biedt psychosociale hulp in 14 behandel  centra 
aan 16.000 getraumatiseerde mensen.

Steun Vrienden van 
Amcha Nederland Amersfoort

IBAN: NL42 ABNA 049 06 06 210

www.amcha.nl
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B i j b e l s  -  P r o f e t i s c h  -  A k t u e e l

B l i j f  o p  d e  h o o g t e  m e t  i n t e r n e t r a d i o ,  2 4  u u r  p e r  d a g !

Christenen worden in Gods woord 
 opgeroepen, naast Zijn volk te 
staan. 
Radio Israel is er voor het  andere 
nieuws uit en over Israël! 

Actualiteiten, Bijbelstudies over  Israël 
en o.a. de  Bijbelse Feesten, live 
 gebed,  reportages, interviews, etc. 
Dit alles afgewisseld met Messiaanse 
muziek. Ook elk uur (algemeen) 
nieuws en het weer.

foto: Bert de Jong / www.bertdejong.com

Staat U met ons

naast Israël?

RadioIsrael is een initiatief van Pillar of Fire 
en is geheel afhankelijk van giften.
(www.pillaroffi re.nl)

Een greep uit de reacties op de Radio Israel-programma’s:

“Wij luisteren al jaren naar het programma van Jack van 
der Tang en delen dat veel met mensen. Ook geef ik altijd 
jullie zender door aan anderen om te luisteren, bv. naar 
Canada en  Amerika.” (Reactie op Frontline Israël)

“Still enjoying your music immensely! Keep it on almost 
constantly night and day. And thank you for adding Ted 
Pearce to your artists! Blessing & Shalom”
T.B., South Carolina, VS

“Iedere keer weer geniet ik zo van het programma Tikvah! 
Ik vind het zo fi jn hoe Simone Hopman dit programma pre-
senteert. De liederen, de dingen die ze zegt... ze zijn elke 
keer weer een enorme bemoediging. Er gaat een zegen 
vanuit. Bedankt en dank aan God!”

Is raë l  s taat  meer  dan ooi t  a l leen.

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
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Zaterdag 13 december

Adventbijeenkomst
Christenen voor Israël organiseert op zaterdag 13 de-

cember van 13.30 tot 15.30 uur de jaarlijkse advent-

bijeenkomst in het Israëlcentrum, 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 adventsperiode wordt stilgestaan bij het naderende 
kerstfeest, waarin we Jezus’ komst in deze wereld vieren. 
Het kerstfeest is doordrenkt van profetische verwijzin-
gen uit de beloften voor Israël, maar dat zien we als kerk 
nauwelijks nog. Denk aan de belofte van de engel aan 
Maria dat haar zoon zal “zitten op de troon van zijn vader 
David en heersen over het huis van Jakob tot in eeuwig-
heid”. Denk aan de profetie uit Jesaja 9: “Groot is zijn 
heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids 

troon en rijk zijn 
erop gebouwd, 
ze staan vast, in 
recht en gerech-
tigheid, van nu tot 
in eeuwigheid.” 
Maar de ‘vrede op 
aarde’ waarover 
we zingen, zal nog 
komen. Daarom is 
het goed om stil te staan bij deze profetische beloften voor 
Israël.
De bijeenkomst wordt muzikaal ondersteund door Kees 
de Vreugd op piano. Iedereen is van harte welkom en de 
toegang is vrij. Aanmelden voor de adventbijeenkomst is 
noodzakelijk. Laat ons weten dat u wilt komen via bijeen-
komst@christenenvoorisrael.nl of via 033-2458824.

Kerst in Bethlehem
Kerst in Bethlehem is voor veel mensen geen vanzelfsprekend feest. De werkeloos-

heid is hoog en daarmee ook de armoede. Veel christenen in de geboorteplaats van 

de Here Jezus kunnen daarom het kerstfeest nauwelijks vieren.

 
De gemeente van ds. Naim Khoury probeert deze mensen te helpen. Zij organiseren een fees-
telijke kerstmaaltijd in het kerkgebouw en delen voedselpakketten uit.
Helpt u dit jaar mee dit opnieuw mogelijk te maken? Stort dan uw gift op rekeningnummer 
NL38 ABNA 0529 310 252 onder vermelding van ’Naim Khoury’. Alvast hartelijk dank!

Ondernemers opgelet! Wilt u uw personeel verrassen met 
een mooi kerstpakket? Combineer dit dan met uw steun 
aan Israël en bestel kerstpakketten bij het Israël Produc-
tencentrum (IPC). Het IPC heeft onder meer een collectie 
heerlijke wijnen, hoogwaardige beautyproducten met 
Dode Zeemineralen voor man en vrouw, lekkere hapjes en 
boeken. Kortom voldoende voor een rijk gevuld, exotisch 
en heerlijk kerstpakket.

Bezoek de komende maand ook de Israëlwinkel in het 
 Israëlcentrum aan de Patroonstraat 1 in Nijkerk. We heb-
ben de winkel gezellig ingericht voor de decembermaand 
en u bent van maandag tot vrijdag welkom van 9.00 tot 
17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent 
van harte welkom om te komen winkelen; er is gelegen-
heid voor een kopje koffie en een goed gesprek.

drie avonden over de profetieën van Zacharia door ds. henk poot

Hoop voor de toekomst
Het goed beluisteren van de woorden 

van de profeten is niet zo gemakkelijk 

en dat geldt ook voor de profetieën van 

Zacharia. Het is bijvoorbeeld een bood-

schap die in de eerste plaats gericht 

is tot zijn tijdgenoten. Samen met de 

profeet Haggaï spoort hij de Joden die 

zijn teruggekeerd uit de Babylonische 

ballingschap aan om ernst te maken 

met de herbouw van het huis van God.

Door Ds. Henk Poot

Wat opvalt is dat hij daarbij vooral bemoe-
digt en versterkt. Zijn toon is veel minder 
kritisch dan die van zijn medeprofeet. En 
toch is de boodschap van Zacharia niet al-
leen maar te vangen in zijn tijd. Halverwege 
het boek zie je ineens beelden van de grote 
veldtocht van Alexander de Grote, landen 
en grote steden worden met een duizeling-
wekkende vaart ingenomen en verwoest 
door de grote veroveraar uit Griekenland, 
maar Jeruzalem wordt gespaard! Daarover 
spreekt  Zacharia, dat is wat hij in de toe-
komst ziet en tegenover Alexander stelt hij 
de toekomstige koning van de eindtijd. Die 
is anders, arm en nederig is Hij en Hij is een 
vredevorst.

Eindtijd
Maar nog verder gaat de profetie van Za-
charia, hij dringt door tot in de eindtijd. We 
zien beelden van de macabere en absurde 
optocht van de volkeren tegen Jeruzalem 
aan het einde. Het gaat om Jeruzalem bij 
Zacharia: God keert er terug en de stammen 
van Israël keren terug. Daar zal de heilsge-
schiedenis voltooid worden en terwijl dat 
gebeurt, is Jeruzalem tegelijkertijd een beker 
sterke drank die alle naties willen opslurpen. 
Het gaat bij de profeet trouwens voortdurend 
ook om de volkeren: ze worden geoordeeld 

omdat ze maar wat te keer zijn gegaan toen 
God hen gebruikte om zijn volk te straffen 
en te louteren. Maar de volkeren hebben ook 
toekomst. We zien mensen de slip van een 
Joodse man vastgrijpen en smeken om mee 
naar Sion te gaan. We horen hoe God zich 
over de volkeren ontfermt en hen aanneemt 
als Zijn eigen volk, zelfs ‘na sluitingstijd’!

Jeruzalem
Uiteindelijk komen zij in Jeruzalem het Loof-
huttenfeest vieren en de God van Israël aan-
bidden. Daarmee sluit Zacharia ook af: God 

zal de enige zijn en Zijn Naam de enige! En 
Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg als Hij 
terugkeert naar Sion. Fascinerend is het ook 
om, zeker in het begin van het boek, te lezen 
over de persoon van de Engel des Heren. Wie 
is deze markante figuur, die zelfs pleit voor Is-
raël en de vuile klederen van de hogepriester 
Jozua uittrekt? En wie is de Priester-Koning, 
die zal tronen in de tempel van God?

Nogmaals, het lezen van de profeten is niet 
gemakkelijk. En dat geldt voor de profeet 
Zacharia ook. Maar wie hem beluistert, krijgt 
een indrukwekkend beeld via profetieën, 
visioenen en nachtgezichten over de dingen 
die gebeuren zullen en die al gaande zijn!

Seminar in Nijkerk
Op dinsdag 2 en 9 en donderdag 18 de-
cember bent u vanaf 19.45 uur van harte 
welkom in het Israëlcentrum in Nijkerk 
om een seminar van ds. Henk Poot bij te 
wonen over: Zacharia, hoop voor de toe-
komst. U moet zich voor deze seminars 
aanmelden op bijeenkomst@christenen-
voorisrael.nl. Voor andere plaatsen waar 
ds. Poot spreekt, kijkt u in de agenda op 
pagina 22.

Ds. Henk Poot. | Foto: CIP

Kerstdiner in Bethlehem.

Een kerstpakket 
uit Israël
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dinsdag 27 januari in Nijkerk 

Holocaustherdenking 2015
Wie had op 27 januari 1945, de dag waarop het 

concentratiekamp Auschwitz werd bevrijd, gedacht 

dat drie jaar later de Joodse staat zou worden 

 uitgeroepen? Niemand, en toch is het gebeurd. 

Deze winter is de bevrijding van Auschwitz alweer 

zeventig jaar geleden. En het is ook alweer enke-

le jaren  geleden dat de Verenigde Naties die dag 

tot  internationale Holocaustherdenkingsdag uit-

riepen. Wij in Nijkerk willen hier voor de vierde 

keer met een bijzondere bijeenkomst aandacht aan 

 besteden.

Een van de sprekers is Ze’ev Bar (83) uit Amsterdam, een 
van de weinige nog in leven zijnde Joden die de periode van 
juni 1943 tot eind oktober 1944 hebben doorgebracht in 
Het Verscholen Dorp of Het Verborgen Dorp op de Veluwe, in 
de bossen rond Nunspeet en Vierhouten. “Ik was tien of elf 
jaar toen ik daar kwam,” vertelt hij, “en ik ben de enige die 
er van de eerste tot de laatste dag ‘woonde’.” Ze’ev Bar, die 
als kind Walter Bartfeld heette maar later in Israël zijn naam 
veranderde, vertelt dat hij met zijn ouders en zijn zusje Erni 
in 1937 uit nazi-Duitsland is gevlucht, naar Nederland, naar 
Den Haag. “Daar ben ik dus ook naar school gegaan, maar 
op een bepaald moment werden we door de Duitsers van 
school gestuurd. Ik heb dan ook maar drie en een half jaar 
lagere school gehad.”

oktober 1944 liepen ze tegen de lamp, maar ze konden – op 
helaas zes Joodse onderduikers na – hun leven redden, 
onder wie dus Ze’ev Bar.

Bergen-Belsen en Theresienstadt overleefd
Ook Loek de Liever uit Amersfoort voert het woord. Als 
zesjarige werd hij in augustus 1944 door de Duitsers opge-
pakt. Via het voormalige kamp Westerbork kwam hij in de 
kampen Bergen-Belsen en Theresienstadt terecht, maar hij 
wist uiteindelijk de Holocaust te overleven.
In Nijkerk zullen we op 27 januari ook meedoen aan een 
wereldwijde oproep tot gebed, voor de houding van ons 
eigen volk in relatie tot Israël. Het gaat om een honderd 
dagen durende gebedsactie van 27 januari tot en met 8 mei 
2015. De herdenking zal muzikaal worden omlijst door Kees 
en Martine de Vreugd en Hilde Verweij.

Praktische informatie
Deze Holocaustherdenking begint ’s middags om 13.00 uur, 
duurt tot 15.00 uur en vindt plaats in het Israëlcentrum, 
Patroonstraat 1 of, indien er veel aanmeldingen zijn, in 
een nabij gelegen pand. Wilt u komen? Dan dient u zich 
voor deze bijeenkomst aan te melden via bijeenkomst@ 
christenenvoorisrael.nl of in kantoortijd via 033-2458824.

Zingen voor Israël

Wilt u bij u in de omgeving een zangavond organiseren 
voor Israël? Dan zijn wij er voor u. Onze medewerk-
ster Bep van Rij helpt u graag bij de organisatie en het 
uitnodigen van sprekers en muzikale medewerking. 
Belt u ons op 033-2458824 of mail naar zangavond@ 
christenenvoorisrael.nl.

studiedagen voor voorgangers in 2015

Ontmoet Israël
Wie Israël leert kennen, gaat de 
Bijbel met andere ogen lezen. 
Onder het motto ’Ontmoet Isra-
el’ hoopt Christenen voor Israël 
ook in 2015 weer een reeks van 
vier studiedagen te organiseren 
die speciaal bedoeld zijn voor 

predikanten en voorgangers. Centraal staat de ontmoe-
ting met Israël en het leren van het Jodendom. Concreet 
betekent dat dat we ook weer een aantal Joodse sprekers 
zullen uitnodigen. In gesprek met elkaar hopen we te ko-
men tot een rijker verstaan van de Bijbel en van Gods weg 
met Israël en de volken.
De data zijn: 18 maart, 3 juni, 9 september en 18 novem-
ber. Nadere informatie over de invulling volgt binnenkort 
via de website en in de volgende Israël Aktueel.

