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Handel met Azië
Israël twijfelt eraan of Europa 
als zijn grootste handelspartner 
betrouwbaar is. Diplomatieke 
relaties worden steeds killer en 
economische sancties zijn niet 
meer ondenkbaar. Daarom riep 
premier Netanyahu in januari 
op om actief en voortvarend 
handelsrelaties in Azië op 
te bouwen. Dit zei hij toen 
zijn Japanse collega in Israël 
op handelsmissie was. Bijna 
36 procent van Israëlische 
export gaat naar Europa. Ruim 
25 procent gaat naar Azië.

Israël en het Internationaal Strafhof
Met het ondertekenen van het 
Verdrag van Rome kreeg de 
Palestijnse Autoriteit toegang tot 
het Internationaal Strafhof in Den 
Haag. In januari bleek dat het straf-
hof inderdaad gaat onderzoeken of 
de mogelijkheid bestaat om Israël 
te vervolgen voor vermeende ‘oor-
logsmisdaden’. Die aankondiging 

riep in Israël zeer scherpe reacties op. Israël riep zelfs bevriende naties 
op om hun financiële bijdrage aan het strafhof op te zeggen.
Het aangekondigde onderzoek wil niet zeggen dat er ook daadwerke-
lijk een strafzaak komt. Het feit dat Israël zelf vermeende misstappen 
van het leger onderzoekt, zou voor het strafhof bijvoorbeeld al reden 
kunnen zijn van vervolging af te zien. Maar in Israël is deze stap 
vooral een volgend bewijs van hoe het Westen Israël laat vallen en de 
Palestijnen omarmt. | Foto: Vincent van Zeist/CC wikimedia commons

Hamas terug 
op terreurlijst
Als het aan de Europese Raad 
ligt, komt Hamas weer terug op 
de terreurlijst van de EU. Eind 
vorig jaar besloot het Europese 
Hooggerechtshof dat de terreur-
beweging er ten onrechte op was 
gekomen. De Europese Raad gaat 
in hoger beroep. Buitenlandverte-
genwoordiger Federica Mogherini 
legde uit dat het besluit Hamas 
van de lijst te halen, genomen 
was “op grond van procedurele 
zaken en niet ging over de rede-
nen waarom Hamas wordt gezien 
als terreurbeweging”.

Zeventig jaar. Wie de Bijbel kent, voelt de bijzondere betekenis van die periode. Het is dit jaar zeventig jaar geleden dat Auschwitz op 27 januari 1945 werd bevrijd. Op 

diezelfde datum start dit jaar wereldwijd een periode van honderd dagen voorbede voor Israël en de volken. Later in dit jaar, aan het einde van de periode van honderd 

dagen, herdenken we dat de Holocaust definitief ten einde kwam. Hoewel, definitief? Overlevenden worstelen nog dagelijks met de ellende en het verdriet dat de Holocaust 

hen bracht. De man op de foto verloor meer dan zeventig jaar geleden zijn familie, zijn kindertijd, zijn hoop en vertrouwen in mensen. Wat hem rest zijn enkele familiefoto’s. 

Hij is ooggetuige van de gruwelen van toen. De jonge vrouw luistert stilzwijgend naar zijn verhaal. Maar wat als de ooggetuigen er niet meer zijn? Elie Wiesel, zelf een Holo-

caustoverlevende, sprak de woorden: ‘Wie naar een getuige luistert, wordt een getuige’. | Foto: Amcha

Getuigen van de Holocaust
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Druk- en zetfouten voorbehouden.
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praten via een ipad

19
shalomhuwelijk israëlweekend

op en we hopen dat ook dit jaar veel Oekraïen-
se Joden voorgoed die ‘reis’ zullen maken naar 
het land van hun voorvaderen. Vorig jaar zijn 
in totaal 5840 Joden vanuit Oekraïne geëmi-
greerd naar Israël. De Eeuwige gaat door met 
het volvoeren van Zijn plan en daar mogen wij 
een schakeltje in zijn!

17
herdenkingsconcerten

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. Willem J.J. Glashouwer

Zeventig jaar bevrijding Auschwitz
Tijdens de Tweede Wereldoorlog worden 

door de nazi’s in totaal zes miljoen Europese 

Joden vermoord. Van de ongeveer 140.000 

Joden die in Nederland wonen, worden er 

zeker 102.000 vermoord. Het allerhoogste 

percentage in West-Europa.

Naar Auschwitz worden gedurende de Tweede 
Wereldoorlog in totaal ruim anderhalf mil-
joen mensen, voor het overgrote deel Joden, 
gedeporteerd. Zo’n 1,1 miljoen van hen wordt 
direct na aankomst vergast of doodgeschoten. 
Daarnaast komen er ruim tweehonderdduizend 
mensen om door ziekten of honger.

Op 27 januari 1945 – nu dus zeventig jaar ge-
leden – trokken de eerste troepen van het Rode 
Leger het kamp binnen. Ze vonden ongeveer 
7500 uitgeputte en doodzieke gevangenen. De 
soldaten werden als bevrijders onthaald door 
de overgebleven gevangenen. Naast de vele 
duizenden uitgeputte en zieke achterblijvers 
vonden ze in de opslagplaatsen meer dan één 

miljoen tenues en kostuums, zevenduizend 
kilogram vrouwenhaar en duizenden schoenen.

Noodzakelijk betrokken
Ooit formuleerde ik de mijns inziens noodza-
kelijke betrokkenheid van christenen bij het 
Joodse volk als volgt: “Christenen uit vele 
kerken en denominaties zien in de terugkeer 
van het Joodse volk naar Israël de vervulling 
van Bijbelse profetie en beschouwen deze 
terugkeer als een van de belangrijkste tekenen 
der tijden. Deze terugkeer naar het Beloofde 
Land van het uitverkoren volk Israël, waarmee 
de Heere eeuwige verbonden gesloten heeft, 
wijst ook op de naderende wederkomst van de 
Here Jezus Christus, de Messias van Israël en 
de Koning van de wereld, voor de christelijke 
gemeente, voor Israël en voor de volkeren der 
aarde, ja, voor de schepping zelf. Daarmee is 
Israël een teken van hoop voor de wereld.

Echt liefhebben
In de gebeurtenissen rond Israël zit een stille 
boodschap voor de kerk. Zij moet zich voor-
bereiden op de naderende wederkomst van 

de Here Jezus Christus en moet er eindelijk 
dodelijke ernst mee maken, haar oudere Joodse 
broeder in Zijn Naam echt te gaan liefhebben. 
Kerken zouden hun relatie met Israël nieuw 
vorm moeten geven in een diep schuldbesef 
van hun geschiedenis waarin door theologisch 
denken een klimaat werd geschapen waarin 
miljoenen Joden zijn uitgemoord. Niet alleen 
in Auschwitz en de Holocaust, maar gedurende 
de afgelopen tweeduizend jaar. Met name in de 
landen van het christendom.

Daden
Herdenking van zeventig jaar bevrijding van 
Auschwitz betekent zonder meer een krachtig 
stelling nemen tegen het antisemitisme wan-
neer en waar zich dat ook voordoet, zowel bin-
nen als buiten de christelijke kerk, in de islam 
of in andere vormen van religieus en niet-re-
ligieus denken. Zo’n kerk bidt voor de vrede 
van Jeruzalem en probeert het Joodse volk op 
een praktische manier te helpen, fi nancieel, 
moreel en geestelijk. Dus: geen woorden, maar 
daden! Totdat Hij komt om alle dingen nieuw 
te maken.

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

De uittocht gaat door!
2014 was een bewogen jaar in Oekraïne. 

Eerst de revolutie in Kiev en in andere 

steden; vervolgens de annexatie van de 

Krim door Rusland. En toen wat niemand 

voor mogelijk hield: het uitbreken van een 

oorlog in de oostelijke provincies Donetsk 

en Luganck, met al meer dan vijfduizend bur-

gerslachtoffers en een stroom van vluchte-

lingen, onder wie honderden Joden!

Vluchtelingen
We zagen week na week dat er meer Joodse 
vluchtelingen vooral in de steden Kiev,  Charkov, 
Dnepropetrovsk en Odessa hun toevlucht 
zochten en ons werd gevraagd om fi nancieel bij 
te dragen voor hun verblijf tot het moment van 
hun vertrek naar Israël. Op 22, 29 en 30 decem-
ber vertrokken vanuit Kiev in totaal 470 Joden, 
meer dan de helft van hen zijn vluchtelingen uit 
het oosten. Het was heel bijzonder om over-
al vandaan zoveel Joden met grote en kleine 
bussen te vervoeren. Je zag vooral opgeluchte 
mensen die de oorlog hadden meegemaakt en 
met heel weinig bagage vertrokken!
Klara, een 78-jarige Holocaustoverlevende en 
gevlucht uit Luganck, was een van hen die voor-
goed vertrokken. Ze vertelde ons dat ze eerst, 
koppig, wilde blijven, maar toen de bommen 
vlak bij haar fl atje gedropt werden had ze geen 
andere keus. Klara had nooit gedacht dat ze ooit 
nog eens zou moeten vluchten. Ze was dankbaar 
voor de praktische en de geestelijke hulp.

Nieuw jaar
De eerste ritten in het nieuwe jaar zitten er al 

Een vertrekhal vol Joden, onder wie veel vluchtelingen 

uit Oost-Oekraïne, die naar Israël gaan. | Foto: CvI

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

Erkenning
Ingrijpende gebeurtenissen vol-
gen elkaar de laatste maanden in 
hoog tempo op. Eerst was er het 
bericht dat Zweden de niet-be-
staande Palestijnse staat erkent. 
Andere landen volgden. Als er 
één (sch)aap over de dam is … 
Het wachten was op de Europese 
Unie. Het geloof in het sprookje 
van een denkbeeldig land voor 
een gedroomd volk neemt hand 
over hand toe. Later meldde de 
Palestijnse Autoriteit (PA) zich 
aan bij het Internationaal Straf-
hof (ICC) in Den Haag. Tot in de 
hoogste regionen wil de PA zijn 
leugens demonstreren.
Uiteindelijk is alles gericht tegen 
Israël en het Joodse volk. Het 
anti semitisme viert hoogtij. Wor-
den terroristische gewelddaden 
beloond? Zijn dit de stappen die 
tot vrede en veiligheid leiden in 
het Midden-Oosten? Hoe lang 
wacht Israël al op erkenning door 
de op zijn grondgebied wonende 
Arabieren, die een eigen staat 
claimen voor hen die zich Pales-
tijn noemen?
In ons werelddeel nemen bloe-
dige aanslagen toe. Vrijwel altijd 
gericht tegen Joden, die zich in 
heel Europa meer en meer un-
heimisch zijn gaan voelen. Het 
houdt niet op en alles grijpt veel 
dieper in dan wij ons kunnen 
voorstellen.

Op onze planeet is er maar één 
plek waar het Joodse volk veilig 
woont. Dat is het kleine stukje 
land, van de zee tot aan de rivier, 
Gods land, dat Hij beloofd heeft 
aan het volk Israël. Hoe zij en wij 
dat weten? Gewoon, uit de Bij-
bel, het betrouwbare Woord van 
de Almachtige, de God van Israël.
Wonderlijk toch dat veel men-
sen kennelijk liever geloven in 
sprookjes die de leugen als basis 
hebben, dan te vertrouwen op 
het eeuwige Godswoord, dat ge-
fundeerd is op waarheid.

PiM van Der Hoff

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

Verantwoordelijk
Donderdag 25 december 2014, eerste kerstdag. 
Een groep christenen die voor de deur van een 
juwelier in New York kerstliederen stond te zin-
gen? Het had misschien gekund, maar nu waren 
het demonstranten die meenden de eigenaar van 
deze juwelierszaak luidruchtig te moeten laten 
weten dat Israël Palestijnen vermoordt en dat 
hij als Jood daarvoor medeverantwoordelijk is.
De ambassadeur van Israël bij de Verenigde 
Naties Ron Prosor deed in november 2014 een 
‘wanhopige’ oproep aan alle vertegenwoordig-
de landen om Israël niet langer te veroordelen, 
maar het werkelijke onrecht te bestrijden. 
Voorzover ik weet is er in geen enkele krant 
aandacht aan besteed. Op onze website kunt 
u dit j’accuse van Israëls VN-ambassadeur 
teruglezen. Een terechte aanklacht, die massaal 
wordt doodgezwegen. De wereld draait door. 
Amerika wordt in dezelfde toespraak nog als 

vriend betiteld. Hoelang nog? Mogen we nog 
opkomen voor wat Israël en het Joodse volk 
wordt aangedaan. Gaat het ons nog aan?
Majed El Shafie is een voormalig moslim uit 
Egypte die vijftien jaar geleden tot geloof 
kwam en na een afschuwelijke gevangenschap 
in Caïro via Israël naar Toronto in Canada 
vluchtte. Hij leidt nu een organisatie die op-
komt voor vervolgde christenen. In het gebouw 
van het Europees Parlement hield hij onlangs 
een toespraak en die was heel helder:
“Als de wereld nu blijft zwijgen over het ge-
weld in het Midden-Oosten tegen christenen en 
tegen Israël – Hamas en ISIS hebben namelijk 
dezelfde bron – dan is er straks geen tijd van 
spreken meer als het bij ons komt. Zwijgende 
meerderheden hebben het communisme en ook 
het nazisme op hun tronen geholpen.”
Zo zal ook het zwijgen in de moslimwereld en 

in de zogenaamd beschaafde westerse wereld 
het geweld van de islam in het zadel helpen en 
het proces zal onomkeerbaar worden. Heeft u 
in de afgelopen weken vanaf de kansel of in 
uw gemeente iets gehoord over de tijd waarin 
we leven? Dat er een gebedsstrijd gevoerd 
moet worden tegen de machten van de duister-
nis? Of was het bij u ook zo stil? In een sfeer 
dat we het samen maar goed hebben; God 
houdt immers van alle mensen. Van ons wordt 
echter verwacht dat we wakker zijn; op de 
bressen staan in gebed en ook in ons spreken; 
laten we ons niet in slaap laten sussen. De 
Heere waakt over Zijn volk en wij mogen met 
Hem waken. Misschien zijn we in elke ge-
meente maar met weinigen, maar Gods liefde 
voor Zijn volk is u en mij op het hart gelegd 
en vandaaruit mogen we bidden, spreken en 
handelen. Ook dit jaar, of beter, méér dit jaar.