Voedselpakkettenactie 2015
Een kilo rijst, bloem, grutten, suiker en 
macaroni, een liter olie, een halve kilo 
havermout, een pak thee, een blik gesui-
kerde melk, een blikje vis, een pak koekjes, 
een reep chocolade en 200 gram koffie. Het 
lijkt maar een schamel boodschappenlijstje, 
maar dit is de inhoud van de voedsel-
pakketten die wij namens u uitdelen in 
Oekraïne onder de arme Joodse bevolking. 
Voor deze mensen komen deze pakketten 
als een geschenk uit de hemel. Ze zijn een 
bewijs van onze vriendschap en openen 
veel deuren om met hen in gesprek te gaan 
over de terugkeer naar Israël.
Helpt u mee? Een pakket kost tien euro. 
Stort u gift op rekening NL38 ABNA 
0529 310 252 van Christenen voor Israël 
onder vermelding van ‘Voedselpakketten 
 Oekraïne’. Dank!

Zeventig jaar na de holocaust en de bevrijding

Concerten in maart en april
Komend voorjaar organiseert Christenen voor Israël zeven concerten 

om te herdenken dat we zeventig jaar bevrijd zijn en er een eind kwam 

aan de Holocaust. Tijdens de concerten zullen ook enkele sprekers het 

woord voeren en stilstaan bij dit thema.

•  Arnhem op donderdag 5 maart met het Holland-Koor in de Eusebiuskerk
•  Amersfoort op donderdag 12 maart met Gerald Troost en band in De Flint
•  Drachten op maandag 16 maart met het Hineni Symfonie Orkest in 

De Lawei
•  Elburg op woensdag 18 maart met het Holland-Koor in de St. Nicolaaskerk
•  Middelburg op donderdag 9 april met het Holland-Koor in de Nieuwe Kerk
•  Schiedam op dinsdag 21 april met Gerald Troost en band in de Grote Kerk
•  Amsterdam op donderdag 30 april met het Hineni Symfonie Orkest in de LJG-synagoge

In het volgende nummer van Israël Aktueel (verschijnt eind januari 2015) leest u meer over deze concerten.

Het verscholen dorp
Toch bracht hij het later in Israël tot onderzoeker aan de 
universiteit van Haifa en won hij er in 1975 een prijs voor 
wetenschappelijk onderwijs. Enkele jaren later vertrok hij 
met zijn gezin ‘tijdelijk’ naar Amsterdam, maar hij woont er 
nóg. Na herhaald aandringen vertelt hij binnenkort in Nijkerk 
zijn bijna onvoorstelbare verhaal over de tijd dat hij in de 
bossen met ongeveer negentig andere opgejaagden was 
ondergebracht in negen hutten met namen als ‘Idwo’ (in 
drie weken opgebouwd) en ‘Am-hut’ (antimoffen hut). Op 29 

Ze’ev Bar overleefde de Tweede Wereldoorlog. Hij zat ondergedo-

ken in het Verscholen Dorp op de Veluwe. | Foto: CvI
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Israel Today werd in 1978 opgericht en beantwoordt aan de roeping om een bron te zijn van eerlijke en evenwichtige 
berichtgeving over en vanuit Israël. Het tijdschrift brengt 
actueel nieuws, rechtstreeks vanuit Jeruzalem, het centrum 
van de wereldaandacht. De makers geloven dat het bestaan 
van de staat Israël in lijn staat met Gods plan voor deze tijd 
en een vervulling is van Bijbelse profetieën. Het blad werkt 
met een team van plaatselijke journalisten. Ze bieden een 
combinatie aan van informatie, interviews en achtergronden 
vanuit het dagelijks leven in Israël, op allerlei terreinen: 
politiek, (Messiasbelijdend) Jodendom, christenen in Israël, 
Palestijnen en islam, reizen en toerisme, archeologie, kunst 
en cultuur, natuur en omgeving, en nog veel meer. Een jaar-
abonnement omvat elf nummers en kost E 36,50. Kijk op 
israeltoday.nl voor meer informatie of bel 020-5241010.

Nodig ons uit
Toen Karel van Oordt Christenen voor Israël stichtte, was het maar een kleine organisatie. Zijn missie, om christe-

nen bewust te maken van Gods handelen met Zijn volk Israël, gaf hij vorm door Bijbelstudies en lezingen te geven 

waar men hem maar wilde horen. Ruim dertig jaar later is Christenen voor Israël flink gegroeid, maar de missie en 

uitvoeringen blijven dezelfde.

u een overzicht en kunt u hen door een formulier uitnodi-
gen.

4  Nodig ons uit via christenenvoorisrael.nl/sprekers of bel 
033-2458824.

Word abonnee van Israel Today
Bij deze krant vindt u een folder over een Nederlandstalige magazine dat we óók uitgeven: Israel Today. Het is 

tevens de naam van een Israëlisch persbureau dat nieuws uit Israël brengt vanuit een objectief en Bijbels per-

spectief. Zo’n dertig mensen werken vanuit het hart van Jeruzalem aan het blad Israel Today mee. Ze zorgen ervoor 

dat het tijdschrift elke maand verschijnt in het Engels, Duits, Japans, Koreaans en Nederlands in meer dan tachtig 

landen.

ondernemers voor israël

Verkoopwagen is 
schot in de roos
Leden van ons ondernemersplatform Werken aan de 
Toekomst brachten afgelopen najaar een werkbezoek aan 
Israël. Tijdens de rondreis werden projecten bezocht die 
de ondernemers en managers van harte steunen.
Een mooi voorbeeld is de verkoopwagen die dit jaar ge-
schonken is aan de Eden Association. Dit is een hulpver-
leningsorganisatie die probleemjongeren nieuwe kansen 
biedt. De verkoopwagen is bedoeld als hulpmiddel om 
deze jongeren, beter bekend als de ‘sweet girls’, stapje 
voor stapje terug te laten keren in de maatschappij. Met 
groot enthousiasme rijden de ‘sweet girls’ door het land 
en verkopen vanuit de wagen onder andere hun zelfgebak-
ken, verse lekkernijen. Gezien de grote toeloop en vele 
positieve reacties vanuit het publiek, is het voor Israël 
geheel nieuwe concept van een rijdende verkoopwagen 
nu al succesvol te noemen. Volg ‘Eden Association’ op 
Facebook of kijk op edenassociation.org.

Wilt u Israël óók eens bezoeken met collega-ondernemers, 
word dan lid van het platform. Neem contact op met co-
ordinator Klaas Hoekstra, 06-2363 4976 of kl.hoekstra@
filternet.nl.

4  Informatie? Kijk op christenenvoorisrael.nl/ondernemers of 
volg ons op LinkedIn, Twitter en Facebook.

De ’sweet girls’ doen goede zaken vanuit hun verkoopwagen. | Foto 

CvI

13-17 april

Mars van de levenden
Opnieuw reist Christenen voor Israël Internationaal (C4I) in april 2015 met een 

groep mensen naar Polen om deel te nemen aan de Mars van de levenden in 

Auschwitz-Birkenau. We doen dit om in de eerste plaats iets te zien van het onnoe-

melijke lijden van het Joodse volk tijdens de Holocaust. In de tweede plaats om een 

statement aan de wereld te maken: dit nooit meer!

Door Jos van westing

In 2015 is het zeventig jaar geleden dat 
Auschwitz werd bevrijd. Het zal dan ook 
een hele speciale herdenking worden met 
overlevenden van de Shoah, internationale 
hoogwaardigheidsbekleders en vele duizen-
den (ook veel jonge) mensen uit alle wereld-
delen. Vanwege onze internationale groep, 
en diverse gidsen, is redelijke beheersing van 
de Engelse taal belangrijk.

Het programma
Op maandag reizen we vanaf Schiphol met 
Lufthansa naar Krakau in Polen. Vandaar 
worden we met de bus naar Oswiecim ge-
bracht, het dorp waar het vernietigingskamp 
Auschwitz ligt, en we krijgen dan al een 
indruk van het leven in dit land. Na intrek 
genomen te hebben in hotel Olecki zullen 
we voor een goede maaltijd aanschuiven en 
ons daarna voorbereiden op de dagen die 
zullen volgen.

Op dinsdag reizen we met de bus naar 
de stad Krakau. Daar zullen we ons met 
name op het Joodse leven vóór de Tweede 
Wereldoorlog concentreren. Met behulp 
van een Poolse gids zullen we ons kunnen 
inleven in hoe de Joden hier eens woonden 
en werkten.
Op woensdag lopen we van ons  hotel 
 richting Auschwitz, opnieuw met een 
gids voor rondleidingen door de 
 vernie tigingskampen Auschwitz en Bir-
kenau. Een heftige dag, waarna we 
’s avonds samen zullen napraten over onze 
indrukken.
Op donderdag beginnen we de dag met een 
bezoek aan de synagoge van Auschwitz en 
het Auschwitz Museum en leren we over 
het Joodse leven voor en tijdens de Tweede 
Wereld oorlog. Daarna maken we ons klaar 
voor de Mars van de levenden: een mars 
van drie kilometer van Auschwitz naar 
Birkenau.

Op vrijdag reizen we na alle indrukken van 
hetgeen achter ons ligt terug naar huis.

Praktische informatie
De reis staat onder leiding van Jos van 
Westing. Deelname bedraagt 670 euro 

all-in. Voor verblijf in een eenpersoonska-
mer, betaalt u een toeslag van 125 euro. 
Er is nog beperkt plaats. Wilt u zich opge-
ven, richt u zich dan tot Reli Wajnberg, bij 
onze touroperator Krukzieners reisbureau, 
020-642613.

Uitzicht over Birkenau vanuit het poortgebouw. | Foto: Swiv/CC Flickr.com

Het is ons het afgelopen jaar opgevallen hoeveel mensen 
op onze lezingen af komen. Dit is niet altijd zo geweest. 
Als we tijdens de weekopening – op maandagochtend 
voor het personeel – opnoemen wat er de komende week 
aan activiteiten plaatsvinden, staan we keer op keer ver-
baasd over de vele plaatsen waar we worden uitgenodigd 
om te spreken over Israël.
In 2014 voegden drie nieuwe sprekers zich in onze gelede-
ren. Ds. Kees van Velzen, ds. Oscar Lohuis en Klaas-Jan 
de Graaf. Met hen staan een heel aantal sprekers klaar om 
bij u te komen spreken over Israël. Op onze website vindt 
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Tulpentoer
Half november trok, zoals ieder jaar, een enthousiast 

team door Israël om de bevolking te bemoedigen met 

tulpenbollen.

Tijdens de tulpentoer beleefde het team vele prachtige 
ontmoetingen en mochten de teamleden met hun aanwezig-
heid, hun aandacht en natuurlijk met de tulpen als geschenk 
een bemoediging zijn voor de bevolking van Israël.
Op onze website verscheen dagelijks een verslag van de 
belevenissen van het team. U kunt dit verslag teruglezen op 
onze website.

4  Doe mee met de tulpenactie en lees het verslag op 
 christenenvoorisrael.nl/tulpen

Op bezoek bij burgemeester Israel Feld van Susya.

Op bezoek bij een dadelbedrijf in Yafit in de Jordaanvallei.

Dankbare meisjes met potjes tulpenbollen in de Negevwoestijn.

Bij de burgemeester van Hatzor op de Golanhoogvlakte.

Even een selfie met scholieren op de Golanhoogvlakte. | Foto’s: CvI

kerstnummer israël en de kerk

Kerst en koninkrijk
In de dagen van advent en kerst vieren we de komst 

van de Here Jezus Christus. “Het Woord is vlees gewor-

den en heeft onder ons gewoond.” Daarbij gaat het 

niet om abstracte wijsgerige categorieën. Dit woord 

duidt op een Mens van vlees en bloed op een concrete 

plek op aarde.

Het evangelie van advent en kerst laat er geen misverstand 
over bestaan: die Mens stamt af van David en wordt in 
Bethlehem geboren. Hij is de beloofde koning die voor 
altijd op de troon van David zal zitten om te regeren over 
heel Israël. De lofzangen van Maria, Zacharias en Simeon 
zingen van die hoop op Israëls herstel, dat tegelijk licht 
voor de volken is en vrede op aarde. Daarover gaat het 
nieuwste nummer van Israël en de Kerk.
Advent is en blijft het seizoen van de verwachting van 
Jezus’ komst als Koning. Hij komt om Israël te herstellen 

en Zijn rijk op te 
richten. Daarom is 
het thema van dit 
nummer: Kerst en 
het koninkrijk.