Prijs voor eenheid

Toen in het voorjaar van 2014 drie Israëlische tieners werden ontvoerd door Palestijnse terroristen, verenigde dit 

Israël. Eensgezind werd er gehoopt op en gebeden voor de veilige terugkeer van de jongens. Enkele weken later 

bleek dat de jongens waren vermoord. De ouders van Eyal, Gil-ad en Naftali, toonden in die periode al buiten-

gewone kracht. Nu hebben zij ter herinnering aan hun zonen, samen met de gemeente Jeruzalem, de Joodse 

organisatie Gesher en president Reuven Rivlin een prijs in het leven geroepen voor organisaties en individuen die 

zich inspannen om de eenheid van het volk Israël te bevorderen. De prijs wordt uitgereikt op de sterfdag van de 

jongens. | Foto: Flash90

op onze website

Huizenprijzen Gaza 
rijzen de pan uit

Op christenenvoorisrael.nl vindt u weke-
lijks nieuws, boeiende analyses en inte-
resante artikelen over Israël die niet in deze 
krant verschijnen. Binnenkort kunt u er 
een  Engelstalige documentaire zien over de 
 onroerendgoedmarkt in Gaza na de laatste 
oorlog. Het is een zeldzame kijk op het leven 
in Gaza, die uw blik op de actualiteit zal 
verrijken.

Bestuur ontmoet 
president Rivlin
Het bestuur van stichting Christenen voor 

Israël had begin januari een ontmoeting met 

de Israëlische president Reuven Rivlin.

Rivlin bleek goed op de hoogte van het werk 
van Christenen voor Israël. Hij sprak grote 
waardering uit voor de liefde en trouw die 
Christenen voor Israël door de jaren heen aan 
het Joodse volk en Israël heeft laten zien. In 
goede en ook in kwade dagen, zoals nu.
Directeur Roger van Oordt, die naast de 
president mocht plaatsnemen, heeft uitgelegd 
waarom wij van Israël houden. Die liefde is ge-
fundeerd op de Bijbel. Daarin lezen we over het 
eeuwigdurend verbond van God met Abraham 
en het Joodse volk en dat Hij Zijn land beloofde 
aan het volk Israël. Ook de woorden van Psalm 
121 werden aangehaald ter bemoediging: “Uw 
Bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de Bewaar-
der van Israël zal niet sluimeren of slapen.”

Meer steun  Palestijnse 
christenen via 
Kerk in Actie
Op initiatief van Platform Appèl Kerk en 

Israël gaat Kerk in Actie van de PKN met 

ingang van 2015 naast Sabeel nog een 

ander project van Palestijnse christenen 

steunen. Dat betreft het project ‘Seeds of 

Hope’ in Jeruzalem.

In 2012 bood het Platform Appèl Kerk en 
Israël een manifest aan aan het Modera-
men van de Protestantse Kerk Nederland 
(PKN). Dit door tweeduizend leden van de 
PKN  ondertekende manifest drong er bij de 
PKN op aan om de samenwerking met de 
Palestijnse organisatie Sabeel te beëindigen. 
Sabeel erkent niet dat het Joodse volk op 
grond van Bijbelse beloften een speciale 
plaats heeft in het heilsplan van God en laat 
zich menigmaal negatief uit over de staat 
Israël.

Tijdens het inzamelen van de handtekenin-
gen is het Platform meer dan eens gevraagd 
of er een alternatief was, omdat velen bin-
nen de PKN wel graag steun willen geven 
aan Palestijnse christenen. Na intensieve en 
constructieve onderhandelingen met Kerk 
in Actie is overeenstemming bereikt over 
het steunen van het project ‘Seeds of Hope’, 
een initiatief van de Palestijnse christen Tass 
Saada.

Saada is bekend door zijn boek Arafat was 
mijn held. Saada, die als moslim Joden 
haatte en ook doodde, is enige jaren geleden 
in de VS tot geloof in Jezus gekomen. 
Op grond van de Bijbel erkent hij dat nog 
niet-vervulde beloften voor het Joodse volk 
in het Oude Testament volledig geldings-
kracht hebben en dat het Joodse volk recht 
heeft op het land dat eens aan de vaderen is 
beloofd.

Met het sterk in omvang toenemende 
 project ‘Seeds of Hope’ probeert Tass 
Saada verzoening te bewerkstelligen tussen 
Jood en Arabier. Het Platform gaat zijn 
 achterban, evenals kerkenraden en diaco-
nieën oproepen via Kerk in Actie giften 
voor het werk van Tass Saada beschikbaar 
te stellen.

Ruzie loopt op
Hamas herstelde in januari het 
parlement in Gaza als duidelijk 
signaal dat de samenwerking 
met Fatah voorbij is. Na het 
smeden van een eenheidsrege-
ring in 2014 was de relatie altijd 
al gespannen. Fatah weigerde 
Hamasfunctionarissen salaris-
sen uit te betalen en de eenzij-
dige stappen in de VN werden 
door Hamas sterk afgekeurd. De 
ongemakkelijke samenwerking 
lijkt nu dus definitief verbroken.

Huisvesting Franse Joden

Na de aanslagen in Parijs heeft 
de Israëlische minister van Huis-
vesting, Uri Ariel, voorberei-
dingen getroffen om Joden die 
uit Frankrijk naar Israël willen 
komen, te kunnen huisvesten. 
Hiervoor heeft hij ook plaatsen 
in Judea en Samaria op het oog. 
| Foto: Flash90

Druzen en circassianen
Eind 2014 besloot het Israëlische 
kabinet, de eerste fase van een 
vijfjarig ontwikkelingsplan voor 
druzische en circassiaanse ge-
meenschappen in Israël te star-
ten. Het gaat om een bedrag van 
in totaal ruim een half miljard 
euro, waarvan voor deze eerste 
fase bijna vijftig miljoen vrijkomt. 
Het plan omvat verbeteringen op 
gebieden als werkgelegenheid, 
onderwijs en infrastructuur. 
Druzen en circassianen vormen 
een minderheid in de Israëlische 
maatschappij van in totaal on-
geveer 134.000 mensen. Toch 
strijden zij in het leger. Het plan 
is een erkenning daarvan.

Dreiging in 2015
Oud-adviseur voor Nationale Vei-
ligheid, generaal-majoor Yaakov 
Amidror, merkte in januari in een 
veiligheidsinventarisatie op dat 
Hezbollah momenteel 150.000 
raketten bezit. “Dit is meer vuur-
kracht dan alle grote Europese 
legers samen.” Naast Hezbollah 
vormen de nucleaire ambities 
van Iran en Hamas de belangrijk-
ste dreigingen voor Israël.

Steun van Spanje

Tijdens een staatsbezoek van de 
Spaanse minister van Buiten-
landse Zaken, Jose Manuel 
Garcia-Margallo, aan Israël liet 
deze de Israëlische president 
Reuven Rivlin weten dat Israël 
“op Spanje kan rekenen in Eu-
ropa en de VN-Veiligheidsraad.” 
Spanje is tot 2016 lid van de 
Veiligheidsraad en heeft er bij 
de Palestijnen op aangedrongen 
geen eenzijdige stappen te ne-
men. | Foto: Flash90
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Een laatste kans

Door Drs. Jan van BarnevelD

Opnieuw, zeventig jaar na de 
Holocaust, is Europa een gevaar-
lijk gebied voor Joodse mensen. 
Zo’n 600.000 Franse Joden leven 
in angst voor het antisemitische 
geweld van moslims, van wie er 
zes miljoen in Frankrijk leven. Jo-
den uit Oekraïne, Frankrijk en ook 
uit ons land vluchten naar Israël. 
Het kwaadaardige, besmettelijke 
virus van de Jodenhaat heeft nu 
een variant die zich tegen de staat 
Israël richt. Dit antizionisme loopt 
onvermijdelijk uit op een giftig 
en gemeen soort antisemitisme. 
We zagen dit gebeuren tijdens 
de vele anti-Israëldemonstraties 
tegen de Gazaoorlog. Leugens, 
verspreid door internationale 
media, kweken een vruchtbare, 
giftige voedingsbodem voor deze 
uitbarstingen van antisemitisme. 
Paulus waarschuwde al dat in de 
eindtijd “God hun een krachtige 
dwaling zal zenden zodat zij de 
leugen geloven” (2 Tessalonicen-
zen 2:11). Want antisemitisme is 
niet alleen gevaarlijk voor Joden, 
maar het richt ook de bedrijvers 
van dit kwaad te gronde.

Eeuwenoud en onuitroeibaar
Een rooms-katholieke geleerde, 
Edward Flannery, gaf de volgende 
omschrijving van antisemitis-
me: “Antisemitisme is de oudste 
en diepste vorm van haat uit de 
geschiedenis.” Beginnen we bij 
Haman de Jodenhater uit het Bij-
belboek Esther dan tellen we 25 
eeuwen. Bij de geboorte van Israël 

was het de farao van Egypte die 
volkerenmoord op Israël pleeg-
de. Dat was ongeveer 32 eeuwen 
geleden. Waarom is het Joodse 
volk zo lang het bestaat, gehaat 
en vervolgd? De voorlaatste, 
gruwelijke uitbarsting van anti-
semitisme was de moord op zes 
miljoen Joden door nazi-Duitsland 
en hun Europese handlangers. 
Momenteel zitten we – het is een 
angstige constatering – middenin 
een nieuwe uitbarsting van Israël- 
en Jodenhaat. Zal dit uitlopen op 
een wereldbrand? Geeft God ons 
land nog een laatste kans om te 
ontkomen? U weet hoe het met 
Haman, de farao, Hitler en hun 
handlangers afliep.

Oorlog tegen de Almachtige
Er zijn veel ‘verklaringen’ geop-
perd om iets van dit bijna onver-
klaarbare, irrationele, boosaardige 
kwaad te kunnen begrijpen. Men 
spreekt over een ‘geestelijke afwij-
king’, over ‘instinctieve kwaadwil-
ligheid’, over een ‘irrationeel voor-
oordeel’, over ‘rassendiscriminatie’ 
enzovoort. Ook de bijna negentien 
eeuwen oude vervangingsleer (‘de 
kerk heeft de plaats van het volk 
Israël ingenomen’, red.) van het 
christendom wordt als verklaring 
genoemd, en jaloezie, of Joden als 
zondebok, of het ‘anders zijn’ van 
Joden door hun geloof.
Mijns inziens komt dr. H. van 
Praag het dichtst bij de waar-
heid: “De antisemiet bevecht de 
intenties van JHWH.” Dus de 
antisemiet is in opstand tegen de 

God van Israël. Deze formulering 
klopt met bovenstaande voor-
beelden. De farao probeerde de 
door God beloofde uittocht uit 
Egypte te verhinderen. Haman de 
Jodenhater wilde het hele Joodse 
volk uitroeien in de tijd dat Joden 
terugkeerden uit de Babylonische 
ballingschap en de tempel her-
bouwden. Hitler wilde niet alleen 
heel Europa ‘Judenrein’ maken, 
maar was op weg naar Palestina 
om daar de Joden te vergassen. 
Ook toen was de Heere bezig met 
het herstel van Israël. Opmerke-
lijk is dat die Jodenhaters en hun 
aanhangers zelf omkwamen. Deze 
les betekent dat wij groot gevaar 
lopen. Geeft de Heere ons nog een 
kans om te ontkomen?

Een genadige God
De tekenen aan de wand spreken 
duidelijke taal. De golven van 
antisemitisme en Israëlhaat lopen 
onherroepelijk uit op grote catas-
trofes. Wat gaat er gebeuren als 
Israël besluit de atoomwapens van 
Iran te vernietigen? Wat gebeurt er 
als de VN, de VS, Rusland en de 
EU Israël dwingen een (door ons 
betaalde) terreurstaat in Judea en 
Samaria te accepteren? Syrië en 
Irak zijn diep tragische en waar-
schuwende voorbeelden.
We leven in een gevaarlijke tijd en 
in een gevaarlijk land. Wij, gelo-
vigen uit de volken, weten dat de 
Heere een genadig God is, die vaak 
een deur naar verlossing open laat. 
Nineve was een zeer zondige stad 
(Jona 1:2). Toch gaf de Heere die 

heidense stad veertig dagen uitstel. 
Nineve greep die kans, bekeerde 
zich massaal en werd gered. Het 
goddeloze Kanaän kreeg vierhon-
derd jaar uitstel en kans zich te 
bekeren. Na vierhonderd jaar was 
“de maat van de ongerechtigheid 
van de Amorieten vol” (Genesis 
15:13-16). Alleen de stad Gibeon 
en Rachab uit Jericho grepen hun 
kans en werden gered. Nebukadne-
zar belegerde Jeruzalem. Koning 
Zedekia en de inwoners van Jeru-
zalem lieten hun slaven vrij. Het 
leger van Nebukadnezar trok weg. 
Maar de slaven werden terugge-
haald en Jeruzalem werd alsnog 
verwoest (zie Jeremia 8:8-22).

Een scenario
In de eindtijd zullen eerst volken 
rond Israël en daarna alle volken 
van de aarde Jeruzalem aanvallen. 
De Heere wil al die heidenvolken 
die tegen Jeruzalem oprukken 
wegvagen, verdelgen (zie Zacha-
ria 12:2, 3, 9). Maar de Heere doet 
het (nog) niet. Eerst verschijnt het 
teken van de Mensenzoon aan de 
hemel. Israël herkent de Messi-
as en komt tot geloof (Zacharia 
12:10-14). De volken zien Hem 
ook en krijgen nog een kans. 
Maar weer vallen zij massaal 
Jeruzalem aan (Zacharia 14:1, 2). 
Als die laatste, woeste aanval op 
Jeruzalem bijna slaagt, verschijnt 
de Here Jezus op de Olijfberg en 
redt Israël. De Heere is een God 
van uitstel en van genade. Berouw, 
bekering en gebed zijn de sleutels 
tot Gods genade.

Joden uit Oekraïne arriveren in Israël. Niet alleen uit het door conflict getroffen Oekraïne vluchten Joden naar Israël. Steeds meer Joden uit West-Europese landen, ook 

Nederland, voelen zich niet langer veilig. | Foto: Flash90

De smaad die 
Israël draagt

Er is een tijd geweest dat de 

wereld met het Joodse volk 

bewogen was. Uit de hel 

van de Holocaust keerden 

overlevenden terug naar het 

beloofde land. Het Joodse 

volk was als een brandhout 

uit het vuur gerukt (Zacharia 

3:2).

Door Ds. Henk Poot

Mensen hadden bewondering 
voor die kleine natie die zich zo 
dapper staande hield. Christe-
nen zagen daarin ook de hand 
van God en de vervulling van 
wat profeten ooit voorzegd had-
den. Maar tijden veranderen.
De profeten spreken er ook over 
dat Israël de smaad van de vol-
keren zal dragen (Ezechiël 36:6). 
Dat het Joodse volk alleen zal 
staan tussen de volkeren en dat 
het zal worden afgewezen. Komt 
dat door wat Israël doet? Na-
tuurlijk is dat het antwoord wat 
de naties geven, maar in werke-
lijkheid krijgt Israël een bijzonde-
re behandeling, worden er halve 
waarheden en hele leugens over 
dit volk verteld en vormen die 
niet de reden maar juist de in-
houd van de smaad. Uiteindelijk 
draagt Israël de smaad van de 
wereld omwille van Gods naam.

Christus
Bij Christus is dat ook zo. Jezus 
droeg ook de smaad van de men-
sen. Hij werd uiteindelijk ook 
afgewezen. Eerst bewonderd, 
maar in de laatste dagen met de 
nek aangekeken en vals beschul-
digd. Psalm 69 verwoordt het 
zo: “Verlos mij, o God, want het 
water is gekomen tot aan mijn 
lippen (…) Want om uwentwil 
draag ik smaad, bedekt schaam-
te mijn gelaat’ (vers 1 en 8). Dat 
is zo heftig dat Jezus zelfs tegen 
zijn meest trouwe discipelen 
moet zeggen dat zij Hem zullen 
verlaten.

Ook met Israël
Met Israël is dat ook zo. Als Jo-
den terugkeren uit de verstrooi-
ing, kun je daar een mening over 
hebben, een Bijbelse mening 
ook. Maar als het Joodse volk 
of de staat Israël in het midden 
van de wereld openlijk wordt 
gehoond en gesmaad wordt, 
is het anders. Dat gaat aan je 
zitten, dat kleeft je aan en wie 
verdraagt dat?
Zo zal het zijn in de laatste uren: 
zoals het was met de Messias, 
zal het zijn met zijn volk. Maar 
onze roeping is het om ter wil-
le van de Naam van God nu te 
zegenen, om Israël niet alleen 
te laten staan, maar troostrijke 
woorden over haar uit te spre-
ken, ingefluisterd door de Heilige 
Geest van God die in grote ijver 
voor Sion ontbrand is (Zacharia 
1:13, 14). En die straks de smaad 
van zijn volk voor het oog van de 
verbijsterde wereld voorgoed zal 
wegnemen (Jesaja 25:8).

Is de wereldwijde uitbarsting van antisemitisme het begin van een nieuwe golf van Jodenvervolgingen of ook een waarschuwend 

eindtijdsignaal? Wanneer gaat de strijd om Jeruzalem echt oorlog worden? Wat kunnen wij, gelovigen uit de volken, doen in de 

huidige sfeer van diepe verachting en gevaar voor Israël en het Joodse volk? Geeft de Heere ons zondige land nog een laatste 

kans of raast de wereld, en dus ook ons land, af op zware eindtijdoordelen?
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holocaustherdenking op 27 januari in Nijkerk

Oorlogsherinneringen
Op 27 januari wordt over de hele 

wereld de Holocaust herdacht. In 

het Hebreeuws wordt Holocaust 

aangeduid met Shoah, ‘Vernieti-

ging’. Want daar was de bezetter 

op uit: de vernietiging van het 

Jodendom en dus van alle Joden. 

Zes miljoen mannen, vrouwen 

en kinderen. Een op de vier 

slachtoffers was kind. Maar in 

die bange tijd bleven er ook veel 

Joodse kinderen in leven.

Door JaaP De Wit

Louk de Liever
Louk de Liever kan erover mee-
praten. Als kind van twee en een 
half jaar moest hij vanuit Nijkerk 
al uitwijken naar Amsterdam om 
onder te duiken. Twee jaar lang 
ging dat goed, maar toen werd hij 
door een overbuurman verra-
den. “Twee Nederlandse SS’ers 
kwamen me halen”, vertelt hij. 
“Ik weet nog goed wie het waren, 
want na de oorlog heb ik hen moe-
ten identificeren. Ik kan me nog 
goed herinneren dat ik op 16 au-
gustus 1944 door hen ben meege-
nomen en dat ik drie dagen later in 
het kamp Westerbork terecht ben 
gekomen. Op 13 september ben ik 
tegelijk met een groep van vijftig 
weeskinderen met de trein – het 
laatste transport vanuit Westerbork 
– naar het kamp Bergen-Belsen 
vertrokken. Vier dagen hebben 
we erover gedaan en onderweg 
kregen we nauwelijks iets te eten 
of te drinken. Mijn tijd daar is een 
groot zwart gat in mijn geheu-
gen, maar daarna moest ik naar 
Theresienstadt en daar weet ik nog 
veel van.”

Holocaustherdenking
Op dinsdag 27 januari vertelt 
Louk de Liever hierover tijdens 
onze vierde Holocaustherden-
king in Nijkerk. Tijdens deze 
herdenking zijn er nog enkele 
andere sprekers. Onder hen Ze’ev 
Bar, die als kind Walter Bartfeld 
heette maar later in Israël zijn 
naam veranderde. Met zijn ouders 
vluchtte hij als amper zesjarige in 
1937 vanuit nazi-Duitsland naar 

Nederland, naar Den Haag. Op 
10 mei 1940 vroeg in de ochtend 
werd de familie door het noodlot 
achterhaald.

Ze’ev Bar
“Ik ontwaakte door zwaar geronk 
en toen ik het raam naar boven 
schoof en naar buiten keek, zag ik 
grote vliegtuigformaties over-
komen. Ik hoorde mijn vader al 
beneden. Even later stonden we 
samen in de huiskamer te luisteren 
naar het nieuws op de radio. De 
Duitse inval werd gemeld tussen 
verwarde en zojuist binnenge-
komen berichten. De bevolking 
werd aangeraden de radio aan 
te laten staan voor dringend 
nieuws. Er kwamen angstwek-
kende meldingen van vijandelijke 
vliegtuigen: Heinkels, Junckers, 
 Messerschmidts, op weg naar 
Den Haag, Rotterdam of andere 
bestemmingen in het westen van 
ons land.”
Op een bepaald moment moesten 
de Duitse Joden uit Den Haag en 
het hele kustgebied weg. “Mijn 
vader huurde in Nunspeet een 
zomerhuisje dat buiten het seizoen 
leeg stond”, zo gaat Ze’ev Bar ver-
der, “maar op 23 maart 1943 do-
ken we definitief onder. Mijn zusje 

Erni en ik wisten nog van niets. 
Om niet op te vallen door bagage, 
trokken we verscheidene lagen 
kleren over elkaar aan en kuierden 
tegen het vallen van de duisternis 
ons huis uit en het aangrenzende 
bos in. We waren outcasts gewor-
den voor wie geen wetten beston-
den en moesten ons verbergen en 
overleven. Na lang lopen bereikten 
we in het bos de woonwagen waar 
we introkken.”
Die woonwagen is een verhaal 
apart, misschien vertelt hij daar-
over in Nijkerk. Maar om een lang 
verhaal kort te maken, Ze’ev Bar 
belandde bij een groep onderdui-
kers in het ‘verscholen dorp’ bij 
Nunspeet. De groep groeide en 
groeide anderhalf jaar lang, tot 
eind oktober 1944 de ontdekking 
volgde door “twee SS-kerels, een 
Duitser en een Hollander die op 
patrouille waren. Het bleek dat 
ze een vader en zijn kleine zoon 
hout hoorden hakken en die twee 
zijn later ook vermoord”. Maar de 
anderen (op helaas in totaal zes 
Joodse onderduikers na) hebben 
nog net op tijd hun leven kunnen 
redden. Hoe dat kon zal Ze’ev Bar 
in Nijkerk vertellen.

Op een heel bijzondere manier 
komt dit verhaal opnieuw tot 
leven in een onlangs verschenen 
kinderboek dat ook als luisterboek 
verkrijgbaar is. Alleen de namen 
zijn veranderd en zo heet de 
hoofdpersoon in het boek Oorlog 
– Angst en spanning in het onder-

duikerskamp ‘Pas op’ geen Ze’ev 
maar Jozua. Boek en cd zijn op 
27 januari in Nijkerk verkrijgbaar.

Beppie van der Ploeg-Kempen
Tussen deze beide sprekers in is er 
in het programma ook een plekje 
ingeruimd voor Beppie van der 
Ploeg-Kempen uit Amersfoort, 
die als kind opgroeide in een 
christelijk gezin in Haarlem. Zij 
zegt: “Ik was vijf en een half toen 
bij ons thuis in 1942 de eerste 
Joden kwamen. Mijn vader had als 
klant een verloskundige die Joden 
wel eens aan onderduikadressen 
hielp. Opeens stonden we bij ons 
twee jonge mensen voor de deur, 
twintigers, een jong echtpaar. Die 
hadden via via ons adres gehoord 
en waren vanuit de Hollandse 
Schouwburg in Amsterdam ’s 
avonds laat op weg gegaan naar 
het Centraal Station, vanwaar ze 
naar Westerbork zouden moeten 
vertrekken. Onderweg vielen ze 
net buiten de schijnwerpers. Die 
man heeft zijn vrouw toen een 
portiekje ingeduwd. Toen ze daar 
hadden aangebeld werden ze bin-
nengelaten en kregen ze te horen: 
‘Gelukkig dat u bij ons aanbelt 
en niet bij de buren, want dat zijn 
NSB’ers!’ Ze mochten er de nacht 
doorbrengen. De volgende dag 
zijn ze helemaal naar Haarlem ge-
lopen en gingen eerst langs bij die 
verloskundige die wel onderduik-
adressen had. En die gaf ons adres 
aan dat jonge stel door. Ze zijn 
bijna drie jaar bij ons gebleven!”