Israël en de Kerk 
verschijnt medio 
december. U kunt 
een gratis proef-
nummer aanvragen 
via 033-2458824 
of een abonnement 
afsluiten via onze 
website, christenen-
voorisrael.nl. Ook 
het abonnement is 
gratis.

Nieuwsbrieven uitdelen
Dit is het laatste exemplaar van Israël Aktueel in 2014. 
Het duurt tot eind januari voordat u de nieuwe krant weer 
op de mat krijgt. Maar in 
de tussentijd sturen we u 
twee nieuwsbrieven. Een 
over onze voedselhulppro-
jecten in Israël en een over 
hulp aan overlevenden van 
de Holocaust.

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

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

ook in voorjaar 2015

Israëlcursus
In het voorjaar van 2015 vindt alweer de vijfde editie 

plaats van de vernieuwde Israëlcursus. Tijdens de vier 

voorgaande cursussen hebben honderden deelnemers 

zich laten inspireren door de veelzijdigheid van Israël. 

Ook in februari, maart en april 2015 komen er weer 

boeiende sprekers naar het Israëlcentrum in Nijkerk!

Meld u snel aan via www.israelcursus.nl of bel 
033-2458824. Deelname aan een van de zes cursusdagen 
kost tien euro per persoon (inclusief soep, koffie en thee). 
Als u voor de hele cursus reserveert, betaalt u slechts 
vijftig euro.

Dinsdag 3 februari
17:00 uur: Harald Eckert: 
Israël, de volkeren en het 
dal van de beslissing
19:30 uur: rabbijn Tzvi Marx: Israël, 
volk en land vanuit de Bijbel

Zaterdag 14 februari
10:30 uur: ds. Kees Kant: Hoe denken 
Palestijnse christenen over Israël?
13:00 uur: Jennifer Guetta Peersman: 
De ontdekking van het koninkrijk van 
God

Zaterdag 7 maart
10:30 uur: Jan van Klinken: BDS-lob-
by: kleine groep, groot gevaar?
13:00 uur: Cor Verkade: Israël uitver-
koren?!

Donderdag 19 maart
17:00 uur: Rikky Frohlig: Kwaliteit 
versus kwantiteit van het leven: me-
disch-ethische dilemma’s in Israël
19.30 uur: Doron Almog: Van Opera-
tie Entebbe via Operatie Moses naar 
Aleh Negev

Zaterdag 28 maart
10:30 uur: Klaas-Jan de 
Graaf: De geschiedenis 
van Jeruzalem
13:00 uur: Dirk van Gen-
deren: De toekomst van Jeruzalem

Dinsdag 14 april
Vanaf 17:00 uur: avond-
vullend programma met 
onder andere Jan-Peter 
Balkenende

4 Kijk voor meer informatie over de sprekers en thema’s op christenenvoorisrael.nl/cursus.
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Open repetities Holland-Koor

Het Holland-Koor start in 2015 met open repetitieoch-

tenden. Iedereen die van zingen houdt is welkom. De 

kerkdeuren gaan om 9.30 uur open en de koffie staat 

voor u klaar. Om 10.00 uur beginnen we de repetitie 

onder leiding van dirigent Jan Quintus Zwart.

Door aaD ZoetemeiJer-manintvelD

Waar mensen samen zingen, gebeurt er iets. Je stemban-
den zitten dichtbij je hart en door samen met anderen te 
zingen kun je zowel blijdschap als verdriet tot uitdrukking 
brengen. In een lied kun je het persoonlijk geloof uitdra-
gen. Dirigent Jan Quintus Zwart: “Kom mensen, zing over 
je geloof. Doe het met overtuiging! Want zingen verrijkt 
je leven.”
De repetities eindigen om 13.00 uur. Wij hopen dat de be-
langstellende bezoekers blij en enthousiast naar huis gaan 
én weer terug komen en lid worden en wellicht zelfs met 
ons mee reizen als we in oktober 2015 ter gelegenheid van 
ons 25-jarig jubileum naar Israël hopen te gaan.

Zaterdag 10 januari
Maranathakerk, Bergweg 43A, Goes

Zaterdag 17 januari
Oosterkerk, Leeuweriklaan 35, Hoogeveen

Zaterdag 24 januari
Kerkelijk Centrum Bethabara, Van Den Berglaan 79, 
Voorthuizen

4 Voor meer informatie kijkt u op hollandkoor.nl.

Wereldwijde oproep tot gebed in 2015
Er is een wereldwijde oproep aan christenen om 

komend voorjaar te bidden voor de houding van hun 

volk ten opzichte van Israël. Het gaat om een periode 

van precies honderd dagen: van 27 januari tot 8 mei. 

Het initiatief word ingezet met een conferentie in 

Krakau en afgesloten met een conferentie in Jeruzalem. 

Christenen voor Israël organiseert reizen naar beide 

conferenties.

Op 27 januari is het zeventig jaar geleden dat het kamp 
Auschwitz werd bevrijd en het is tevens de dag waarop 
wereldwijd het einde van de Holocaust wordt herdacht. 
“Voor ons als Europese christenen is het een pijnlij-
ke herinnering,” zegt Harald Eckert, voorzitter van 
 Christenen voor Israël Internationaal en tevens initiatief-
nemer en coördinator van de gebedsactie. “Waar was de 
christelijke kerk in Europa in die tijd? Het raakt ons diep 
te moeten zeggen dat we meestal op zijn best onverschil-
lig waren ten opzichte van het lot van de Joden. Tegen 
deze historische achtergrond is onze vraag vandaag: waar 
is de kerk nu? Vandaag, zeventig jaar later, worden het 
Joodse volk wereldwijd, en de staat Israël in het bijzonder, 
opnieuw bedreigd met vernietiging. Ze worden gede-
moniseerd, geterroriseerd, geïsoleerd en onrechtvaardig 
behandeld, vooral door islamitische volkeren, netwerken 
en bewegingen, maar ook op verschillend niveau door 
vele anderen. En wij, de kerk van vandaag? Zijn wij 
opnieuw onverschillig, of hebben we van de geschiedenis 
geleerd?”

Harald Eckert schreef een boeiend boekje speciaal voor 
dit gebedsinitiatief. Dit boek kan voor 4 euro besteld wor-
den in onze winkel op christenenvoorisrael.nl. U kunt ook 
telefonisch bestellen: 033-2458824.

Reis Krakau
Voor de conferentie in Krakau vertrekken we op 24 janu-
ari en we reizen 29 januari terug. Deelname bedraagt 565 
euro all-in. Heeft u belangstelling? Bel dan 033-2458824 
of kijk op christenenvoorisrael.nl/gpc2015. Na 19 decem-
ber is aanmelden niet meer mogelijk. Er is een speciale 
website die u kunt bezoeken: 100-days.eu. Daar kunt u het 
programma van de conferenties downloaden en reserveren 
voor de conferentie als u deze liever op eigen gelegenheid 
bezoekt.

Foto: CC Flickr.com

Uitslag Israëlprijsvraag
De winnaars van de Israëlprijsvraag zijn bekend. In de 
afgelopen maanden werd aan deze prijsvraag meegedaan 
door enkele duizenden bezoekers van onze stand op de 50 
Plus Beurs in Utrecht en op de Wegwijsbeurs in Rotter-
dam. Er waren tien prijzen te winnen. De vierde tot en met 
de tiende prijs is het boek Waarom Israël? van ds. Willem 
J.J. Glashouwer, de tweede en derde prijs is een cadeau-
bon van 75 euro voor onze Israëlwinkel in Nijkerk en de 

hoofdprijs is een geheel verzorgde reis naar Israël. Deze 
werd gewonnen door de heer Harm Hoekstra (77) uit Ure-
terp, Friesland. Het was een dag voor zijn verjaardag dat 
we hem van zijn prijs op de hoogte mochten stellen. De 
overige winnaars zijn: 2e en 3e prijs: M. de Wolf, S. Bos-
man; 4e tot 10e prijs: Z. Bouman-Braaksma, L. Kraayvan-
ger, J. Both, A. Borreman, S. van Rij, L. Maasland en Th. 
Vos. De winnaars hebben inmiddels bericht ontvangen.

Bestel in de winkel op christenenvoorisrael.nl

Bijbelstudiematerialen van Christenen voor Israël

Focus op Israël
Een boeiende introductiecursus om 
Israël vanuit een Bijbels perspectief 
te gaan bekijken. De Bijbelstudie 
is verdeeld in zeven thema’s die 
Gods plan met Israël belichten; er 
is begeleidend dvd-materiaal. Zeer 
geschikt voor groepen die meer 
over Israël willen weten.

Het geheim van Israël
Een verdiepende Bijbelstudie voor 
mensen die verder willen door-
dringen in de betekenis van de 
Bijbelse beloften voor Israël. Met 
onderwerpen als de vervulling van 
de wet, de eenheid tussen Jezus 
en het volk Israël, de bedekking en 
de ballingschap. Een mooie studie 
voor mensen die hun kennis over 
Israël willen verdiepen.

Geplant aan waterstromen
Zeventien studies bij de Psalmen 
waarin de relatie tussen God en 
het volk Israël wordt belicht, maar 
ook onze relatie met God. De 
studies laten ook de samenhang 
tussen de psalmen onderling zien. 
Een boeiend Bijbelstudieboekje 
voor kringen of voor persoonlijke 
studie met gespreksvragen om 
dieper na te denken.

Abraham, de vriend van God
In achttien hoofdstukken volgt dit 
boek het leven van de aartsvader 
Abraham. Bijbelstudies over geloof, 
vertrouwen, overgave en twijfel. 
Bedoeld voor Bijbelstudiegroepen 
legt dit boek de nadruk op geloofs-
opbouw, maar ook op de weg die 
God gaat met Zijn volk Israël.

1 en 2 Kronieken
De Bijbelboeken 1 en 2 Kronieken 
beslaan de geschiedenis van Israël 
in de tijd van de koningen. Deze 
Bijbelstudie beslaat de volledige 
twee boeken en laat door de ver-
halen heen zien hoe Gods plan met 
Israël gestalte krijgt. Een boeiende 
serie Bijbelstudies over Bijbelboe-
ken die niet zo vaak besproken 
worden.
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woensdag 17 – 24 december
Chanoeka (Inwijdingsfeest)

donderdag 1 januari
Asara beTewet (Vastendag van 10 Tewet)

s p r e k e r s

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 

ouderencontactdag.  Locatie: De Voorhof, Dorps-
straat 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 en 29 januari 2015
20.00 uur: Barneveld: seminar ds. henk poot.  Loca-

tie: 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 omlijsting: 
Kees de Vreugd. Zie pagina 17. Thema: Blijde hoop 
voor Israël en de gemeente.

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

 Locatie: Kruiskerk, Mesdagplein 4. Thema: Israël.

woensdag 17 december
9.30 uur: Naaldwijk: lezing heleen Bénard.  Locatie: 

Ontmoetingskerk, Anjerlaan 47. Thema: Profetische 
vreugde.

20.00 uur: geldermalsen: lezing ds. willem 
j.j. glashouwer.  Locatie: Ons Huis, Herman 
 Kuijkstraat 11. Thema: Vol verwachting blijf ik 
uitzien.

Maandag 22 december
18.30 uur: groningen: sponsordiner voor joods 

studiecentrum van rabbijn Brodman.  Locatie: 
Madoerastraat 16. Spreker: Ds. Willem J.J. Glashou-
wer. Aanmelden: dineke@christenenvoorisrael.nl.

Maandag 5 en 19 januari
19.30 uur: Bovenkarspel: seminar ds. henk poot. 

 Locatie: Leger des Heilsgebouw, Murillostraat 22. 
Thema’s: De roeping van Israël & de verkleuring van 
de kerk.

Maandag 12 januari
9.30 uur: hardinxveld-giessendam: lezing heleen 

Benárd.  Locatie: fam. Klomp, Buitendams 105. 
Aanmelden bij mw. Heidy Klomp, 06-1153-0042, 
mailvoorheidy@kpnmail.nl (aanmelden verplicht 
i.v.m. beperkte ruimte).

donderdag 15 en 22 januari
20.00 uur: Zwartsluis: seminar ds. henk poot. 

 Locatie: Gebouw de Poort, Het Singel 16. Thema’s: 
De roeping van Israël & de verkleuring van de kerk.

Maandag 19 januari
19.30 uur: Vaassen: lezing ds. willem j.j. glashou-

wer.   Locatie: De Rank, Torenstraat 15.

dinsdag 20 januari
20.00 uur: heerde: 1e avond seminar ds. henk 

poot.  Locatie: de Rhijnsburg, Rhijnsburglaan 7a. 
Thema: De roeping van Israël.

woensdag 21 januari en woensdag 25 februari
20.00 uur: emmen: Bijbelstudieavond ds. willem 

j.j. glashouwer.  Locatie: Gebouw De Marke, 
Statenweg 107. Thema: Israël en de Eindtijd.

donderdag 22 januari
14.30 – 16.30 uur: hengelo: lezing jeannet van 

duuren.  Locatie: PCOB Hengelo, Bethelkerk, 
Berfl oplein 18. Thema: Breng de Joden Thuis.