Praktische informatie
De Holocaustherdenking vindt plaats in het Israëlcentrum, 
 Patroonstraat 1. Deze herdenking begint om 13.00 uur, eindigt om 
circa 15.00 uur en zal muzikaal worden omlijst door Kees en Martine 
de Vreugd en Hilde Verweij. Ook besteden we tijdens de bijeenkomst 
aandacht aan de start van de honderddaagse wereldwijde gebedsactie 
(Global Prayer Call). Het is nodig dat u zich voor deze bijeenkomst 
aanmeldt (vol = vol). Dat kan via een e-mail naar bijeenkomst@ 
christenenvoorisrael.nl of een telefoontje (in kantoortijd) naar 
033-2458824.

De toegangspoort van Theresienstadt. | Foto: Norto Mendèz/CC Flickr

Het verscholen dorp in de bossen in de buurt van Nunspeet | Foto: Martijn van Es/

CC Flickr

Sneeuwstorm
Begin januari werd Israël en-
kele dagen geteisterd door 
stormachtig weer. Daarbij viel 
in de hoger gelegen gebieden 
van het land flink wat sneeuw. 
Toen dit eind 2013 ook gebeur-
de, bracht dat grote problemen 
met zich mee en strandden veel 
auto’s langs de weg. Om dit te 
voorkomen werden dit jaar de 
toegangswegen naar Jeruzalem 
gesloten. Ook werd het de in-
woners van de sneeuwgebieden 
aangeraden zich voor te berei-
den op het risico enkele dagen 
ingesneeuwd te zitten.

Minder elektriciteit

Het Israëlische Elektriciteitsbe-
drijf levert ook stroom aan de 
Palestijnse gebieden. Maar hier-
voor wordt al geruime tijd de 
rekening niet betaald. De schuld 
loopt inmiddels in de miljoenen 
euro’s. Het bedrijf heeft de Isra-
elische regering laten weten de 
toevoer naar Palestijnse gebie-
den terug te schroeven en geen 
nieuwe klanten te accepteren in 
de Palestijnse gebieden. | Foto: 

Flash90

IS-terreurcel opgerold
Begin januari werd in Hebron 
een Palestijnse terreurcel opge-
rold die banden zou hebben met 
Islamitische Staat. Drie mannen 
van in de twintig werden ge-
arresteerd en zouden hebben 
toegegeven een aanslag voor te 
bereiden. Het is de eerste IS-ge-
relateerde terreurcel die in Israël 
is opgerold.

Boze ombudsman

Israëls ombudsman heeft zich 
kritisch uitgelaten over het lie-
velingsproject van de Jeruza-
lemse burgemeester Nir Barkat. 
Barkat, een groot Formule 1-fan, 
haalde de afgelopen twee jaar 
Formule 1-racewagens naar de 
stad voor een grootse show om 
“de stad een positief imago” 
te geven. De stad moest echter 
praktisch op slot voor het eve-
nement en het kostenplaatje 
bedroeg zo’n 3,2 miljoen euro. 
| Foto: Flash90

Verboden herdenking
Een jaarlijkse herdenking bij 
het graf van rabbijn Jacob Abu- 
Hasira in Egypte is door een 
Egyptisch gerechtshof verbo-
den. De herdenking was toe-
gestaan sinds 1979. Hetzelfde 
gerechtshof bepaalde ook dat 
het graf van de officiële lijst met 
heiligdommen moet worden ge-
haald.
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Winkelen met een doel
Wie houdt er niet van een koopje? Een cadeautje voor een verjaar-

dag of een shirtje voor bij de net gekochte broek? Bij L’Chaim-to-

life-shop in Meppel hebben ze een grote sortering, waar je zeker zal 

slagen. Kleding, boeken, snuisterijen, van alles te kust en te keur.

Door MariJke terlouW

L’Chaim-to-life-shop is alleen 
geen willekeurige kringloopwin-
kel. Wie koopt in of doneert aan 
de winkel helpt Holocaustover-
levenden in Israël. De opbrengst 
is voor de ‘adoptie’ van een 
overlevende in Israël. Met de 
maandelijkse aanvulling door deze 
adoptie kan de overlevende zijn 
leven in waardigheid doorbrengen. 
Lammie Lassche en het winkel-
team helpen zo Gad. Deze man 
is oud. Hij heeft hulp nodig. Zijn 
gezondheid laat te wensen over, 
net als zijn uitkering. Door het 

werk van de winkel L’Chaim-to-
life-shop krijgt hij net dat beetje 
extra dat nodig is.

Jubileum
Binnenkort viert de winkel een 
jubileum. Op 1 februari bestaat de 
winkel twee jaar. Wie op deze dag 
komt winkelen, wordt ontvangen 
met koffie en wat lekkers. Maar 
neem gerust ook spullen mee. 
Alles wat heel, mooi en geen 
groot meubilair is, wordt met dank 
aangenomen voor de verkoop. 
Lassche: “Sommigen vinden het 
doel heel mooi en komen daarom. 

Anderen willen gewoon Israël 
steunen. Kom maar gewoon een 

keer langs, samen kunnen we 
altijd wat voor Israël betekenen.”

Winkelend publiek in de L’Chaim-to-life-shop in Meppel. | Foto: L’Chaim-to-life-shop

Boekbespreking

Wake up!
Je kunt je afvragen waarom mensen een 

Nederlands boek uitgeven met een Engelse 

titel; in dit geval dekt de titel zeker de be-

doeling van het boek. Het is bedoeld als een 

wake up call aan alle christenen om zich voor 

te bereiden op de aanstaande wederkomst 

van Christus.

Volgens de schrijvers wordt er in onze kerken 
nog maar weinig over de wederkomst van de 
Messias gesproken, en ze wijten dat aan het 
feit dat veel theologie is losgeraakt van haar 
oorspronkelijke Joodse wortels. Om daar-
in te voorzien wil dit boek de ‘kerk van het 
christendom’ oproepen wakker te worden en 
‘opnieuw kerk van Christus’ te worden.

Er staan veel behartigenswaardige zaken in dit 
boek. Zo wordt terecht een pleidooi gevoerd 
om in de christelijke exegese ingespannen te 
luisteren naar de Joodse uitleg van de Schriften 
en de Joodse uitlegmethoden zeer serieus te 
nemen. Ik val dat van harte bij. Tot de beste 
passages van het boek behoren volgens mij de 
paragrafen die gewijd zijn aan een indringende 
ontmaskering van de vervangingstheologie, 
die helaas nog steeds breed in het christendom 

leeft. Hét thema van het boek is de toekomst-
verwachting. De schrijvers zijn ervan over-
tuigd dat het ‘later dan vijf voor twaalf’ is op 
Gods wereldklok. Uitgaande van de rabbijnse 
voorstelling van de wereldgeschiedenis als een 
wereldweek (zes perioden van duizend jaar, 

gevolgd door de Sjabbat van de geschiedenis: 
het rijk van de Messias), zijn de auteurs van 
mening dat de grote Sjabbat aanstaande is. 
Jezus Messias komt in heerlijkheid. Ik kan 
dat allemaal bijvallen, en steun de oproep om 
waakzaam te zijn!

Mijn grote moeite met dit boek ligt echter hier-
in dat de auteurs menen dat God in de Schrif-
ten allerlei verborgen tijdslijnen en codes 
heeft verstopt, die wij op vernuftige manier 
moeten ontdekken om dan tot de conclusie te 
komen dat al die verborgen codes precies naar 
onze tijd wijzen. Ik weet niet of God ons een 
ingenieus puzzelboek in handen gegeven heeft. 
Vervulling van profetie, inlossen van beloften 
is nog wat anders dan creatief rekenwerk. Dat 
hebben we ook niet nodig om naar het Woord 
van Jezus te letten op de tekenen der tijden en 
waakzaam te zijn. In een uitvoeriger bespre-
king in ons blad Profetisch Perspectief zal ik 
nader op dit boek ingaan. (J. de Vreugd)

Wake up! Gods profetische kalender in 
tijdslijnen en feesten; Arno Lamm en Emile- 
Andre Vanbeckevoort; Zoeklicht, Doorn; 
ISBN 9789064511851; Prijs: E 24,95. Te 
bestellen bij het Israël Producten Centrum, 
Nijkerk.

Het Wenen van Hitler
Hitler bracht zijn jeugd door in het Oostenrijkse 
Linz. De glorie van het Duitse ras was het favo-
riete thema van een van zijn onderwijzers. Na 
zijn moeders dood bedankte Hitler hun Joodse 
huisarts uitgebreid en vertrok naar Wenen. Daar 
leerde hij als jongeman hoe je het volk kon 
bespelen met redevoeringen en met theater in 
de opera. Verschillende Duitsgezinde politici 
waaronder de burgemeester waren openlijk van 
mening dat de Joden vernietigd moesten wor-
den. Hitler leerde een belangrijke les: kies één 
vijand en niet meerdere.
Het boek Het Wenen van Hitler van Brigitte 
Hamann is een bron van informatie voor wie meer wil weten over de 
achtergrond van Hitlers Jodenhaat. (Klaas de Jong)

Het Wenen van Hitler; Brigitte Hamann; Omniboek, Utrecht; ISBN 
9789401903202; Prijs: E 34,99

De ontsnapping
Joel C. Rosenberg staat bekend om zijn buiten-
gewoon spannende boeken waarin hij scenario’s 
laat uitspelen die naadloos aansluiten bij de 
huidige actualiteit in de wereld, waardoor het 
verhaal heel dichtbij komt. De ontsnapping is 
een even spannend verhaal over de Joodse Jacob 
Weisz die samen met een Franse predikant ont-
snapt uit Auschwitz om de wereld te laten weten 
wat daar gebeurt. Wie echter in Auschwitz is 
geweest, kan er moeilijk een spannende roman 
over lezen. Daarvoor is de gruwel van wat daar 
is gebeurd te groot. Het is in zeker opzicht 
 ongepast. Tegelijkertijd zal dit boek waarschijn-
lijk een middel zijn om velen die anders weinig interesse zouden tonen 
in de Holocaust ermee bekend te maken. (RR)

De ontsnapping; Joel C. Rosenberg; Mozaïek, Zoetermeer; ISBN 
9789023994732; Prijs: E 21,90

Scholierenprotest

Israëlische scholieren demon-
streerden in januari voor hun 
recht op een schoolreisje nadat 
het Israëlische ministerie van 
Onderwijs had besloten alle 
schoolreisjes voor het komende 
jaar af te zeggen vanwege de 
veiligheidssituatie. | Foto: Flash90

‘Geen toekomst in Europa’

Uit een onderzoek onder Britse 
Joden van de Campagne tegen 
Antisemitisme, kort na de aan-
slagen in Frankrijk, blijkt dat on-
geveer de helft van de Britse Jo-
den op lange termijn in Europa 
geen toekomst ziet. | Foto: David 

Jones/CC Flickr

4 L’Chaim-to-life-shop, Molenstraat 28, Meppel; Open 11.00 – 17.00 uur, 
maandags vanaf 13.00, in het weekend gesloten; facebook.com/pages/
LChaim-to-life-Shop/486702041366370

r e a c t i e s

Bedekking/verblinding
“In deze tijd wordt het Joodse 
volk opnieuw geconfronteerd 
met oplaaiend geweld in Jeru-
zalem en in de rest van het land. 
Vanaf 1948 zijn er oorlogen ge-
voerd en moet dit volk rekening 
houden met Palestijnse terroris-
ten die erop gebrand zijn om zo 
veel mogelijk Joden te vermoor-
den. Het volk leeft voortdurend 
in angst en hoopt op de spoedi-
ge komst van de Messias. Deze 
onverzoenlijke houding van de 
moslimbevolking is onbegrijpelijk 
als je bedenkt dat hun meest hei-
lige boek, de Koran, in een groot 
aantal teksten bevestigt dat het 
Joodse volk zal terugkeren naar 
het land van herkomst. De diepe 
haat en de sterke antisemitische 
gevoelens van de gehele mos-
limwereld jegens het Joodse volk 
zijn dan ook onverklaarbaar of er 
moet sprake zijn van een verblin-
ding die hun het zicht op het plan 
van de Eeuwige belemmert. Deze, 
voor mij verrassende ontdekking 
kwam naar voren in het boek: De 
tien geboden anno nu, geschre-
ven door de van oorsprong Alge-
rijnse Jood André Chouraqui.”

W. Werrie, HarMelen

Het nieuwe jaar
“Het volgende leek mij van be-
lang vooral met het oog op het 
nieuwe jaar:

Toekomst
De prins van de eigen macht 
wordt verwacht
Voor wie elk land zwicht.
En zie, Israëls Heer daalt van de 
hemel neer
De Ster van Ja’akov, het godde-
lijk Licht.”

e. scHilPeroorD, naarDen
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g e d a c h t e s p r o n g e n   Bert Koning

Psalmgezang
We zijn van huis uit vertrouwd met de Psalmen. Al vroeg 
op school de psalmversjes uit het hoofd leren opzeggen. We 
kennen de melodieën. Maar we zingen berijmingen en die 
kunnen verschillen. En gaan de berijmingen wel altijd gelijk 
op met de oorspronkelijke tekst? Wat lezen we eigenlijk? 
En wat zingen we eigenlijk?

Een psalmberijmer zei ooit tegen me: “Vergeet de in de Bij-
bel genoemde namen niet, je weet niet of ze in de tijd terug-
komen.” Zo zijn de stammen Israëls nogal eens wegberijmd. 
Inderdaad, de verloren stammen. En dat gaat ook op voor 
de volken die in Psalm 83 eropuit zijn Israël te verdelgen. 
In de berijming van 1973 bestaan ze niet meer, hoewel ze 
nog volop tekeer gaan. Zeker een derde deel van de psalmen 
bezingt Israël bij name of, anders aangeduid, als het volk 
of het erfdeel van de God van Israël; ook wordt Sion of 
Jeruzalem vaak bezongen. Dat is niet zo bijzonder, immers 
de bundel van honderdvijftig psalmen is dé liedbundel van 
Israël. Maar ook het gebedenboek, de Siddoer.

De vraag is wel: hoe gaat de kerk daar mee om? Nogmaals, 
hoe lezen wij, hoe zingen wij? We hebben een probleem! 
Over welk volk zingen wij? Israël of het kerkvolk? In het 
dorp waar ik woon staat een kerkgebouw met de naam 
Sion. Welk Sion bezingen zij die daar samenkomen? Dan 
denk ik aan bijvoorbeeld Psalm 122. Overbekend onder 
ons.  “Jeruzalem, dat ik bemin …”, en ook: “Bidt Jeruzalem 
 vrede toe.” Hoe zingen we dit als we in het tv-journaal zien 
dat Jeruzalem voor de Arabieren een schaal van bedwel-
ming is en voor de VN een lastige steen die zij moeten 
heffen?

Ten slotte wil ik Psalm 126 niet onvermeld laten. De psalm 
over de gevangenen van Sion die de Heere deed terugkeren. 
Hebben wij als kerk beleden: “De Here heeft grote dingen 
bij hen gedaan!”? Het slot van deze Psalm is zo mooi om te 
zingen bij allerlei gelegenheden. Maar als we denken aan 
een kerkgeschiedenis die aan het volk Israël zo onnoemelijk 
veel tranen gekost heeft, dan wil ik toch wat minder mijn 
stem verheffen als ik naar het psalmbord kijk.

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   G. Hette Abma

Strijd om de Tempelberg
De spanningen rond de Tempelberg nemen 

steeds meer toe. Terwijl de Israëlische rege-

ring alles in het werk stelt om de gemoede-

ren tot bedaren te brengen, zijn islamitische 

geestelijken continu bezig met olie op het 

vuur te werpen in de Al-Aqsamoskee. Wat 

bezielt hen toch?

In officiële uitzendingen van de Palestijnse 
televisie kunnen wij er getuige van zijn hoe 
met een enorm verbaal geweld islamitische 
geestelijken tekeer gaan tegen de Joden. Medio 
november werd Ya’qoeb Qarash geïnterviewd. 
Tot zijn verdriet moet hij vaststellen dat de 
moslims het verdrag van Omar hebben ver-
waarloosd. Wie weet echter waar hij het over 
heeft? Meteen geeft hij een nadere uitleg. Ooit 
gaf Sofronius, de patriarch van Jeruzalem, de 
sleutel van Jeruzalem aan kalief Omar. Bij die 
gelegenheid liet hij de moslims zweren dat zij 
nooit Joden entree zouden geven in de heilige 
stad. Graag maakt hij dan gebruik van het 
world wide web en richt zich rechtstreeks tot 
u en mij: “Dus zeggen wij tegen jullie – tegen 
het Westen, tegen Amerika en tegen Europa: de 
eerste vertegenwoordigers van de christelijke 
godsdienst lieten ons zweren geen Joden in Je-
ruzalem toe te laten. Waarom overtreden jullie 
dit verdrag? Wie wil nu die Joden toelaten in 
Palestina? Christelijke zionisten? Houdt u aan 

de afspraak! Geen enkele Jood mag in Jeruza-
lem blijven.”

Moorddadige plan
Niet lange tijd daarna horen we de geagiteerde 
sjeik Omar Abu Sara in de Al-Aqsamoskee 
schreeuwen dat de Joden geëlimineerd moeten 
worden, omdat dit de meest verachtelijke 
en kwaadaardige wezens zijn die op aarde 
rondlopen. In hun moordzucht hebben ze 
duizenden profeten gedood en zelfs tot twee 
keer toe geprobeerd Mohammed uit de weg te 
ruimen. Geen wonder dat Allah hen verander-
de in apen en varkens. Geheel in lijn daarmee 
staat de oproep in de Hadith (islamitische 
geschriften, red.): “Jij zult de Joden bevech-
ten tot de bomen en de stenen zullen zeggen: 
O dienaar van Allah, o moslim, er zit een Jood 
achter mij. Kom hier en dood hem.” Volgens 
de islamitische geestelijke is de tijd gekomen 
om hen zonder enige genade af te slachten. 
“Wij zijn ervoor gereed samen met de legers 
van het Islamitische Kalifaat het land van de 
Joodse vuiligheid te reinigen.” Dan krijst hij: 
“O Allah, laat spoedig de dag van hun dood 
aanbreken!” En de menigte roept hartstochte-
lijk: “Amen”.

Het hoeft niemand te verbazen dat bij een 
onderzoek is gebleken dat tachtig procent 
van de Palestijnen achter de acties staat van 
criminelen die doelbewust proberen Israëli’s 

die bij een busstation staan, dood te rijden. In 
moskeeën en op de televisie klinken voortdu-
rend oproepen om Joden te haten. Zelfs jonge 
kinderen worden erin onderwezen. Waarom 
wordt dit door de Europese media genegeerd? 
Uit vrees voor gewelddadige reacties van de 
moslims die gedurende de laatste decennia in 
onze vrije westerse wereld zijn verwelkomd.

Intussen willen Europese landen het ‘vredes-
proces’ stimuleren door de Palestijnse staat te 
erkennen. Gelukkig heeft onze regering een 
andere keus gemaakt. De activisten van Een 
ander Joods Geluid beijveren zich ten gevolge 
van het Stockholmsyndroom samen met de 
fellow-travelers van Sabeel om daar verande-
ring in aan te brengen, omdat de erkenning van 
Palestina ook goed zou zijn voor Israël. Hoe 
naïef kunnen mensen zijn.

Heilsplan
Wie de boodschap van de Bijbel serieus neemt, 
ziet wat er aan de hand is. De God van Israël 
wil Zijn koninkrijk realiseren. Straks zal de 
Messias Zijn troon op de berg Sion bestijgen. 
Satan probeert de heilsplannen van de Eeuwi-
ge te dwarsbomen. In de strijd om Jeruzalem 
zal alles culmineren. Het is verontrustend dat 
journalisten en ook veel politici dit niet zien. 
Helemaal triest is het te merken hoe kerkelijke 
leiders er blind voor zijn. Laat toch niemand 
van ons wegkijken en er het zwijgen toe doen.

g a s t c o l u m n   Cor Verkade

Plaatsvervangende schaamte
Een van mijn huisgenoten in het studentenhuis waar ik gedurende mijn studie 
mocht wonen, sprak regelmatig bij het kijken van het nieuws dat hij zich schaam-
de man te zijn. Bij mij leefde dat toen niet zo, omdat ik het besef van collectie-
ve verantwoordelijkheid als het ging om seksueel misbruik mij niet eigen had 
gemaakt. Ondertussen moet ik nog veel aan deze gedachte denken als ik bedenk 
wat christenen de Joden door de eeuwen heen aangedaan hebben en aandoen.
Terwijl Jezus ons Zelf geleerd heeft dat “het heil van de Joden is”, is er in het 
christendom een dood en verderf zaaiende vervangingsleer ontstaan als zouden 
de Joden de band met God doorgesneden hebben vanwege de moord op Jezus en 
de christenen Gods volk zijn.
Hoewel Paulus leerde dat God Zijn volk niet verstoten had en Zijn verbond niet 
vergeten was, beweerde kerkvader Justinus de Martelaar dat Gods verbond met 
Israël niet meer geldig was en dat de heidenen de Joden in Gods verlossingsplan 
hadden vervangen.
Eusebius, bevriend met keizer Constantijn (die ten onrechte vaak een heldensta-
tus heeft bij christenen), had een heldere visie: de beloften in het Oude Testament 
zijn voor de kerk, de vervloekingen voor de Joden.

Ik prijs mij gelukkig dat mijn vader (predikant in een gereformeerde bondsge-
meente) wekelijks bad voor vrede en veiligheid van de “beminden om der vade-
ren wil”. Johannes Chrysostomus had een andere visie: hij beweerde dat God de 
Joden altijd al had gehaat en dat het een christenplicht is Joden te haten, omdat 
zij moordenaars van Christus en aanbidders van de satan waren. De synagoge 
vond hij erger dan een bordeel, een toevluchtsoord voor duivels, een afgrond van 
verderf.

Gelukkig kennen we in onze traditie later betere tijden. “Het zijn de Joden niet, 
Heer’ Jesu, die U kruisten”, klinkt heel anders dan Tertullianus die het gehele 
“Joodse ras” beschuldigde Jezus te hebben vermoord.
In de vroege kerk was het schrijven en preken tegen Joden zelfs een soort thema, 
waaraan bijna iedereen meedeed. Natuurlijk had dit allemaal historische en 
sociologische wortels en zijn er ook genuanceerdere visies uit die tijd bekend. 
Desalniettemin hebben we de grote taak om deze antisemitische trekken uit onze 
traditie eerlijk op te zoeken, de zonde te belijden en het christelijk gedachten-
goed te zuiveren van deze satanische onderdelen.

Cor Verkade uit Gouda spreekt op zaterdag 7 maart tijdens de Israëlcursus in 
Nijkerk over het thema ‘Israël uitverkoren??’ (zie pagina 17). Een uitgebreidere 
versie van deze column leest u op christenenvoorisrael.nl.

De PLO en ’Palestina’
In het decembernummer van Is-
raël Aktueel stond dat de PLO in 
1964 is opgericht met als doel 
het voormalige Britse Mandaat-
gebied te bevrijden voor het 
Palestijnse volk, nota bene vóór-
dat er sprake was van de tegen-
woordige ‘bezette gebieden’. Ik 
wil dit graag nog wat aanvullen.

In artikel 2 van het PLO-Hand-
vest van 1964 wordt bepaald 
dat ‘Palestina’ een ondeelbare 
territoriale eenheid is, met de 
grenzen zoals die van het Brit-
se Mandaat. Hoewel ‘Palestina’ 
destijds niet officieel bestond als 
provincie of als een apart land, 
was het voor iedereen toen dui-
delijk dat ‘Palestina’ het gebied 
omvatte dat in de Joodse bron-
nen eretz Israël (land van Israël) 
wordt genoemd.
In artikel 24 van hetzelfde Hand-
vest wordt evenwel een beper-
king aangebracht op artikel 2, in 
die zin dat de PLO geen regiona-
le soevereiniteit claimt over “de 
Westelijke Jordaanoever in het 
Hasjemitisch Koninkrijk Jorda-
nië, de Gazastrook of het Him-
mah-gebied”. Volgens de PLO 
behoorden deze gebieden dus 
niet tot ‘Palestina’. Die gebieden 
waren trouwens sinds 1948 be-
zet door Jordanië respectievelijk 
door Egypte.

Toen Israël tijdens de Zesdaag-
se Oorlog – met Gods hulp – de 
Gazastrook, de Sinaï, Judea en 
Samaria en de Golanhoogte 
terugveroverde op achtereen-
volgens Egypte, Jordanië en Sy-
rië, zag de PLO in 1968 hierin 
aanleiding om haar Handvest te 
herzien. De oorspronkelijke tekst 
van artikel 24 werd verwijderd 
en sindsdien claimt de PLO ook 
soevereiniteit over Judea en Sa-
maria en de Gazastrook.
Het verwijderen van het oor-
spronkelijke artikel 24 maakt 
duidelijk dat het de PLO slechts 
te doen was om elke rechtma-
tige aanspraak van het Joodse 
volk op een eigen staat in eretz 
Israël te bestrijden.

Naast de Bijbelse en historische 
rechten van het Joodse volk op 
eretz Israël, is het gehele gebied 
van ‘Palestina’ ook op grond van 
het internationale recht slechts 
aan het Joodse volk toegewe-
zen. Eerst bij de Balfourverkla-
ring (2 november 1917), toen 
bij de Resolutie van San Remo 
(24 april 1920) en daarna bij het 
Mandaat van Palestina (24 juli 
1922). Hoewel deze exclusief 
aan het Joodse volk toegeken-
de rechten op ‘Palestina’ door 
artikel 80 van het VN-Handvest 
worden beschermd, wordt deze 
bepaling door een overgrote 
meerderheid van de VN-lidsta-
ten met voeten getreden, in het 
bijzonder in de relatie tot Israël.