20.00 uur: lienden: lezing ds. j. de Vreugd.  Locatie: 
Hervormde gemeente Lienden, Verenigings gebouw 
de Open Deur, Papestraat 3. Thema: Eindtijd.

Maandag 26 januari, 2 en 9 februari
19.30 uur: heerenveen: seminar met ds. henk 

poot.  Locatie: Trinitas, Coehoorn v. Scheltinga-
weg 1. Thema: Israël in de Psalmen.

dinsdag 27 januari
13.00 – 15.00 uur: Nijkerk: holocaustherdenking. 

 Locatie: Israëlcentrum, Patroonstraat 1. Aanmelden 
noodzakelijk: bijeenkomst@christenenvoorisrael.nl 
of 033-2458824. Zie pagina 18.

dinsdag 27 januari, 3 en 17 februari
20.00 uur: stadskanaal: seminar met ds. henk 

poot.  Locatie: De Rank, Oosterkade 6. Thema: Gods 
trouw aan Israël: een boodschap voor de kerk.

woensdag 28 januari
19.30 uur: Buitenpost: lezing met ds. kees van 

Velzen.  Locatie: De Lichtbaken, Christengemeente 
Buitenpost, Marconistraat 5. Thema: Het herstel van 
Israël.

19.30 uur: Zutphen: 1e avond seminar ds. henk 
poot.  Locatie: Rode Kruisgebouw, Van Drinen-
straat 4. Thema: Jezus, Jozef en Israël.

donderdag 29 januari
19.30 uur: Berkenwoude: lezing jeannet van 

duuren.  Locatie: Cultureel Centrum, Kerkweg 2. 
Thema: Joods gezinsleven, de Joodse vrouw.

19.45 uur: wijnjewoude: lezing ds. oscar lohuis. 
 Locatie: Het Trefpunt, De Merkebuorren 34. Thema: 
Hoe handelt God nu met Israël?

woensdag 4 februari
20.00 uur: alblasserdam: 3e avond seminar ds. 

henk poot.  Locatie: Evangelische Gemeente, 
Ampèrestraat 4. Thema: Jezus, Jozef en Israël.

donderdag 5 februari
20.00 uur: den helder: lezing met oscar lohuis. 

 Locatie: De Bethelkerk, Prins Hendrikstraat 14. 
Thema: Redenen om Israël te steunen.

M u Z i e k

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

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

Zaterdag 6 december
10.00 uur: goes: repetitie holland-koor.  Locatie: 

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

Zaterdag 10 januari
10.00 uur: goes: repetitie holland-koor.  Locatie: 

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

Zaterdag 17 januari
10.00 uur: hoogeveen: repetitie holland-koor. 

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

Zaterdag 24 januari
10.00 uur: Voorthuizen: repetitie holland-koor. 

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

Zaterdag 31 januari
10.00 uur: goes: repetitie holland-koor.  Locatie: 

Maranathakerk, Bergweg 43a. 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.

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 13.

Vanaf 19 januari
10.00 – 15.30 uur: Nijkerk: expositie arie 

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

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

Zondag 30 november
20.00 uur: arnhem: ds. oscar lohuis.  Locatie: 

Baptistengemeente ‘Ontmoeting’, Wassenaarweg 5. 
Thema: De Bijbel en Israël.

Zondag 7 december
9.30 uur: Zwaagwesteinde: eric Vink.  Locatie: Fila-

delfi agemeente Zwaagwesteinde, Zuider-Stations-
straat 16. Thema: Gods doel met Israël.

Zondag 21 december
10.00 uur: hoensbroek: ds. willem j.j. glashou-

wer.  Locatie: Christengemeente Levend Water, 
Hoofdstraat 370. Thema: Israël.

10.00 uur: gorinchem: drs. kees de Vreugd. 
 Locatie: Christengemeente Gorinchem, gebouw 
Rehoboth, Driekoningenstraat 2. Thema: Israël

e X t e r N

woensdag 10 december
20.00 uur: leiden: lezing wim kortenoeven. 

 Locatie: Bovenzaal van de synagoge te Leiden, 
Levendaal 14 (hoek Korevaarstraat). Thema: Van 
Mohammed naar ISIS – de nieuwe opmars van de 
islam in historisch perspectief. Toegangsprijs: 5,00 
euro.

17 en 18 december
11.00 en 15.00 uur: Meppel: chanoekavertelling. 

 Locatie: L’Chaimtolifeshop, Molenstraat 28.

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 278 verschijnt op 

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?

6 december 2014
Thoralezing: Wajisjlách, Genesis 32:4-36:43
Haftarahlezing: Hosea 11:7-12:12

13 december 2014
Thoralezing: Wajeesjev, Genesis 37:1-40:23
Haftarahlezing: Amos 2:6-3:8

17 december 2014, Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:1-17

18 december 2014, Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:18-29

19 december 2014, Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:24-35

20 december 2014, Chanoeka
Thoralezing: Mikeets, Genesis 41:1-44:17; 
Numeri 7:30-41
Haftarahlezing: Zacharia 2:14-4:7

21 december 2014, Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:36-47

22 december 2014, Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:42-53

23 december 2014, Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:48-59

24 december 2014, Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:54-8:4

27 december 2014
Thoralezing: Wajigásj, Genesis 44:18-47:27
Haftarahlezing: Ezechiël 37:15-28

3 januari 2015
Thoralezing: Wajechí, Genesis 47:28-50:26
Haftarahlezing: 1 Koningen 2:1-12

10 januari 2015
Thoralezing: Sjemót, Exodus 1:1-6:1
Haftarahlezing: Jesaja 27:6-28:13, 29:22-23

17 januari 2015
Thoralezing: Wa’erá, Exodus 6:2-9:35
Haftarahlezing: Ezechiël 28:25-29:21

24 janurari 2015
Thoralezing: Bo, Exodus 10:1-13:16
Haftarahlezing: Jeremia 46:13-28

Op welke wintermarkten/kerstmarkten staat een consulente van het Israël Producten Centrum?

Alblasserdam Vrijdag 19 december van 09.00 – 21.00 uur
Zaterdag 20 december van 09.00 – 17.00 uur
Kerstmarkt in winkelcentrum Makado

Arnemuiden Vrijdag 12 december van 16.00 – 21.00 uur
Kerstmarkt in de Langstraat

Assen Woensdag 10 december van 11.00 – 14.00 uur
Kerstmarkt in wooncentrum de Arendshorst, 
Klenckenstraat 40

Boskoop Vrijdag 12 december van 14.30 – 18.00 uur
Winterfair Floravita. Boezemlaan 4

Bovenkarspel Zaterdag 13 december van 16.00 – 21.00 uur
Kerstmarkt op het Boerhaave plein

Edam Zaterdag 13 december van 10.00 – 16.00 uur
Kerstmarkt, Grote Kerkstraat 59

Goes Woensdag 10 december van 13.00 – 17.00 uur 
Kerstmarkt in Ter Valcke, Louise de Colignylaan 2

Hoogvliet Vrijdag 12 december van 17.00 – 21.00 uur
Kerstmarkt In de Dorpskerk (Achterweg)

Huizen Maandag 8 december van 14.00 – 21.00 uur
Dinsdag 9 december van 14.00 – 17.00 uur
Woensdag 10 december van 10.00 – 12.00 uur
Kerstopenhuis, S. de Beauvoirlaan 85

Huizen Vrijdag 12 december van 14.00 – 16.30 uur
Kerstmarkt Voor Anker, Oranje Nassauplein

IJsselmuiden Vrijdag 12 december van 14.00 – 18.00 uur
Maarlenhof, Slenkstraat 14 

Lemmer Donderdag 11 december van 15.00 – 20.00 uur
Kerstmarkt Zorgcentrum Suderigge
Christiaan de Vriesstraat 2

Oud-Beijerland Vrijdag 12 december van 12.00 – 
21.00 uur
Zaterdag 13 december van 10.00 – 17.00 uur
Kerstmarkt, Molendijk 47

Ridderkerk Zaterdag 6 december van 10.00 – 16.00 uur
Wintermarkt rond de Singelkerk

Ureterp Woensdag 10 december van 15.00 – 21.00 uur
Kerstmarkt De Lijte, Lijteplein 60

Vaassen Zaterdag 13 december van 10.00 – 12.00 uur
Dorpskerk, Marktplein

Veenendaal Vrijdag 12 december van 11.00 – 16.00 uur
Verpleegtehuis De Meent, Grote Beer 10

Waddinxveen Woensdag 10 december van 14.30 – 
18.00 uur
Winterfair Souburgh, Prins Bernhardlaan 2

Westzaan Zaterdag 13 december van 10.00 – 16.00 uur
Kerstmarkt Grote Kerk, Torenstraat 1

Wierden Woensdag 10 december van 10.00 – 16.00 uur
Kerstmarkt in De Botterhof, De Botterhof 1

Yerseke Zaterdag 13 december van 10.00 – 13.00 uur
Kerstmarkt in het Hervormd Kerkelijk Centrum 
De Haven, Dreef 6

Zaandam Zaterdag 13 december van 10.30 – 16.00 uur
Kerstmarkt Bullekerk Westzijde

Zwolle (Berkum) Woensdag 10 december van 15.00 – 
17.30 uur
Wintermarkt in Zorgcentrum de Berkumstede, 
Erasmuslaan 50
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Isreality Magazine
Binnenkort valt ’ie weer op de mat: het Isreality 
Magazine! Dit keer gevuld met handige tips hoe je 
voor een prikkie de reis van je leven kunt maken, 
het verhaal van de Joodse Liël die vanuit Nederland 
naar Israël verhuisde en verdiepende Bijbelstudies. 
Ben je lid van Isreality? Dan krijg je het magazine 
gratis toegestuurd. Nog geen lid? Word dat dan 
gratis en voor niets via isreality.nl!

Isreality Jongerenweekend 2014: missie geslaagd!

Onder meer dominee Oscar Lohuis, rabbijn Van de Kamp en Eric Vink kwamen 
naar Ermelo voor een Bijbelstudie over de missie van Israël en de kerk in 
deze wereld. Dat het een aansprekend thema is, bleek wel uit het feit dat het 
weekend ruim van tevoren was volgeboekt. Naast de verdiepende Bijbelstu-
dies waren er op de zaterdagmiddag twee workshoprondes. Je kon onder meer 
kiezen uit een snelcursus Hebreeuws, meedoen aan de workshop Joods koken 
of even de natuur in. Tussendoor was er veel tijd voor diepgaande gesprekken 
en ontspanning.

Heb je ons jongerenweekend dit jaar gemist? Wees er dan volgend jaar snel 
bij! Het Isreality Jongerenweekend 2015 vindt plaats van vrijdag 6 tot en met 
zondag 8 november. Een jubileumeditie, want het is alweer de tiende keer dat 
we het weekend organiseren. Mis het niet!
Benieuwd naar de foto’s, recepten én Bijbelstudies van het afgelopen Isreality 
Jongerenweekend? Kijk dan op onze website: isreality.nl.

“Mijn eerste Isreality Jongerenweekend: ik vond 
het leerzaam en gezellig!”
David

De barmhartige Arabier
De laatste tijd wordt 
Israël regelmatig 
getro� en door terreur-
aanvallen. Al een paar 
keer reden auto’s in op 
wachtenden bij de tram- 
of bushaltes in Jeruzalem. Steeds weer blijkt de 
dader een Arabier te zijn, een Palestijn. Het is 
denk ik menselijk om daardoor argwanend te 
worden tegen alle Palestijnen.

Terwijl ik die argwaan bij mezelf steeds meer 
merkte, las ik plots een artikeltje op de website 
van de Israëlische krant Jerusalem Post. Een 
Joodse man werd door een paar Arabieren 
aangevallen in het Arabische stadje Taibe, 
in Galilea. Ze gooiden stenen op zijn auto 
en  staken die vervolgens in brand. Op het 
moment dat hulp voor hem het meest nodig 
was, kwam die er plotseling uit onverwachte 
hoek. Hij werd door toevallige passanten uit 
zijn auto bevrijd. Niet door Joden, maar door 
Arabieren.

In de Bijbel lezen we in Lucas 10 iets verge-
lijkbaars. Terwijl een man is aangevallen door 
rovers, komt er een Samaritaan langs die deze 
man verpleegde en daarmee het leven van 
de gewonde man redde. In Jezus’ tijd waren 
Samaritanen misschien wel net zo ’populair’ in 
Israël als de Palestijnen nu. De Joden hielden de 
Samaritanen liever op een afstandje. Toch koos 
Jezus er voor om Zijn toehoorders te prikkelen 
door juist een Samaritaan te gebruiken in Zijn 
voorbeeld.