Het wordt hoog tijd dat Israël 
zijn lidmaatschap aan deze on-
geloofwaardige internationale 
organisatie opzegt.

Bas van tWist
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K o r t  n i e u w s j o o d s e  w e r e l d

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

Rechtsstaat
De Israëlische ambassadeur noemde het – nu al 
heel wat jaren geleden – een mooie dag. De oor-
logsmisdadiger John Demjanjuk was door het 
Israëlische hooggerechtshof vrijgesproken. Er 
bleek gebrek aan bewijs dat dit de man was die 
werd gezocht. Een mooie dag? Hoezo? Deze 
man, die voor de moord op vele duizenden Jo-
den verantwoordelijk werd gehouden, zou zijn 
straf toch hebben moeten ondergaan? “Nee”, 
verklaarde de ambassadeur zich nader, “Israël is 
een rechtsstaat. De onafhankelijke rechter heeft 
in ons land het laatste woord. Op zo’n rechts-
staat zijn wij trots. In zo’n rechtsstaat willen 
wij leven. En als dan ‘bij gebrek aan bewijs’ 
vrijspraak het gevolg is van ons rechtssysteem, 
zijn wij daar dankbaar voor. Zelfs als het over 
Demjanjuk gaat!” De ambassadeur herhaalde 
het nog een keer: “Het is een mooie dag.”

De niet-aflatende golf van liquidaties in de 
Nederlandse onderwereld maakt burgers bang. 
Zomaar op straat, op het midden van de dag, 
wordt een oorlog uitgevochten met zware wa-
pens, brandende auto’s, vluchtende omstanders 
die een veilig heenkomen zoeken en dodelijke 
slachtoffers. De politie doet haar uiterste best 
deze oorlog de baas te blijven, tientallen re-
chercheurs worden op de zaken gezet. En toch 
is er iedere keer weer opnieuw een geweldsuit-
barsting met doden.

Het wordt de burgers bang te moede. Misdaad 
komt zo wel heel dichtbij. ‘Waarom moeten 
we proberen dit allemaal op te lossen?’, horen 
we. ‘Laten ze elkaar gewoon maar blijven 
neerschieten. Dan houdt het vanzelf wel 
allemaal op.’ De knallende wapens zijn in een 
rechtsstaat ongehoord. Maar deze woorden 
zijn in onze samenleving eveneens ongehoord. 
Daar waar het recht moet heersen, is er ook 
een orde te handhaven met betrekking tot het 
omgaan met daders. De rechtsstaat vraagt om 
het aanhouden, het arresteren en om het door 
de rechter laten beoordelen van de misdaad. 
Door de rechter en door niemand anders. 
De opmerking ‘laten ze elkaar maar gewoon 
blijven neerschieten’ hoort in ons land dan 

ook niet thuis. Dit soort gedachten zijn net zo 
goed een aantasting van onze rechtsstaat als de 
misdaad zelf.

De les die de ambassadeur ons toen gaf naar 
aanleiding van de vrijspraak van Demjanjuk, 
is een les die wij ons nog steeds ter harte 
moeten nemen. Wij vergeten maar al te vaak 
wat voor een zegen en voorrecht het is om te 
mogen wonen en leven in een land waar de 
regels gelden die behoren bij zo’n rechtsstaat. 
Niemand kan worden opgesloten om het 
verkondigen van een mening die haaks staat 
op wat anderen vinden. Niemand kan uitgeslo-
ten worden omdat hij of zij, binnen de regels 
van die rechtsstaat, iets zegt wat een ander 
niet bevalt. Dit zijn grootse vrijheden die wij 
moeten koesteren. Het enige gezag dat ons 
menselijkerwijs hierin kan steunen en bescher-
men is de onafhankelijke rechter. Dat is de 
rechter die ook gaat over de beoordeling tot 
die grote misdadiger. ‘Laten neerknallen’ valt 
daar beslist buiten.
De ambassadeur verkeerde toen al in goed 
gezelschap. Geeft de Thora ons niet in het 
boek Deuteronomium 16 de opdracht van 
het aanstellen van ‘Rechters en handhavers’? 
Alleen bij de gratie daarvan kan de mens zich 
op een waardige manier in de samenleving 
staande houden.

Het gerechtsgebouw in Alkmaar. | Foto: Reinier Sierag/

CC Flickr

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

Melito van Sardes’ paaspreek Peri Pascha
‘Israël heeft God vermoord!’ Dat staat in de paaspreek die Melito van Sardes ergens tussen 160 en 170 n.Chr. schreef. Deze 

woorden zijn de reden dat de preek als ‘problematische tekst’ besproken wordt, want volgens sommigen is Melito van Sardes 

daarmee iemand die een aanzet heeft gegeven voor de later vaak gehoorde beschuldiging dat de Joden ‘godsmoordenaars’ zijn.

Is dat ook zo? Wie was Melito 
van Sardes en hoe kwam hij ertoe 
met dit soort ferme taal Israël aan 
te klagen? Melito († 180) was 
bisschop van de kerk van Sardes, 
die al in de brieven in Openbaring 
genoemd wordt. Interessant is dat 
Melito van Sardes tot de quarto-
decimanen behoorde. Zij werden 
zo genoemd omdat ze voor de 
datum waarop ze Pasen vierden 
sterk vasthielden aan de 14e Nisan. 
Hierin volgden ze het evangelie 
van Johannes. Melito was iemand 
met veel kennis; hij was zelfs 
naar Jeruzalem gereisd om meer 
te weten te komen over de canon 
van wat we nu het Oude Testament 
noemen. Hij heeft veel geschreven 
en uit zijn geschriften blijkt een 
grote kennis van Joodse teksten 
en gebruiken. Zelfs zo veel dat het 
tot nu toe nog steeds de vraag is 
of Melito zelf niet Joods was. Het 
meeste weten we over hem van 
Eusebius, de bekende kerkhistori-
cus die schreef in de vierde eeuw. 
Eusebius noemt een aantal beken-
de werken van Melito, waaronder 
twee boeken over het paasfeest. 
De teksten hiervan zijn pas in de 
twintigste eeuw teruggevonden en 
hadden de titel Peri Pascha, wat 
‘over het paasfeest’ betekent.

De paaspreek “is waarschijnlijk 
gehouden rond middernacht in de 
setting van een liturgische viering, 
waarin niet alleen het lijden maar 
ook de verrijzenis van Christus 
werd herdacht tijdens een maal-
tijd. Een Haggadah, die geen Hag-
gadah is, maar eigenlijk toch weer 
wel”, zoals in de inleiding van de 
pas verschenen Nederlandse verta-
ling staat. De preek brengt een 
aantal gedachten bij elkaar, zoals 
dat Jezus de vervulling is van 
woorden van profeten als Jesaja 
en Jeremia, de visie dat Jeruzalem 
gevallen was vanwege het oordeel 

dat over de stad lag omdat Jezus 
daar vermoord was, maar ook de 
gedachte van Flavius Josephus dat 
de Joden het oordeel over zich uit-
geroepen hadden omdat ze het van 
God ingestelde gezag niet erkend 
hadden. Gemengd met de woor-
den en de vorm van een Joodse 
Haggadah, maakt dit de preek tot 
een uniek document.
Melito schreef als bisschop van 
een nog klein, vervolgd christen-
dom dat volop in ontwikkeling 
was. En wat zich te verhouden 
had tot een groter en ouder (en 
daarmee respectabeler) Jodendom. 
Hij doet dit in de aanklacht in 
zijn preek, waarin hij de woorden 
schrijft:
  De meester is mishandeld, 

God is vermoord,
  de koning van Israël omge-

bracht door een Israëlische 
rechterhand.

De aanklacht sluit hij af met de 
woorden:
  Nu lig jij dood en Hij is opge-

staan uit de doden,
  Opgestegen naar de hoogte 

van de hemelen.

Peri Pascha is in zijn context 
misschien goed te verklaren, maar 

door de loop van de geschiedenis 
met het vele geweld tegen Joodse 
gemeenschappen, waarbij de 
beschuldiging van ‘godsmoord’ 
vaak een aanleiding was, komt 
de aanklacht in de preek op ons 
steeds vreemder en verwerpelijker 
over. En terecht. Maar wat moeten 
we dan met dit soort christelijke 
teksten, lang geleden geschreven 
door een Joodse (?) bisschop, 
waar we ons eigenlijk voor scha-
men? We moeten deze teksten niet 
ontkennen of censureren, maar 
blijven lezen en beseffen dat dit 
soort teksten enerzijds deel uitma-
ken van onze geschiedenis, maar 
dat wij anderzijds geroepen zijn 
– hier en nu – dat in onze preken, 
studies en verhalen over Jezus en 
Israël anders te doen.

Een oudchristelijke afbeelding van Meli-

to van Sardes.

Armoede groter
De armoede in Israël is ernstiger 
dan gedacht. Een rapport van 
de liefdadigheidsorganisatie 
Latet claimt zelfs dat een op de 
drie kinderen in Israël onder de 
armoedegrens leeft. In tegen-
stelling tot de 1,6 miljoen Isra-
eli’s die onder de armoedegrens 
zouden leven volgens een recent 
rapport van het Nationaal Ver-
zekerings Instituut, claimt Latet 
dat dit voor 2,5 miljoen Israëli’s 
geldt.

Veiligste luchthaven

Een recent op Wikileaks gelekt 
document van de Amerikaanse 
geheime dienst CIA liet zien hoe 
de dienst zijn spionnen instruc-
ties gaf om zonder hun dekman-
tel op te geven door internatio-
nale luchthavens te komen. Uit 
het document bleek dat de CIA 
de Israëlische luchthaven Ben 
Gurion beschouwt als het veilig-
ste en best beveiligde vliegveld 
ter wereld. | Foto: Flash90

Kritiek op Abbas
Een onderzoek onder Palestij-
nen door het Palestijns Centrum 
voor Beleid en Onderzoek wijst 
uit dat 80 procent van de Pales-
tijnen meent dat de instellingen 
van de Palestijnse Autoriteit 
gekleurd zijn door corruptie. 66 
procent is echter bang om kri-
tiek op de PA of Abbas te uiten 
uit angst daarvoor gestraft te 
worden. Slechts 35 procent van 
de Palestijnen keurt het beleid 
van de huidige PA-voorzitter 
Mahmoud Abbas goed.

Oudste olijfolie

Kort voor het Chanoekafeest 
ontdekten Israëlische archeo-
logen in Galilea resten van 
achtduizend jaar oude olijfolie. 
Volgens de Israëlische Oudheid-
kundige Dienst is het het oud-
ste bewijs voor het gebruik van 
olijfolie in Israël. Misschien zelfs 
wel van het hele Midden-Oos-
ten. | Foto: Flash90

Aanslag ambassade
Terroristen pleegden half decem-
ber een aanslag op de Israëli-
sche ambassade in Griekenland. 
Ze vuurden tientallen schoten 
af op het gebouw in Athene. 
De Griekse overheid stelde snel 
een onderzoek in. Volgens de 
politie zaten vermoedelijk ex-
treem-linkse activisten achter 
de aanslag.
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K o r t  n i e u w sa N a ly s e

de houding van het westen

Valse hoop door ontkenning
Na de door vrome moslims gepleegde, dubbele terreuraanslag in Parijs gingen honderdduizenden Europeanen de straat op onder 

het roepen van de slogan “Je suis Charlie”. Daardoor werd de valse indruk gewekt dat het terroristische geweld uitsluitend of 

vooral tegen de vrijheid van meningsuiting gericht was. Het was echter een aanslag tegen ’de ongelovigen’ in het algemeen en 

tegen de Europese Joden in het bijzonder. Dat de islam de bron hiervan is wordt vooral door westerse niet-moslims ontkend. En 

dappere gematigde moslims die daarop wijzen worden door hen genegeerd.

Door WiM kortenoeven

Het redactioneel beleid van het 
vulgaire en tot vorige maand 
overigens marginale tijdschrift 
Charlie Hebdo bood de terroris-
ten een welkome aanleiding plus 
‘legitimatie’ om dáár het eerst 
toe te slaan. Het bespotten van de 
islamstichter wordt immers door 
veel moslims letterlijk als een 
doodzonde beschouwd. Die breed 
gedragen radicale opvatting heeft 
zich geuit in zowel volmondige als 
stilzwijgende steun van moslims 
voor de aanslagen die hun vrome 
geloofsgenoten in Parijs hebben 
gepleegd. Er was hier en daar ook 
instemming van moslims waar 
het gaat om de tweede fase van de 
aanslag. Die was tegen een Joods 
doelwit gericht en kostte vier 
Joden het leven. Hun ‘fout’ was 
niet dat zij Mohammed beledigd 
zouden hebben, maar dat zij Joods 
waren. Islamitische instemming 
met ‘Parijs’ heeft de protesten van 
gematigde moslims helaas zwaar 
overstemd.