Hoewel je in het nieuws dus vooral negatie-
ve berichten hoort over Palestijnen, is het 
belangrijk om te bese� en dat niet elke Palestijn 
een bloeddorstige moordenaar is. Er worden 
de laatste tijd veel zorgwekkende aanslagen 
gepleegd die we moeten afkeuren en niet 
moeten onderschatten. Veel Palestijnen haten 
de Joden openlijk en praktiseren die haat nu 
door hun auto als een wapen te gebruiken. De 
daders van zulke aanslagen moeten opgepakt 
worden en hard bestraft. Het gaat echter veel te 
ver om vanwege deze aanslagen alle Palestij-
nen over één kam te scheren. Van Jezus leren 
we namelijk: heb God lief boven alles en de 
Palestijn als jezelf.

Gerjon

Van 7 tot en met 9 november vond in Ermelo het negende Isreality Jongerenweekend plaats. Meer dan vijftig jongeren kwamen bij 
elkaar voor Bijbelstudies, workshops en natuurlijk een hoop gezelligheid. Het thema van het weekend was On a mission. Terugkij-
kend op een inspirerend weekend kunnen we zeggen: missie geslaagd!

“Gaaf om jullie te ontmoeten. Genoten van de 
studies en de gesprekken!”
Renske

“Het was weer een super weekend met goede 
sprekers, verdiepende gesprekken en een gezellige 
sfeer: top!”
Esther

What’s your reality
Wereldwijd zijn er miljoenen christenen die elke dag bidden voor Israël. Er zijn zelfs 
gebedsgroepen die speciaal bij elkaar komen voor gebed voor het Joodse volk en 
land. Ze doen dit omdat ze geloven dat gebed voor Israël een Bijbelse opdracht is 
en omdat het tot zegen zal zijn voor de hele wereld. Bid je wel eens voor Israël? Wij 
vroegen ons panel om te reageren op deze stelling:

“Best een algemene stelling. Voor wie is het belangrijk? Voor jezelf? Voor God? 
Of misschien wel voor Israël zelf? Bidden is sowieso belangrijk, dus bidden voor 
Israël ook. En dan kun je ook nog weer voor een heleboel dingen bidden: voor 
het land, de bescherming van het volk, of God het Joodse volk wil zegenen. Of 
het belangrijker is om voor Israël te bidden dan voor andere dingen, dat weet 
ik niet. Kijk een keertje naar het journaal en je hebt meteen een waslijst aan 
belangrijke gebedspunten. Bidden voor Israël is dus belangrijk, zolang het 
maar geen reden is om andere gebedspunten links te laten liggen.”
Peter, 23 jaar

“Ik zeg: ja! In Psalm 122:6 worden we opgeroepen om te bidden voor de 
vrede van Jeruzalem. Nergens anders in de Bijbel wordt zo speci� ek gevraagd 
om gebed voor een stad. Kunnen we dat dan zomaar negeren? Ik geloof dat 
Jeruzalem hierin symbool staat voor iets veel groters, namelijk de vrede en 
zegen van de hele wereld en de wederkomst van Jezus. Hij zal terugkomen in 
Jeruzalem en van daaruit Zijn rijk van vrede en gerechtigheid over de aarde 
verspreiden. Daar kijk ik naar uit en bid ik voor!”
Elize, 25 jaar

Bidden voor Israël is belangrijk.

C O L U M N

ISREALITY

D R Y  B O N E S
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Een verhaal dat zo aan je vreet 
dat je blijft lezen

- Martin Ros -
Een fascinerend boek 
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N I E U W  B O E K 
H E N K  VA E S S E N

BESCHERM JOODSE KINDEREN TEGEN TERREUR!
De christelijke stichting “Vrienden van het Cheider”

•  Zorgt voor beveiliging  
van de joods-orthodoxe  
school “het Cheider”  
in Amsterdam

•  Keert zich tegen  
antisemitisme en terreur

•  Helpt joodse kinderen

Maak uw gift over op IBAN: NL22 INGB 0000 419925  
of  NL08INGB065301463 t.n.v. Vrienden van het Cheider

www.cheidervrienden.nl

Naamloos-2   1 4-2-2014   15:58:37

“ Ik zal zegenen 
wie u zegenen”
Genesis 12:3

Schenken en nalaten
voor vandaag én morgen...

Denkt u erover om Israël te steunen met een 

gift of met uw nalatenschap? Wij informeren u 

graag over de mogelijkheden en over de wet- 

en regel geving rondom schenkingen en 

na latenschappen. 

Vraag gratis en vrijblijvend onze complete 

brochure aan of neem contact met ons op voor 

een persoonlijk gesprek. We zijn dankbaar 

wanneer u bij de vaststelling van uw schenking 

of testament onze organisatie gedenkt.

Uw gegevens zullen uiteraard strikt vertrouwelijk worden behandeld.

• Stuur mij de gratis brochure over schenken en nalaten

•  Stuur mij een formulier voor een periodieke schenking

•  Neem contact met mij op voor meer informatie of een persoonlijk gesprek

Stuur deze antwoordkaart in een gesloten envelop naar Christenen voor Israël, 
Antwoordnummer 616, 3860 WB Nijkerk (frankeren niet nodig).

Voorletters            Naam 

                        m/v

Straat                              Huisnr

Postcode            Plaats

Telefoon

E-mail

Datum

Antwoordkaart
We zijn graag bereid u te informeren over schenkingen of nalatenschappen. 
Voor een advies of persoonlijk gesprek nodigen wij u uit om deze kaart 
ingevuld aan ons terug te sturen.

IA
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K
T1

3

Israëlcursus 
Israël leeft!

Meer informatie over het programma, de 
sprekers of meteen aanmelden? Kijk op
www.israelcursus.nl of bel 033 24 588 24.

Met o.a. journalist Jan van Klinken, archeologe Jennifer 
Peersmann en oud-premier Jan Peter Balkenende

Februari – April 2015 in Nijkerk

MELD U
 

OOK AAN!



de tijden
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Thema:

Stormachtige 
ontwikkeling

v e r D i e P e n D e  B i J l ag e  B i J  i s r a Ë l  a k t u e e l  |  D e c e m B e r  2014

Woord vooraf

Een regelmatige bezoeker van de stad Jeru-
zalem zal het niet ontgaan zijn dat de stad 
steeds mooier wordt.
Al enkele decennia zijn er veel bouwactivi-
teiten waar te nemen in het centrum van de 
stad.
Na 1967, toen de bezetting door Jordanië 
ten einde kwam en de stad als geheel onder 
Joods bestuur kwam te staan, is als eerste 
de verwoeste Joodse wijk in de Oude Stad 
volledig gerenoveerd en op diverse plaatsen 
opnieuw opgebouwd. De kinderen kunnen 
weer spelen op de straten en de pleinen. 
Het gereedkomen van het herstel van de in 
1948 volledig vernielde Hurva synagoge was 
enkele jaren geleden een hoogtepunt. De 
witte koepel rijst hoger op dan de gouden 
Rotskoepel op het Tempelplein.
Rondom het centrum zijn veel nieuwe ge-
bouwen verrezen en fraaie parken aange-
legd.
Jeruzalem is weer de ongedeelde hoofdstad 
van het land Israël, maar ook het geestelijk 
centrum van het Joodse volk. Het lijkt erop 
dat de stad in gereedheid wordt gebracht 
voor een grote gebeurtenis: de komst van de 
Messias is aanstaande. Straks zal Jeruzalem 
ook de hofstad zijn van de grote Koning van 
Israël, die zal zitten op de troon van Zijn 
(voor)vader David.

In de Bijbel lezen we de waarschuwing: “Het 
einde van alle dingen is nabij; wees daarom 
bezonnen en nuchter in de gebeden” 
(1  Petrus 4:7). Lettend op de gebeurtenissen 
in de wereld het afgelopen jaar, vragen velen 
zich vol angst af of de wereld op een eind 
loopt. We maken een tijd vol broeiend gevaar 
en uitbarstend geweld mee en in bijna alle 
delen van de continenten zijn brandhaarden 
of dreigt er oorlog. En wereldleiders weten 
geen raad. De Bijbel roept op tot bezinning 
en rust in het hart – en vooral tot gebed. 
 Joden bidden driemaal daags om de komst 
van de Messias. Laten we ons daarbij aan-
sluiten.
“Op die dag zullen Zijn voeten staan op de 
Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten 
ervan” (Zacharia 14:4).

Pim van Der HoFF

HooFDreDacteur

Houvast in stormachtige tijden
Als wij een antenne hebben voor de tijd waarin wij  leven, dan 

voelen we: het gaat naar het einde. Wereldwijd roeren de vol-

keren zich in oorlog en neemt de vijandschap tegen Israël toe. 

In deze stormachtige tijd kan ons de angst bekruipen, maar, zo 

schrijft dr. Klaas Goverts, we mogen onze hoop vestigen op de 

Heere, die de geschiedenis in een vaste koers leidt.

Door Dr. klaas D. goverts

Het is nog niet zo lang geleden dat ik een oude voorganger ontmoet-
te. Hij was toen 95 jaar. Ze hadden hem gevraagd of hij nog eens 
wilde spreken op een middag. Hij zei tegen mij: “Weet u wat mijn 
thema was? De voetstap des Konings.” Het zijn de regels van een 
oud lied, maar het is zo actueel.

De voetstap des Konings, men hoort zijn geluid,
in ’t oorlogsrumoer van de volken.
De tronen der wereld, zij worden zijn buit,
als Jezus straks komt op de wolken.

Eén heeft de tijden in Zijn hand, Hij is de Koning der eeuwen, Hij gaat 
Zijn ongekende gang, Hij trekt Zijn spoor door de dagen en de jaren. 
Van oertijd tot eindtijd is Hij God. Hij is onstuitbaar op weg naar Zijn 
einddoel, ook al lijkt het vaak een onontwarbaar net, een doolhof van 
omwegen en doodlopende paden.

Israël en de volkeren
Een van de oude profeten sprak al: “Zo vermoeien volkeren zich voor 
niets en matten natiën zich af voor het vuur” (Jeremia 51:58). Soms 
kan ons de gedachte bekruipen: wat bezielt de natiën? Maar achter 
de natiën ligt de verborgen wereld: de strijd in de geestelijke wereld. 
Ook de profeet Habakuk schreef over de volkeren die “zich vermoei-
en voor het vuur” (2:13). En de psalmdichter zong: “Waarom woelen 
de volken en zinnen de natiën op ijdelheid?” (Psalm 2).

Twee lijnen
Nu zijn er in hoofdzaak twee lijnen, als het gaat over Israël en de vol-
ken. De ene lijn is Isaak en Ismaël; de andere lijn is Jakob en Esau. De 
Bijbel geeft ons altijd méér dan de feiten; we krijgen de achtergrond, 
van Hem die de Achtergrond van heel de geschiedenis is.

Jakob en Esau
We beperken ons hier tot Jakob en Esau. Esau is Edom, en de oude Jood-
se uitleg verklaart: Edom is Rome, het Romeinse rijk, kortom: de gojim, 
de volkeren; en Jakob is Israël. De geschiedenis van deze twee broeders 
vormt het geheim van heel de wereldgeschiedenis. Jakob gaat twintig 
jaar in ballingschap om Esau (voor Israël werden het twintig eeuwen). 
Daar is de pijn van de historie. Van Israël geldt: Ik heb uw tranen in Mijn 
kruik geborgen, uw omzwervingen, zijn ze niet in Mijn boek?
Tot Esau wordt gezegd: op uw zwaard zult gij leven, en dat heb-

ben de volkeren gedaan, vele geslachten lang. We lezen dat Esau 
weende (Genesis 27:38). De Joodse uitleg vertelt dat Esau drie tranen 
weende; één uit zijn rechteroog, één uit zijn linkeroog, en de derde 
traan hield hij in. Vanwege die ingehouden traan, opgekropt, weg-
gestopt, moest Jakob in ballingschap. Esau wilde zich troosten (aldus 
de Hebreeuwse tekst; vertalingen geven soms ’wreken’) door Jakob 
te doden.

Vasthouder
Het hoogtepunt in Genesis is dat de broeders elkaar ontmoeten, en 
zij weenden. Nu zijn de tranen van de een de tranen van de ander 
geworden. We horen Esau: ik heb veel, maar Jakob antwoordt: neem 
mijn zegen, want ik heb álles.
Dan is het Grote Verzoendag en even later komt Jakob aan in Sukkot 
(Loofhutten). De naam Jakob betekent oorspronkelijk ‘vasthouder’. 
En dat is zijn roeping: zijn broeder vasthouden. Daar zien we de 
wezenlijke opdracht van Israël: de volkeren vasthouden. En dat zal 
geschieden. Dan zal dat ene volk een zegen zijn in het midden der 
aarde.

Alles spant samen tegen Israël
Opdat dit volk, gelijk voor dezen,
voortaan geen volk meer moge wezen;
dat niemand Isr’els naam doe horen,
dat zijn gedacht’nis ga verloren.
Want samen zijn zij ’t eens geraakt,
’t verbond is tegen U gemaakt,
daar zien wij Edoms tenten naad’ren.
(Psalm 83, oude berijming)

Zo heeft Asaph het gezongen, de tempelzanger, die zo diep heeft na-
gedacht over de raadselen van de geschiedenis.