‘Allah zegene Hitler’
Zoals kon worden verwacht, wer-
den de aanslagen ook in complot-
theorieën verwerkt. Zo beweerde 
de burgemeester van de Turkse 
hoofdstad Ankara, Melih Gökçek, 
dat de Israëlische geheime dienst 
Mossad de terroristen zou hebben 
aangestuurd. Volgens Gökçek om 
de islam in een kwaad daglicht te 
stellen en tegelijkertijd Frankrijk 
te straffen voor de recente ‘erken-
ning van de Palestijnse staat’ door 
het Franse parlement.
Deze uitspraak staat niet op 
zichzelf. In juli vorig jaar sprak 
Gökçek, partijgenoot en vertrou-
weling van de eveneens openlijk 
antisemitische Turkse leider Recep 
Tayyip Erdogan, zijn volmondige 
steun uit voor de volgende 
genocidale uitspraken tegen Joden 
van de populaire Turkse zanger 
Yildiz Tilbe: “Allah zegene Hitler. 
Het was zelfs onvoldoende wat hij 
de Joden heeft aangedaan. Hij had 
gelijk”, en: “De Joden zullen in 
naam van Allah door de moslims 
worden vernietigd. Het wordt tijd 
om dat uit te voeren.”

Irrationele ontkenning
En dan zijn er natuurlijk de vele 
niet-moslims die ontkennen dat 
een door vrome moslims te-
gen ‘de vijanden van de islam’ 
gepleegde dubbele terreuraan-
slag iets met de islam te maken 
zou hebben. In de Nederlandse 
context springt hier D66-leider Al-
exander Pechtold het meest in het 
oog. Meteen na de voor journalis-

ten en Joden dodelijke aanslagen 
verklaarde hij: “Het állerergste 
is dat dit negatief afstraalt op de 
islam.”
Deze irrationele ontkenning 
wreekt zich in meerdere opzich-
ten. Ten eerste leidt ontkenning 
van onplezierige waarheden 
over de islam tot de miskenning 
van concrete dodelijke gevaren 
die de hele westerse beschaving 
bedreigen. Immers: als men een 
probleem niet juist benoemt, kan 
men geen passende maatregelen 
nemen. Door tegen beter weten in 

valselijk te beweren dat islamiti-
sche terreur niets met de islam te 
maken heeft omdat de islam ‘een 
religie van vrede en barmhartig-
heid’ zou zijn, denken niet-islami-
tische apologeten wellicht de geest 
terug de fles in te kunnen duwen. 
Maar daarna is het onmogelijk om 
– na de onvermijdelijke verdere 
escalatie – nog op die stellige 
bewering terug te komen zonder 
jezelf daarmee als totaal ongeloof-
waardig en incompetent te veroor-
delen. Als zodanig hebben deze 
uitspraken onvermijdelijk een 
zelfversterkend karakter omdat 
politici als Pechtold zichzelf daar-

mee in een ideologische loopgraaf 
dwingen.
In de tweede plaats verplichten 
de ontkenners zich automatisch 
tot het negeren van de waarachtig 
gematigde islamitische stem-
men – want deze zijn er – die 
de terreur van de islamisten wél 
ronduit en zonder voorbehoud 
durven te identificeren én veroor-
delen. Deze stemmen waarschu-
wen voor het onheil dat voor de 
deur staat – bij zowel moslims als 
niet-moslims – indien de islam 
niet wordt hervormd. Zo schreef 

de dappere, verlichte Canadese 
moslimactivist Tarek Fatah, die 
Joden zijn broeders noemt, na ‘Pa-
rijs’ een emotioneel artikel in de 
Toronto Sun. Daarin vertelde hij 
niet meer in zijn moskee te zullen 
komen, zolang daar in het kader 
van de standaardliturgie iedere 
week tot haat en geweld tegen 
niet-moslims en tot de verovering 
van het Westen wordt opgeroepen.

Nobelprijs voor Al-Sisi
Eind december 2014 richtte de 
Egyptische president Moham-
med Al-Sisi zich in een publieke 
toespraak tot de religieuze auto-

riteiten in Egypte én die van de 
in de gehele islamitische wereld 
zeer gezaghebbende Al-Azhar 
Universiteit in Caïro. “Wij dienen 
onze religie te hervormen”, sprak 
Al-Sisi met donderende stem. 
“De canon met teksten, die wij 
door de jaren heen heilig hebben 
gemaakt, tot het punt waar het 
verlaten ervan vrijwel onmogelijk 
is geworden, jaagt de hele wereld 
tegen ons in het harnas. (…) Jullie 
(schriftgeleerden) moeten buiten 
jezelf treden en vanuit een meer 
verlicht perspectief naar die tek-
sten kijken. (…) Het is onvoorstel-
baar dat het gedachtegoed dat wij 
het meest heilig vinden veroor-
zaakt dat de volledige islamitische 
geloofsgemeenschap voor de rest 
van de wereld een bron wordt van 
angst, gevaar, moord en doodslag 
en vernietiging!”
Deze openhartige, revolutionaire 
en onvoorstelbaar moedige woor-
den van de Egyptische president, 
uitgesproken aan de vooravond 
van de tragedie in Parijs, hebben 
de westerse media helaas nau-
welijks beroerd en ze werden 
ook door de niet-islamitische 
islamapologeten genegeerd. Maar 
als iemand de Nobelprijs voor 
de Vrede verdient – inmiddels 
voorgesteld door de vooraanstaan-
de Amerikaanse journalist George 
Will – is Al-Sisi het denkelijk wel. 
Misschien dat de Israëli’s hem 
kunnen nomineren.

Nabestaanden van de slachtoffers van de gijzeling in de koosjere winkel in Parijs rouwen. Terwijl de Joodse gemeenschap op-

nieuw wordt getroffen door terreur, lijken westerse politici hun kop in het zand te steken. Zij weigeren de realiteit onder ogen te 

zien: de terreur in Europa heeft alles te maken met de radicale islam. | Foto: Flash90

“Het állerergste is dat dit 

 negatief afstraalt op de islam.”

Groeiend isolement
Uit een gelekt document van 
het Israëlische ministerie van 
Buitenlandse Zaken blijkt dat 
de Israëlische regering rekent 
op een toenemend diplomatiek 
isolement. Het gelekte docu-
ment is een waarschuwing aan 
diplomatieke missies, waarin er 
wordt gewezen op de toene-
mende invloed van anti-Israë-
lische sentimenten. Het docu-
ment waarschuwt dat Israël niet 
meer vast kan rekenen op het 
vanzelf sprekende Amerikaanse 
veto in de Veiligheidsraad voor 
zaken die tegen Israëls belangen 
ingaan.

Landbouwsamenwerking

Israël en India tekenden in ja-
nuari een overeenkomst voor de 
derde fase van een samenwer-
kingsverband op landbouwge-
bied. De samenwerking begon 
in 2008 en sinds die tijd zijn 
er 27 centra in India gebouwd, 
waar Israëlische landbouwex-
perts hun expertise delen met 
Indiase functionarissen en boe-
ren. | Foto: Flash90

Cyberoorlog
Twee jaar geleden richtte het 
Israëlische leger een cyberde-
fensie-eenheid op. Nu laat de 
commandant van deze eenheid 
weten dat Israël steeds meer 
onder vuur ligt van vijandige 
hackers. “Tot nu toe richten die 
aanvallen zich vooral op parti-
culiere systemen en niet op de 
zwaar beveiligde militaire syste-
men. Maar de complexiteit van 
de aanvallen neemt toe en we 
moeten op zwaardere aanvallen 
voorbereid zijn.”

Honderd achterkleinkinderen

Michael en Marion Mittwoch 
ontvluchtten Duitsland in de 
jaren dertig. De nu 92-jarige 
Michael en zijn 90-jarige vrouw 
mochten in januari de geboorte 
meemaken van hun honderdste 
achterkleinkind. Ze noemen het 
hun ‘antwoord op Hitler’. | Foto: 

Flash90

Rechtszaak
In New York begon in januari 
een rechtszaak waarin de PLO 
en de Palestijnse Autoriteit 
worden aangeklaagd. Zij zou-
den verantwoordelijk zijn voor 
de terreuraanslagen tijdens de 
Tweede Intifada tussen 2001 
en 2004, waarbij 33 doden en 
honderden gewonden vielen. 
De aanklagers eisen een scha-
devergoeding van één miljard 
dollar.
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in gesprek met ds. Willem J.J. 
Glashouwer: Dubbel-DVD met 10 
Bijbelstudies over Waarom Israël?  

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

NIEUWE DRUK!
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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! 
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Door drs. Jan van Barneveld 
198 pagina’s, paperback

Door Harald Eckert 
103 pagina’s, paperback 

Eeuwenlang heeft het 
Joodse volk geleden on-
der de leer dat de kerk de 
plaats en de rol van Israël 
in Gods heilshandelen 
heeft overgenomen. 
Hoogste tijd om deze 
leer onder de loep te 
nemen en eens en voor 
altijd te weerleggen.

De Bijbel vertelt ons belangrijke 
dingen over Gods relatie tot 
de volkeren. Helaas krijgt dit 
onderwerp weinig aandacht 
van christenen. Harald Eckert, 
voorzitter van Christians for Israel 
International, wil daar met dit 
boek verandering in brengen. 
+ gratis gebeds� yer met 
gebedspunten voor Israël!

Israël, de volkeren 
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Bekeer u, Israël!
De profeet Hosea roept op tot 

bekering en gebruikt daarbij een 

woord met grote precisie.

 
Door Drs. Dirk varWiJk

Hechte formulering
Het verschijnsel profeet is niet ge-
makkelijk te duiden. Waar moeten 
we aan denken? Aan iemand die 
luidkeels zijn boodschap uitdraagt 
op het tempelplein zodat mensen 
blijven staan? Of aan een man 
Gods waar je naartoe kon gaan om 
de Heere te raadplegen. Die een 
snaarinstrument ter hand neemt en 
gaandeweg in een soort van trance 
komt waarna er een boodschap 
volgt? De bandbreedte van de 
profetische wijze van overdracht 
is groot. De een schrijft alleen, 
de ander voert een symbolische 
handeling uit, een derde doet zijn 
werk juist mondeling.
Vaak proef je aan wat je leest, 
aan wat we op schrift hebben, dat 
de profetische boodschap goed 
geconstrueerd is, dat hij hecht en 
logisch in elkaar zit. Dan krijg je 
de neiging om te denken dat de 
profeet lang aan zijn boodschap 
heeft zitten schaven om hem 
effectief te maken. Maar ja, we 
krijgen er geen vinger achter. 
Wordt de boodschap precies zo 
opgeschreven, uitgesproken, als 
hij van Godswege binnenkomt? 
Of krijgt de profeet een soort van 
instructie die hij zelf verder mag 
uitwerken? Vragen, vragen!

Afwijken en terugkeren
“Bekeer u, Israël, tot de Here, uw 

God, want door uw ongerechtig-
heid zijt gij gestruikeld.” Zo luidt 
de inhoud van Hosea 14:2. Deze 
uitspraak klinkt heel logisch. Het 
volk heeft zich misdragen en 
moet terugkeren naar God. Maar 
zo logisch is deze uitspraak toch 
niet. We hebben met opzet het 
woord ongerechtigheid cursief 
geschreven want daar gebeurt 
iets waarmee de vertalers in een 
boog om de grondtekst heengaan. 
“Bekeer u, Israël” … shoeváh jis-
ra’éel. In het Bijbels Hebreeuws 
wordt voor de term bekeren het 
woord terugkeren gebruikt, en wel 
consequent.

Door dat gebruik zien we als het 
ware een afstand tussen God en 
de mens die moet worden terug-
gebracht tot nul. Is die afstand nu 
veroorzaakt door de ongerech-
tigheid van het volk? Ja, onge-
twijfeld. Maar de grondtekst is 
heel punctueel en zet tegenover 
het terugkeren dat weggeraken 
van God. Door uw ongerechtig-
heid zijt gij gestruikeld, maar 
er staat iets anders. Er staat: 
kashálta be-avonècha … door 

uw afwijken! Die twee woorden 
horen bij  elkaar: afwijken en dan 
terugkeren … aváh en shoev. En 
dat afwijken is het verlaten van de 
geboden.

Aváh
We zoeken in gevallen als deze 
altijd naar de betekenis van het 
woord in de dagelijkse om-
gangstaal. Daar kunnen we de 
gewone betekenis vinden die de 
Hebreeuwse Bijbel vervolgens 
gebruikt om kernbegrippen als 
zonde, bekering, offer uit te 
leggen. Ook bij aváh, afwijken, 
kunnen we dat doen. Psalm 38:7 

zegt: “Ik ben gebogen, zeer diep 
gebukt.” Ik ben gebogen … 
na ’avéti. Hier treffen we onze 
woordstam. Jeremia 3:21 zegt: 
“Hoor, op de kale heuvels klinkt 
wenend smeken van de kinderen 
Israëls, omdat zij hun weg ver-
keerd gekozen hebben.” Omdat zij 
hun weg verkeerd gekozen hebben 
… ki hè’èvoe et darkam. Vertalen 
we dit laatste letterlijk, dan zien 
we ‘omdat zij hun weg hebben 
afgebogen’. De grondbetekenis 

van de woordstam aváh is weg-
buigen, afwijken. En daarom zet 
Hosea in een en hetzelfde vers de 
beide begrippen tegenover elkaar: 
“Keer terug, Israël, want door uw 
afwijken zijt gij gestruikeld!” Nu 
hebben we een heldere uitspraak 
vóór ons.