Ballingschap en terugkeer
Er zijn nog twee lijnen die elkaar doorkruisen: ballingschap en terug-
keer. Dit gaat in de eerste plaats over Israël, maar ze staan niet los 
van de volkeren. We horen Habakuk: de volken matten zich af voor 
niets, en dan volgt meteen: “Want de aarde zal vol worden van de 
kennis van des HereN heerlijkheid, gelijk de wateren die de bodem 
der zee bedekken” (2:14). En we horen Psalm 2: “Ik heb immers mijn 
koning gesteld over Sion, mijn heilige berg” (vers 6). En tot de Zoon 
zegt de Vader: “Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de 
einden der aarde tot uw bezit” (vers 8). Psalm 83 vervolgt: “Vervolg 
hen zó met uw storm (…) opdat zij uw naam zoeken, o Here (…) 
opdat zij weten, dat alleen uw naam is: Here, de allerhoogste over de 
ganse aarde.”

We staan in deze tijd voor de afgrond van de geschiedenis. Er is er 
slechts Eén, Jezus, de Christus, die tot de golven kan spreken: “Zwijg, 
wees stil.”

Foto: Tom Gill

In deze bijlage
2  Israël en het laatste 

der dagen

4 De 58ste eeuw

5 Over geloof en hoop

7  Waar het allemaal om 
draait



2 de ti jden |  VerdiepeNde Bijlage

Israël en het laatste der dagen
Achariet HaYamiem is de Hebreeuwse aanduiding voor het 

einde der tijden. Letterlijk betekent het ’laatste der dagen’. 

Over dit onderwerp valt een boek te schrijven. In het kader 

van dit artikel zal ik me echter beperken tot uitleg van de 

meest belangrijke zaken en tot een beschouwing van Israëls 

huidige situatie in het licht van het einde der tijden.

milieband na de verbanning. Isaak hield zich voortdurend op 
in de buurt van de bron waar Hagar en Ismaël woonden en 
was daar zelfs bij de eerste ontmoeting met zijn toekomstige 
vrouw Rebekka. Ismaël en Isaak waren beiden bij de begra-
fenis van Abraham in de grot van Machpela in Hebron. De 
Gemara vertelt dat Keturah, de vrouw die Abraham trouwde 
na de dood van Sarah, in feite Hagar was. De scheiding in de 
familie was dus niet absoluut en men leefde allen in het land 
Israël, dat toen nog Kanaän heette.

In conflict met Ismaël
Over Ismaël zegt de Thora dat hij een wilde man zal zijn. In 
het Hebreeuws staat er echter Pere Adam (Pere: wild; Adam: 
man) terwijl er, grammaticaal juister, Adam Pere had moeten 
staan. Dit is geen toeval, de Thora maakt hiermee duidelijk 
dat wildheid zijn persoon kenmerkte. De bekende Joodse 
geleerde Onkelos, die de Thora in begrijpelijke taal vertaalde, 
vertaalde Pere Adam met ‘een man die doodt’. Ook beschrijft 
de Thora Ismaël als een Robeh Keshet (Genesis 21:20). Wat 
betekent dat? Een boogschutter. Hij schiet pijlen af. In mo-
derne tijden zijn deze pijlen vervangen door raketten. Verder 
staat er dat Ismaëls hand tegen een ieder zal zijn en dat 
ieders hand tegen hem zal zijn (Genesis 16:12). Hij is dus in 
conflict met iedereen en iedereen is in conflict met hem.
Koning David schreef later over Kedar, een van de zonen van 
Ismaël, “Wee mij, dat ik als vreemdeling in Mesech verblijf, 
dat ik woon in de tenten van Kedar. Mijn ziel heeft lang ge-

‘De Thora beschrijft Ismaël als een Robeh Keshet 

(Genesis 21:20), een boogschutter. Hij schiet pijlen af. 

In moderne tijden zijn deze pijlen vervangen door raketten.’

Leden van de Basji-militie van de Iraanse revolutionaire garde. De tegenwoordige dreiging in het Midden-Oosten duidt volgens Joodse uitleg op de oorlog van Gog en Magog. | Foto: Morteza Nicoubazi

Door YocHanan visser

Acheriet HaYamiem is een belangrijk thema in het Jodendom 
omdat het direct verbonden is met de concepten van verlos-
sing (Geulah) en Messias (Meshiach). In alle generaties ver-
wachtten de Joden de komst van de Messias die het proces 
van de overgang van de huidige wereld (Olam HaZeh) naar 
de toekomstige wereld (Olam Habah) zal inluiden.

Op vastgestelde tijd of vervroegd?
De wereld zal, in de Joodse visie, in haar huidige vorm 
 zesduizend jaar bestaan. Het jaar is nu 5775 er zouden dus 
nog 225 jaar over zijn. Dit wil echter niet zeggen dat de 
 verlossing pas over 225 jaar zal plaatsvinden. Volgens de 
Joodse wijzen en geschriften zal het een langdurig proces 
zijn dat op twee manieren kan verlopen. B’Eitah, op de 
vastgestelde tijd of B’Achishena, op een vervroegd tijdstip. 
Het type verlossing is afhankelijk van de toestand in Israël 
en dan met name de spirituele toestand. De verlossing op 
de vastgestelde tijd zal gepaard gaan met grote moeilijk-
heden voor Israël en met oorlog. Deze oorlog is beschreven 
in de  profetieën en wordt aangeduid als de oorlog van Gog 
en  Magog (Gog oeMagog). De vervroegde verlossing zou 
plaatsvinden wanneer heel Israël zou leven volgens de Joodse 
wet zoals hij is opgetekend in de Thora. Volgens de rabbijnen 
zou de verlossing zelfs onmiddellijk plaatsvinden wanneer 

heel Israël één keer de Sjabbat zou houden volgens de Hala-
cha (Joodse wet). Dit is echter tot op vandaag nog nooit 
gebeurd.

De daden van de voorvaders
In de Joodse visie is de Thora is een ’levende boom’. Wat in 
de Thora staat opgeschreven, heeft gevolgen voor alle ge-
neraties en de teksten uit de Thora kunnen op verschillende 
niveaus uitgelegd worden. Daarvoor is kennis van het He-
breeuws een eerste vereiste.
Ma’aseh avot siman lebaniem (De daden van de voorva-
ders zijn een aanwijzing voor de zonen, dat wil zeggen: 
latere generaties) is een belangrijk principe in dit verband. 
Dus  datgene wat met bijvoorbeeld Abraham gebeurde, zal 
in latere generaties ook een rol spelen of zelfs herhaald wor-
den.
In dit licht is het voor het begrijpen van Israëls huidige pro-
blemen van belang, te kijken naar de problemen tussen Hagar 
en Ismaël en Abraham en Sarah. Uit de Thora wordt duidelijk 
dat het samenleven van Hagar (Abrahams Egyptische vrouw) 
en Ismaël in het huis van Abraham en Sarah op een bepaald 
punt onmogelijk was geworden.
Volgens de Gemara (Joodse uitleg van de Thora) betwistte 
Ismaël de belofte aan Abraham dat Isaak Abrahams opvol-
ger was. Hij beschimpte en bedreigde Isaak en schoot zelfs 
pijlen op hem af. Maar de Gemara vertelt ook dat Hagar en 
Ismaël na de verbanning uit Abrahams huis Israël toch niet 
verlieten. Zij hielden zich op in de Negev ten zuiden van 
Beersheva. De Thora belooft ook dat Ismaël tot een groot volk 
zou worden.
Ook wordt duidelijk dat er geen absolute breuk was in de fa-
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woond bij hen die de vrede haten. Ik ben vreedzaam, maar 
als ik spreek, voeren zij oorlog.” (Psalm 120: 5-7).
De beroemde rabbijn Maimonides (Rambam) schreef er in de 
dertiende eeuw over hoe de Joden in Egypte en Jemen leden 
onder de onderdrukking en leugens van Ismaëls nakomelin-
gen.

Andere Joodse bronnen over Ismaël
De Zohar, het mystieke commentaar op de Thora uit de twee-
de eeuw dat wordt toegeschreven aan Shimon Bar Yochai, 
schrijft dat geen ballingschap voor Israël zo onderdrukkend 
zal zijn als de Ismaëlitische ballingschap. Rabbijn Chaim Vital 
(1543-1620) legt dit als volgt uit: “Er zijn slechts vier verban-
ningen: Babel, Meden en Perzen, de Grieken (Hasmoneërs) en 
de Romeinse ballingschap (Edom). Maar in het laatste der da-
gen is Israël voorbestemd om de Ismaëlitische ‘verbanning’ te 
ondergaan. Deze vijfde en laatste van alle ’ballingschappen’ 
zal de moeilijkste zijn van allen.”
Rabbijn Weitzman legde later uit dat het feit dat Vital de ver-
banning onder Ismaël als de ergste van allen aanduidde niet 
te maken heeft met de omvang van de tragedies die Israël 
zal ondergaan (De Holocaust is zonder twijfel de grootste 
tragedie uit de geschiedenis). Het zal erger zijn omdat er geen 
oplossing zal gevonden worden die een einde brengt aan het 
lijden. In dit verband is van belang wat werd voorspeld door 
rabbi Yismaël, een Joodse wijze die leefde in de Talmoedische 
periode. Hij sprak over wat de nakomelingen van Ismaël in het 

land Israël zouden doen in het laatste der dagen: “Er zijn vijf-
tien dingen die de kinderen van Ismaël zullen doen in het land 
Israël in het laatste der dagen. Zij zullen gaten repareren in de 
muren van de tempel en een gebouw neerzetten op de plaats 
van het heiligdom. Ook zullen zij hun kuddes laten grazen op 
begraafplaatsen en die veranderen in vuilstortplaatsen (…)” 
Verder voorspelde hij onder meer dat zij de waarheid zullen 
verbergen en dat het bedrog zal toenemen door hun toedoen. 

Hij voorspelde ook dat Ismaëls nakomelingen drie grote veld-
slagen zullen voeren in het laatste der dagen.

Volgens de islamitische traditie is Mohammed een nakome-
ling van Kedar. Hij kwam voort uit de Arabische stam van 
de Kedarieten die rondtrok tussen de Perzische Golf en de 
 Sinaïwoestijn.
Wat we dus nu zien in Israël is in grote lijnen voorspeld door 
de Thora en door de Joodse Bijbelgeleerden. De overeenkom-
sten tussen de problemen met de Palestijnen en het verhaal 

in het boek Bereshiet (Genesis) over Ismaël en Abraham zijn 
duidelijk.

Gog en Magog
De oorlog tussen Gog en Magog verdient in het kader van dit 
artikel nadere uitleg. Chafetz Chayim, een beroemde rabbijn 
die leefde aan het begin van de vorige eeuw, zei na de Eerste 
Wereldoorlog dat de oorlog van Gog en Magog gekenmerkt 
wordt door drie fases (de letter gimmel (g), die viermaal voor-
komt in Gog oeMagog, heeft als getalswaarde drie). De eerste 
fase was net voorbij zei hij, dat was de Eerste Wereldoorlog. 
Het begin van de tweede fase werd door hem nauwkeurig 
voorspeld en dat was de Tweede Wereldoorlog. Hij zei daar-
over dat die voor Joden veel erger zou zijn dan de eerste fase. 
De derde fase zou langer op zich laten wachten en zou een 
oorlog worden zoals we die nog niet eerder hadden gezien.
Volgens de Joodse traditie begint de oorlog van Gog en Magog 
op de zevende dag van Soekot (Loofhuttenfeest). Deze dag 
wordt Hoshanah Rabbah genoemd. De oorlog in Afghanistan 
na de aanslag op de Twin Towers in New York begon op Hosha-
na Rabnah. In feite duurt deze oorlog nog altijd voort en lijkt in 
een beslissende fase terecht te zijn gekomen met de opkomst 
van IS. In de Joodse traditie wordt de oorlog van Gog en Ma-
gog aangeduid als een oorlog tussen de islam en de christelijke 
wereld (de nakomelingen van Edom/Rome), het Westen dus.

Iran en Irak: Perzië en Babel
Magog werd door verschillende rabbijnen geïdentificeerd als 
Paras (Perzië: Iran). De Gemara schreef dat de val van Perzië 
zal plaatsvinden door toedoen van Edom voordat de Messias 
komt. Rabbi Isaak zei dat in het jaar dat de Messias zal wor-
den geïntroduceerd, Perzië extreme dingen zal doen tegen de 
hele wereld.
Irak speelt in de oorlog van Gog en Magog ook een centrale 
rol. De profeet Jesaja voorspelde dat Babel totaal vernietigd 
zal worden, zoals Sodom en Gomorra (Jesaja 13:19), in een 
orgie van geweld (hoofdstuk 13). Een orgie van geweld begon 
inderdaad kort na de Amerikaanse verovering van Irak en is in 
hevigheid alleen nog maar toegenomen na de opkomst van IS.
De kabbalist rabbijn Daniel Zer heeft jaren geleden al gezegd 
dat de finale slag in de oorlog van Gog tegen Magog naderbij 
is gekomen nu de spanningen met Iran zijn opgelopen. Hij zei 
dat, zolang Iran niet direct betrokken was bij de oorlog tegen 
(wat Bush noemde) ‘terreur’, de finale fase in die oorlog niet 
was aangebroken.
De Zohar voorspelde bijna tweeduizend jaar geleden dat in 
de laatste fase van Gog en Magog, Perzië (Iran) tegen Israël 
zal optrekken en zal aanvallen op een plaats 45 kilometer 
van Jeruzalem. Dat is exact de afstand tussen de Israëlische 
hoofdstad en Dimona waar het nucleaire centrum van  Israël 
is. Rabbijn Eliyahu van Vilnius (Gaon van Vilna), die leefde in 
de negentiende eeuw, zei over de oorlog van Gog en Magog 
dat de laatste fase twaalf minuten zal duren en dat een derde 
van de wereld vernietigd zal worden. In die tijd was er nog 
geen atoomwapen. De beschrijving van de oorlog van Gog en 
Magog in het boek Zacharia (hoofdstuk 14) doet denken aan 
een situatie na een aanval met een massavernietigingswapen.

Hoop op de dageraad
Uit dit alles wordt duidelijk dat de huidige situatie vele 

kenmerken vertoont die lang geleden 
werden opgetekend door de profeten en 
door Joodse geleerden. Voor Israël zal 
de periode van Achariet HaYamiem een 
tijd van grote benauwdheid zijn in het 
B’eitah (vastgestelde tijd) scenario.
Andere verschijnselen die door de Gema-
ra werden voorspeld over het laatste der 
dagen en die niet met Gog en Magog te 

maken hebben, zijn stuk voor stuk al waargenomen. Voorbeel-
den van die verschijnselen in Israël zijn de sterk opgelopen 
prijzen van levensmiddelen, de schandalen rond leden van 
de regering, de vlucht van bewoners van grensdorpen en 
steden, gebrek aan respect voor de ouderen bij de jeugd en 
het gebrek aan leiderschap. De Joodse wijzen vergeleken deze 
periode met de situatie in de nacht vlak voor de dageraad. De 
kou en de duisternis zijn dan op een hoogtepunt maar daarna 
zal het langzaam licht worden (Geulah). Dat is ook de hoop 
van alle Israëli’s in deze duistere tijden.

‘Een orgie van geweld begon inderdaad kort na de 

Amerikaanse verovering van Irak en is in hevigheid 

slechts toegenomen na de komst van IS.’

Leden van de Basji-militie van de Iraanse revolutionaire garde. De tegenwoordige dreiging in het Midden-Oosten duidt volgens Joodse uitleg op de oorlog van Gog en Magog. | Foto: Morteza Nicoubazi
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De 58ste eeuw
Het is alweer wat jaren 

geleden dat ik op een 

terugreis uit Israël op de 

luchthaven Ben Gurion 

een foldertje zag liggen 

met de slogan Welcome to 

the 58th century: Welkom 

aan de 58ste eeuw. Het 

was een vouwblaadje van 

de Jerusalem Post (inter-

nationale editie). Ik nam 

het mee en heb het nog 

steeds in mijn polstasje. 

Waarom?

Het intrigeerde mij omdat 

we inderdaad volgens 

de Hebreeuwse en ook 

Bijbelse jaartelling in die 

eeuw leven. Momenteel 

5775. Een ander ding is de 

opening van de tekst in dat 

reclamefoldertje van de 

Jerusalem Post. “Israël… 

al bijna 5750 jaar een 

glorierijke  geschiedenis, 

een verbazend oud-nieuw 

land waar plaatselijk 

nieuws overal voorpagina-

nieuws is.”

Door Bert koning

Maar er was nog iets waarom ik dat foldertje 
meenam. Het getal 58 trok mij, achtenvijftig 
is namelijk de getalswaarde van Noach. In 
het Hebreeuws heeft elke letter naast een 
symbolische betekenis ook een getalswaarde. 
Er wordt verteld.
En als we aan de waarschuwing van Jezus 
denken over Zijn toekomst en de voleinding 
van de wereld, dan noemt Hij niet alleen 
Israël (de vijgenboom), maar ook de dagen 
van Noach. Dan is het dus zaak om ons wat 
meer te verdiepen in de tijd waarin Noach 
leefde.
“Leert van de vijgenboom (…) want …” Het 
is niet alleen een les over de betekenis van 
symboliek, een les over het verstaan van te-
kens, maar ook een les in het gebeuren van 
Israël en de volken. En we hebben de voor-
beelden in onze tijd, de 58ste eeuw. We zien 
het toch steeds duidelijker. Dat wil zeggen, 
als we bij de les blijven.
Helaas zien we nogal wat uitval en verzuim. 
En dat is ook een teken van de dagen van 
Noach. Want wie luisterde er nou naar de 
prediking van die botenbouwer die sprak 
over “iets dat nog niet gezien werd” (He-
breeën 11:7).

Storend
Israël in deze tijd, de 58ste eeuw, een ark? 
Israël is lastig, een storende entiteit in het 
Midden-Oosten. Het schaadt onze belangen. 
Dat kwam in 1973 duidelijk aan het licht 
met de zogenaamde oliecrisis. Het ’gewone’ 
leven mag niet verstoord worden.
En Jeruzalem is “een steen, die alle natiën 
moeten heffen” (Zacharia 12:3). De Ver-
enigde Naties kunnen daarover meepraten. 
Daarbij schreef Zacharia: “Jeruzalem is een 
schaal van bedwelming voor alle volken in 
het rond”. Het Midden-Oostenconflict. We 
maken het mee in onze dagen, 5775, de 58ste 
eeuw.

hoofdstuk beschreven. Woorden van bemoe-
diging, troost en herstel. Met een doel. Nu 
nog niet helemaal duidelijk, nog niet gezien. 
Maar het gaat er ook niet om of we dit Bij-
belwoord begrijpen, het gaat er om of we dit 
woord geloven. En als we ons in het profe-
tisch Woord gaan verdiepen komen we meer 
geweldige woorden van herstel tegen. Zoals 
bijvoorbeeld Jesaja 32:15, 16: “Dan wordt 
de woestijn een gaarde en de gaarde gelijk 
een woud”. Dan denk ik aan Toe Bisjwat, het 
Nieuwjaar der Bomen. Heeft u, mijn beste 
lezer(es), al eens een boom laten planten in 
Israël? U heeft meegewerkt aan het grote 
herstel. Lees Jesaja 55:12.

Toebereiding voor straks
Toen in 1839 David Robinson een tocht 
door het Heilige Land maakte en albums vol 
schetsen meenam, tekende hij een dor land 
met veel ruïnes en slaperige mensen. Nu 
zien we heel wat anders. Ontwikkeling op 
allerlei gebied en niet alleen voor eigen ge-
bruik. Denk alleen al aan de ontginning van 
de Negev. Druppelirrigatie is een Israëlische 
uitvinding!
Kunnen wij dit zien als voorbereiding voor 
straks, voor wat nog niet gezien wordt? 
Straks als de Messias komt en de tijd van de 
wederoprichting van alle dingen waarover de 
apostel Petrus sprak. En wie weet hoe gauw 
dat zal zijn. Immers, driekwart van de 58ste 
eeuw zit er inmiddels op. Een rabbijn zei mij 
eens in Jeruzalem: “Ik hoor zijn voetstappen. 
Dan zal er in Jeruzalem klinken: Baruch Haba 
Beshem Adonai (gezegend hij die komt in de 
naam van de Heere)!”

Onweer boven New York City. | Foto: Anthony Quintano/CC Flickr.com

Het gaat ook ons aan, gelovigen anno nu! 
Waarom wordt er niet méér over gepreekt? 
En gebeden! Vaak voelen we ons veilig 
binnen het kader van vertrouwde dogma’s 
waarbinnen voor de terugkeer en het herstel 
van Gods volk geen plaats is ingeruimd.

Voorpaginanieuws
Die 58ste eeuw is begonnen in 1940 van de 
gangbare jaartelling! Alweer een tijd achter 
ons. Maar wat voor tijd! Het begin van de 
Tweede Wereldoorlog en alle verschrikkingen 
daarvan, met name de Shoah (Holocaust), 
voor het Joodse volk. En wat is er verder nog 
een lijst op te noemen – een lijst die Israël 
een duidelijke en markante plaats geeft. 
We noemen het Verdelingsbesluit (’47); de 
Onafhankelijkheidsoorlog (’48/’49); de Si-
naïoorlog (’56); de Zesdaagse Oorlog (’67); 
we noemden al de Jom Kippoeroorlog (’73); 
de Libanonoorlog (’82); en in de 21ste eeuw 
meerdere oorlogen om de Gazastrook tot op 
de dag van vandaag. En het is precies zoals 
het in het begin genoemde motief van de Je-
rusalem Post werd gezegd: Israëls plaatselijke 
nieuws is overal voorpaginanieuws.

Reddingsark
Tot nu toe schreven we over woelingen 
van een onstuimige zee. Is er ook iets van 
een ark in steigers zichtbaar? Volgens de 
schrijver van de brief aan de Hebreeën sprak 
Noach over “iets dat nog niet gezien werd”. 
Dit was geen fantasie van de briefschrijver, 
maar een boodschap van de Allerhoogste 
God. Zou Israël, het volk van deze God, niet 
naar Zijn wil in deze 58ste eeuw bezig zijn 
met het klaarmaken van een messiaanse 
reddingsark? Een ark, niet alleen voor de 
mispoge [familie, red.] Israël, het eigen volk, 
maar voor alle volken?
Naar het profetisch Woord is het immers hun 
opdracht als hoofd van de volken. Zie Jere-
mia 31:7. Geweldige dingen worden in dat 
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Interview met Benjamin Philip, directeur Hineni

Over geloof en hoop

Door Joanne niHom

In een drukke winkelstraat in Jeruzalem is het zoeken naar 
de ingang, de entree valt niet direct op. Als de deur open-
gaat, geeft ook het wat koel aandoende trapportaal niet 
aan waar stichting Hineni voor staat: hulp en liefde voor de 
minder bedeelde mens. Eenmaal binnen omarmt het werk 
van Hineni je als een warme deken. In de keuken is het een 
drukte van jewelste en de eetzaal loopt langzaam vol. Sinds 
2000 zwaait de oud-Nederlander Benjamin Philip er de 
scepter. Meer dan twintig jaar geleden verkoos hij een goed 
en comfortabel bestaan in Nederland voor een nieuw leven 
in Israël. “Ik had een leuke carrière, een gezellig leven, toch 
miste er iets”, vertelt Benjamin (1959).

Confrontatie
Benjamin groeit op in Rot-
terdam, in een Joods gezin 
met een sterke focus op 
Israël. Als hij op een dag, na 
een sportevenement van zijn 
middelbare school, onder de 
douche staat met een groep 
jongens verandert zijn leven. 
“Ze zien dat ik besneden 
ben en vragen waarom. Als 
ik vertel dat ik Joods ben, 
gebeurt er iets. Plots ben ik 
op school de enige Joodse 
jongen tussen vijfhonderd 
andere kinderen. Dat hebben 
ze me laten weten. Het is niet 
de leukste periode uit mijn leven, maar de confrontatie met 
mijn niet-Joodse klasgenoten zet me aan het denken. Ik wil 
weten wat mijn Joods-zijn inhoudt en ga me erin verdiepen. 
Ik ontdek meer over het praktiserende Jodendom en de 
 profetieën.”

Naar Israël
Tijdens de eerste Golfoorlog in 1992 begint het bij Benjamin 
te knagen. Het groeiende gevoel geen toeschouwer meer 
te willen zijn, maar deel te willen nemen aan ’de terugkeer’ 

zoals hij het noemt, wordt steeds sterker en Benjamin besluit 
naar Israël te verhuizen. “Het is nooit een vooropgezet plan 
geweest, ik heb geluisterd naar mijn hart en G’d gevolgd.”
Hij trouwt met een Israëlische vrouw en zij krijgen twee 
kinderen. Het zakenleven zit hem in het bloed. Naast zijn 
werk stort hij zich op liefdadigheidswerk en zo komt hij in 
aanraking met Hineni (vertaald: ‘Hier ben ik’). Het werk van 
de stichting raakt hem en hij zegt het zakenleven vaarwel 
om zich fulltime voor Hineni in te zetten. “Financieel was 
die stap een achteruitgang, maar wat ik er voor terugkreeg, 
is een leven met een dieper doel. We brengen hier in de 
praktijk: ‘Heb je naasten lief, zelfs als je niet hetzelfde denkt’. 
Iedereen is bij Hineni welkom: praktiserende en niet-praktise-
rende Joden en ook niet-Joden. Zoals vermeld staat in Jesaja 
58:7: “Is het niet je brood delen met de hongerige, onder-

dak bieden aan armen zonder 
huis, iemand kleden die raakt 
rondloopt, je bekommeren om 
je medemensen?” Met andere 
woorden, Leviticus 19:18: “Heb 
je naaste lief als jezelf.”

De toekomst
Ondanks de donkere wolken 
in de wereld is Benjamin een 
optimistisch mens en niet bang 
voor de toekomst. “G’d is zijn 
verbond met Zijn volk niet 
vergeten. Economisch stort de 
wereld om ons heen in elkaar en 
kijk wat hier in Israël gebeurt. 

Lees Ezechiël 20:41: “Ik zal jullie bij elkaar brengen vanuit 
de landen waarover jullie nu verstrooid zijn, en zo de volken 
laten zien dat ik heilig ben. Als ik jullie naar je land breng, 
het land dat ik onder ede aan je voorouders beloofd had, 
zullen jullie beseffen dat ik de Heer ben.” En Ezechiël 36:34: 
“Het  verwilderde land zal weer worden bewerkt. Het land 
dat voor iedereen die er doorheen trok een woestenij was. Ze 
zullen zeggen: Dit land hier, dat een woestenij was, is nu als 
de tuin van Eden, en de steden die in puin lagen, die verlaten 
waren en verwoest, zijn weer versterkt en bewoond.” Het 

staat geschreven en het komt uit. Waar moet ik bang voor 
zijn? Als we collectief invulling zouden geven aan wat de 
Eeuwige ons heeft opgedragen, dan zouden we in een para-
dijs leven.
Onlangs was ik in Nederland. Vrienden en familie waren 
bezorgd en vroegen zich af hoe het met de Joden in Europa 
moet. Ik heb maar één antwoord: kom terug naar je eigen 
land, Israël is je thuis. Hier gebeuren de wonderen zoals G’d 
heeft beloofd. Denk eens terug aan de laatste Gazaoorlog. 
Vijfduizend raketten werden op Israël afgevuurd. Slechts drie 
directe doden waren er te betreuren. Een ‘wonder’. Ik zou de 
mensen wel toe willen schreeuwen: bid tot G’d en bestudeer 
Zijn teksten. Als je dat doet, dan spreekt G’d tot jou. Dan 
krijg je antwoorden op al je vragen. Alles wat ik doe, is op 
G’d gericht. Als ik iets eet, geef ik eerst de zegening. Ik houd 
mij aan de Sjabbat. Zoveel eeuwen heeft het Joodse volk 
overleefd, zonder te assimileren, zonder in de naties op te 
gaan. Dat geeft voor mij de G’ddelijkheid aan.”

Traditioneel
“Er wordt gezegd dat Israël een seculiere staat is. Tien tot 
vijftien procent is ultraorthodox, tien tot vijftien procent is 
areligieus. Maar de overige zeventig procent is traditioneel. 
Zij houden zich aan Joodse gebruiken, zoals de besnijdenis 
als een jongetje acht dagen oud is, de bar mitswa als een 
jongen dertien jaar wordt. De choepa, de Joodse bruiloft, 
de feestdagen. En deze groep wordt steeds groter. In 1948 
waren de oprichters van de staat Israël vooral socialisten en 
zionisten. Ze waren niet religieus ingesteld en kijk wat er 
vandaag gebeurt. Ik woon in Ashdod, in het zuiden van het 
land. Iedere straat daar heeft een synagoge. De mensen zijn 
veel spiritueler dan de buitenwereld denkt. G’ds wegen zijn 
niet altijd makkelijk te begrijpen.
Stel dat iemand in 1942 tegen mijn vader, terwijl hij door de 
poorten van de hel liep, had gezegd: ‘Je zult dit overleven en 
terugkeren naar Nederland. Daar trouw je een vrouw en jul-
lie krijgen een zoon die naar een Joods land zal emigreren. 
Je zoon zal dagelijks christenen welkom heten en met hen 
samenwerken. Vrijwilligers uit alle landen zullen hem komen 
helpen. In Jesaja 49:22 staat het: Vreemde volken nemen je 
zonen op hun arm en dragen je dochters op hun schouders.’ 
Mijn vader had het niet geloofd. En toch, Hineni, hier ben ik, 
in Jeruzalem. Dit is mijn verhaal.”

De Bijbelteksten zijn uit Tanach, uitgegeven door uitgeverij 
Jongbloed.

Benjamin Philip | Foto: Hineni

Benjamin Philip met een groep jongeren bij de Klaagmuur in Jeruzalem. | Foto: Hineni

“Het Joodse volk is verspreid, maar keert langzaam terug, naar het beloofde 

land, hun eigen land, zoals is voorspeld door de profeten. We beleven deze 

profetieën iedere dag...”

‘Onlangs was ik in Nederland. 

Vrienden en familie waren bezorgd 

en vroegen zich af hoe het met de 

Joden in Europa moet. 

Ik heb maar één antwoord: 

kom terug naar je eigen land, 

Israël is je thuis.’
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Fly to Tel Aviv this winter as of €299*

Bookings in W -class (limited
Number of seats available).
Effective for departures: 1NOV14-25MAR15.
Minimum stay: Saturday Maximum stay: 1 month
Taxes included.

*For conditions/information and reservation please contact EL AL Reservation department:
020-6440101,visit our website: www.elal.com or contact your local travel agent.

It's not just an airline, it's Israel

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

14
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

Tijdschrift met toekomstverwachting

‘Wij leven in een bezeten wereld,’ schreef historicus Johan Huizinga in 1935. Zijn
woorden werden onderstreept door de holocaust en het wereldgebeuren nadien.
Ook nu nog vraagt menigeen zich af: waar gaat het met onze wereld naartoe? Die
vraag vormt de focus van Profetisch Perspectief.

Profetisch Perspectief is een kwartaalblad dat inzoomt op geschiedenis en actualiteit. Op signalen
die wijzen naar wat komen gaat; soms vol dreiging, vaak vol hoop. Aan bod komen onderwer-
pen als klimaatveranderingen, armoede, de islam, schepping
& evolutie, kerk & Israël, en de wederkomst van Christus.

De Bijbel als inspiratiebron
Profetisch Perspectief laat zich daarbij inspireren door de Bij-
bel, Gods woord. De Bijbel is een boek vol beloftes. Hij
leert dat wie zijn vertrouwen op de Heer stelt, mag uitzien
naar een geweldige toekomst waarin God zijn rijk op aarde
zal vestigen. 

Positieve aandacht voor Israël
Profetisch Perspectief bevat artikelen die getuigen van liefde
voor Israël. Uitgangspunt is dat God een bijzonder plan
heeft met het Joodse volk. In een tijd waarin het antisemi-
tisme en het verzet tegen de staat Israël toenemen, wil 
Profetisch Perspectief christenen aansporen pal te staan achter
het Joodse volk.

Profetisch Perspectief verschijnt 4 maal per jaar. De omvang is gemiddeld 64 pagina’s. Een jaar-
abonnement kost € 32,00 (toeslag voor acceptgiro € 1,60). België € 36,00; Europa € 42,00;
buiten Europa € 54,00. Een jaargang loopt van het najaarsnummer t/m het zomernummer.
Losse nummers kosten € 9,00. 

Ondergetekende (naam): ...…………………………………………………………………….
Adres:…………………………………………………………………………………………..
Postcode:…………………..Woonplaats:……………………………………………………...

O abonneert zich tot wederopzegging op Profetisch Perspectief en ontvangt  geheel gratis
het boek Waarom Israël?

O machtigt Buijten & Schipperheijn om het verschuldigde bedrag af te schrijven van 
IBAN:………………………………………………………………. 

Datum:………………  Handtekening:……………………………………………………….

U kunt de bon adresseren aan: Profetisch Perspectief, Antwoordnummer 381, 1100 VC Amsterdam
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Deze bon is geldig tot 31 januari 2015

110910 PP adv Israel Actueel nov 2014_110910 PP adv Israel Aktueel lente 2013  18-11-14  14:18  Pagina 
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Toegang beperkt
De situatie op de Tempelberg vandaag de dag is anders 
dan in Bijbelse tijden. Op het plateau dat in de tijd van 
koning Herodes werd aangelegd, staan de rotskoepel, 
een islamitisch heiligdom, en twee moskeeën. Er zijn 
tien poorten waardoor bezoekers de Tempelberg kunnen 
bezoeken, maar slechts één poort biedt tegenwoordig 
toegang voor niet-moslims en daar gelden strenge veilig-
heidsmaatregelen en staan steeds langere wachtrijen.

Waqf
Het beheer van de 
Tempelberg is in 
handen van de isla-
mitische Waqf, een 
religieuze organisatie 
voor het beheer van 
islamitisch erfgoed. 
Na de herovering 
van Jeruzalem en de 
Tempelberg in 1967 
gaf de Israëlische re-
gering het beheer van de Tempelberg terug aan de Waqf.
Tot aan de Tweede Intifada, die begon in 2001, konden 
christenen en Joden vrij de Tempelberg bezoeken en deed 
de Waqf daar niet moeilijk over. Het was mogelijk om bin-
nen de muren van het complex uit de Bijbel te lezen en te 
bidden. Tegenwoordig is dit zeer omstreden en ziet de Waqf 
er streng op toe dat niet-islamitische godsdienstige praktij-
ken – vooral Joodse – worden geweerd. Hierin spelen ook 
radicaalislamitische groeperingen als Hamas een rol.

De plaats waar God Zijn naam wil doen wonen op aarde

Waar het allemaal om draait
Het centrum van de wereldpolitiek ligt niet in Washington, Moskou of Brussel. Telkens opnieuw blijkt het Midden-Oosten de wereldpolitieke agenda te be-

palen. En specifieker blijkt het Israëlisch-Palestijnse conflict in Israël – van hoe weinig betekenis ook op mondiaal strategisch of economisch gebied – hier-

van de kern. In Israël is duidelijk dat dit centrum van conflict in Jeruzalem ligt. En in Jeruzalem is één plaats aan te wijzen waar het allemaal om draait: de 

tempelberg. En hoe kan het ook anders: dit is de plaats waar God Zijn naam wil doen wonen op aarde (2 Kronieken 6:6).

Heilige grond?
De heiligheid van de 
Tempelberg voor moslims 
lijkt afhankelijk van het 
politieke belang ervan in 
de strijd tegen de Joden. 
Eeuwenlang lag het hei-
ligdom er verwaarloosd 
bij. Vandaag de dag is het 
niet ongewoon om voet-
ballende jongens aan te 
treffen op de Tempelberg, 
wat bijvoorbeeld op het 
plein bij de Klaagmuur of 
op het Sint Pietersplein 
in Rome ondenkbaar 
zou zijn. Ook wordt de 
Al Aqsamoskee bij rellen 
op de Tempelberg vaak gebruikt als fort van waaruit meubi-
lair wordt gesleept om barricades op te werpen en waaruit 

stenen, vuurwerk en molo-
tovcocktails worden gegooid 
naar de Israëlische politie.

Verboden toegang volgens 
Joodse wet
Wie de Tempelberg betreedt 
via de Mughrabipoort ziet 
bij de poort een groot bord. 
Daarop staat dat Joden de 
Bijbelse richtlijnen kunnen 
overtreden door het plein 

Door ruBen riDDerHoF

te bezoeken. In de tijd van 
de tempel was het namelijk 
alleen aan priesters en levie-
ten toegestaan om bepaalde 
gedeelten van en voor de 
tempel te betreden. Het 
Heilige der Heiligen kon zelfs 
alleen op Grote Verzoendag 
betreden worden door de 
hogepriester. Tegenwoordig 
zou je onbedoeld deze heilige grond kunnen betreden bij een 
bezoek aan de Tempelberg. Overigens zijn er ook Joden die 
pleiten voor vrije toegang om te bidden op het plein.

Profetisch terrein
Toch zal volgens de profetieën op deze plaats eens opnieuw 
een tempel voor de Heere worden gebouwd en zal de Heer-
lijkheid van de Heere opnieuw de tempel vullen. Dan zal Hij 
er voor eeuwig tronen.

“En de heerlijkheid van de Heere kwam het huis 

binnen via de poort die op het oosten uitzag 

(...) en Hij zei tegen mij: Mensenkind, dit is de 

plaats van Mijn troon en de plaats van Mijn 

voetzolen, waar Ik voor eeuwig wonen zal 

onder de Israëlieten.”

(Ezechiël 43:4 en 7)

Leden van de islamitische Waqf in de 

Al Aqsamoskee. | Foto: Flash90

Een historische foto van het Tem-

pelplein toont een verwaarloosde 

indruk.

Israëlische oproerpolitie bij de 

ingang tot de Al Aqsamoskee van 

waaruit Arabische relschoppers 

molotovcocktails gooien. | Foto: 

Flash90

Het waarschuwingsbord bij de 

entree naar het Tempelplein. 

| Foto: CvI
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