Septuagint
Zowel de oude Statenvertaling als 
de Herziene Statenvertaling en 
ook de NBG hebben dat woord 
ongerechtigheid. De NBV spreekt 
zelfs van ‘wandaden’. Het is 
waarschijnlijk dat ongerechtigheid 
is overgenomen uit de Septua-
gint. Deze Griekse vertaling van 
enkele eeuwen vóór de jaartelling 
vertaalt avón, afwijking, op drie 
manieren: met hamartia, anomia 
en adikia. Met hamartia kan men 
vrede hebben, immers, hamartan-
ein betekent zoveel als ‘missen, 
afdwalen, de weg kwijtraken’, en 
wordt gebruikt voor ‘zondigen’. 
Maar anomia betekent wetteloos-
heid, en adikia heeft als betekenis 
onrecht, ongerechtigheid. Een 
van de grote handboeken van het 
Bijbels Hebreeuws zegt terecht 
dat hier de oorspronkelijke be-
tekenis van het Hebreeuws niet 
meer in stand is gehouden. En dat 
is jammer, want met anomia, wet-
teloosheid, en adikia, ongerech-
tigheid, zijn we het grote schema 
van de Hebreeuwse Bijbel kwijt: 
God is het centrum; wie daarvan 
verwijderd raakt, afwijkt, afbuigt, 
moet terugkeren. Heel eenvoudig: 
shoev, bekeren, in het Hebreeuws 
terugkeren, moet volgen op de 
avón, de afwijking.

“Wordt de boodschap precies zo  opgeschreven, 

uitgesproken, als hij van Godswege 

 binnenkomt? Of krijgt de profeet een soort van 

instructie die hij zelf verder mag uitwerken? 

Vragen, vragen!”

Met de opdracht uit Psalm 

122: “Bidt Jeruzalem vrede 

toe”, willen we u oproepen 

voorbede voor Israël te 

doen. Maandelijks noemen 

wij actuele gebedsonderwer-

pen en zo nodig lichten wij 

die toe, zodat u aan deze op-

dracht invulling kunt geven.

Door Pieter BénarD

Terugkeer
•  Bid voor de veiligheid van de 

Joodse gemeenschappen we-
reldwijd, dat men de ernst van 
de tijd verstaat en alija maakt 
(terugkeert) naar Israël. Jesaja 
42 en 43: God verlost. Psalm 
33: God regeert.

•  Bid voor de Joden in het grens-
gebied van Rusland en Oekra-
ine; de oorlogshandelingen 
bedreigen hen.

•  Bid voor de Joden in Argenti-
nië en Venezuela; Hezbollah 
en Iran krijgen steeds meer 
invloed in Zuid-Amerika.

•  Bid voor de Joden in Cana-
da en Australië. Islamitische 
terreur is daar ineens actueel 
door recente aanslagen.

•  Bid voor de Joden in Frankrijk 
en België; antisemitisme en 
antizionisme grijpen om zich 
heen in Europa.

•  Dank voor de vele duizenden 
Joden die in het afgelopen 
jaar terugkeerden naar  Israël. 
Onder andere uit Frankrijk 
(6655), Oekraïne (5105) en uit 
Noord-Amerika (3225).

Wereldwijd gebed
In de periode tussen 27 januari – 
de dag dat zeventig jaar geleden 
Auschwitz werd bevrijd – en 8 
mei – de dag dat zeventig jaar 
geleden de Tweede Wereldoor-
log eindigde – doen veel chris-
tenen voorbede voor Israël en 
de volken. Lees voor meer ge-
gevens Israël Aktueel of kijk op 
christenenvoorisrael.nl/gpc2015 
of op 100-days.eu. Neem uw 
verantwoordelijkheid om deze 
periode zo in te vullen dat u 
recht doet aan de profetische 
tijd waarin we leven.

Israël
•  Dank voor de ontdekking van 

een groot gasveld voor de 
kust van Israël.

•  Dank voor de neerslag die al 
gevallen is en bid om meer 
regenwater voor het Meer van 
Galilea.

•  Bid om economische en poli-
tieke stabiliteit in het land, om 
oprechte autoriteiten.

•  Bid voor premier Netanyahu, 
president Rivlin en voor de 
nieuwe stafchef van het leger, 
Gadi Eisenkot.

•  Dank voor de Messiaanse ge-
meenten en de Arabische ge-
meenten, dat beide een baken 
van hoop zullen zijn.

•  Bid dat zij mogen laten zien 
wie Jezus is door Zijn leven te 
leiden in deze verwarrende tijd.

•  Dank God voor Zijn Woord en 
bid voor de vervulling van de 
lofzang van Maria (Lucas 1:54).

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

Namenlijsten
In de Bijbel komen we nogal wat namenlijsten 
of geslachtsregisters tegen. We zijn misschien 
geneigd om ze bij het Bijbellezen over te slaan. 
Maar ze staan er niet voor niets in.
In het Oude Testament zijn ze erg belangrijk. 
De genealogieën bewijzen iemands afkomst, 
waar hij thuishoort (zijn burgerrecht in Israël), 
of wat zijn roeping is (bijvoorbeeld de pries-
ters in Israël). Maar ze leggen ook getuigenis 
af van God die door de generaties heen werkt 
en deze zegent.

Het boek Genesis bijvoorbeeld wordt door 
geslachtsregisters in verschillende episo-
den verdeeld. In Genesis 5 vinden we al 
meteen een ‘boek van de afstammelingen 

van Adam’, waarin de generaties van Adam 
tot Noach worden vermeld. In de Septu-
aginta, de oude Griekse vertaling van de 
 Hebreeuwse Bijbel, heet dit het ‘boek van 
de wording (genesis) der mensen’. Adam 
betekent ‘mens’. Genesis 10 vermeldt de 
afstammelingen van Noach – de familie van 
zeventig volken die zich over de aarde ver-
spreid hebben.

In de evangeliën vinden we geslachtsregisters 
van de Here Jezus in Matteüs 1 en Lucas 3. 
Matteüs opent er zijn evangelie mee – letter-
lijk is het bij hem het boek van de ‘wording’ 
(de genesis) van Jezus Christus, de Zoon van 
David, de Zoon van Abraham. Van Abraham 

tot Christus telt Matteüs vervolgens driemaal 
veertien generaties. Veertien is in het He-
breeuws de getalswaarde van de naam David. 
In de drie fasen die Matteüs in de genealogie 
van Jezus onderscheidt, is dus de naam David 
als getal terug te vinden.
Lucas begint bij Jezus en gaat terug, van Jozef 
als Jezus’ wettige aardse vader, helemaal tot 
Adam, de eerste mens, die zoon van God 
wordt genoemd, en van wie Jezus het tegen-
beeld is. Lucas registreert 77 namen, duidend 
op de volheid van de generaties. De genealogie 
van Jezus bij Lucas markeert het begin van 
Zijn openbare optreden op dertigjarige leeftijd, 
nadat een stem uit de hemel Hem bij Zijn doop 
Gods geliefde Zoon had genoemd.
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Een gezellig dagje uit met het hele gezin

KOM MET DE HELE FAMILIE IN DE VOORJAARSVAKANTIE NAAR:

Ons evenement. UW MOMENT.

Evenementen

HAL
HARDENBERG

GORINCHEM
 VENRAY

IN SAMENWERKING MET

25 t/m 27 februari 2015

www.familiedagen.nu

@familiedagen

Familiedagen Gorinchem en Hardenberg

OPENINGSTIJDEN
Woensdag  25 februari 2015 13.00 - 21.00 uur
Donderdag  26 februari 2015 13.00 - 21.00 uur
Vrijdag  27 februari 2015 10.00 - 18.00 uur

Israël plein aanwezig!
Meer info kunt u vinden

op pagina 18.

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

Patroonstraat 1, 3861 RN Nijkerk

christenenvoorisrael.nl

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

 Sieraden
 Waardevolle 

 verzamelingen
 Antiek
 Designmeubelen
 Designlampen

Neem voor de inbreng van uw 
spullen contact op met: 

Ron Pijl 
06 1747 9198
veiling@christenenvoorisrael.nl

Geven voor een 
goed doel, 

is geven met je hart.

Help mee!

w
a
a
r
d
e
b
o
n

  
Inleverdatum: .................................................................

Klantnaam: .....................................................................

E-mailadres ....................................................................

Telefoon: .........................................................................

Verkoper: ...................... Vestiging: .............................

Te besteden vanaf € 250,- per verkoop, per klant. 
Geldig tot 31-12-2015 en niet i.c.m. andere acties.

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

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

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

gebaseerd op het “Boek der boeken”.
 

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

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

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

Aller-oudste Geschiedenis der Mensheid

CLIMAX ATLANTIS
Een chronologische uiteenzetting

Rekent af met mythen en legenden

Geschiedenis der Mensheid
3925 v. Chr.  Schepping eerste Mens
2269-2268 v. Chr. De Vloed
2169 v. Chr. Opdracht tot verspreiding 
 der Mensheid op aarde
2068 v. Chr. De Spraakverwarring
1877 v. Chr. De Veldslag der Koningen, Abraham
1725-1625 v. Chr. Egyptisch Wereldrijk Atlantis, 100 jaar
1695 v. Chr. Jozef voor Pharao Sesostris III
1687-1681 v. Chr. De Grote Droogte
1625 v. Chr. Uitbarsting Vulkaan Santorini, 
 tsunami verwoesting Nijl-Delta
1445 v. Chr. De Exodus
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K o r t  n i e u w s

Israël doet ook niet alles goed

Er was een tijd, lang geleden is het, dat sommige mensen zeiden: Vrienden van Israël mogen ook best eens kritiek hebben op 

Israël! En wat er gebeurde, is dat de kritiek groeide en de vriendschap stilletjes de benen nam. Nu zal ik niet zeggen dat er geen 

plaats is voor kritiek op de Joodse staat. Het zou wonderlijk zijn als je geen dingen zou kunnen aanwijzen. Wie heeft ooit gezegd 

dat Joden volmaakt zijn? Ik houd van Holland en ik houd van mijn familie, maar niet omdat ze geen fouten maken. Waarom zou 

ik altijd maar instemmen met de politiek van Israël als die politiek de ene keer links en de andere keer rechts geïnspireerd is?

Door Ds. Henk Poot

Maar bij kritiek op Israël moeten we wel een 
paar kanttekeningen maken en de eerste is dat 
de Joodse staat in oorlog is, al bijna zeventig 
jaar lang. Israël heeft te maken met buren en 
met inwoners die niet een verschil van mening 
hebben maar de vurige wens hebben dat Israël 
ophoudt te bestaan. Wanneer waren wij voor 
de laatste keer in oorlog? En wat gebeurde er 
toen? Maakte ‘ons’ verzet geen fouten? Toen 
onze vrienden Duitsland op de knieën dwon-
gen, gebeurde dat door de Duitse steden plat 
te gooien. Nu nog wordt er gesproken over het 
wrede bombardement op Dresden en datzelfde 
Europa staat nu te dringen om Israël aan te 
klagen? Ik denk dat het Israëlische leger in zijn 
acties nog steeds een voorbeeld is. Gooien wij 
in Irak en Afghanistan eerst flyers uit om de 
mensen te waarschuwen?

Propaganda
Met oorlog komt ook altijd de propaganda 
mee. Je hebt te maken met journalisten die 
elkaar ‘heldhaftig’ napraten of met verdraaide 
feiten komen. Aperte leugens zijn niet eens zo 
schadelijk voor de beeldvorming. De meeste 
mensen doorzien dat wel. Halve waarheden, 
die zijn giftig. Zo las ik in een christelijk blad 
nota bene, in een terugblik op het afgelopen 
jaar, dat het in Gaza begonnen was met de 
moord op drie Joodse jongens en dat in Gaza 
de teller vervolgens op tweeduizend doden 
bleef steken. Als je dat leest, is je eerste re-
actie: dat is oneerlijk! Alsof oorlog een potje 
voetbal is. De volle waarheid was anders: 
het regende al tijden raketten op Israëlische 
steden. Daarbij vielen weinig slachtoffers; 
niet omdat die raketten het niet deden, maar 
omdat er schuilkelders waren en een goed 
afweer systeem, terwijl dat in Gaza ontbrak. 
Integendeel, Israëlische soldaten moesten het 
opnemen tegen Hamasleden die zich verscho-
len achter menselijke schilden. De tunnels die 
zij hadden gegraven, waren ontworpen om 
bloedbaden aan te richten in Joodse dorpen op 
Rosj Hasjana.
Goebels, de naziminister van propaganda, 
heeft eens gezegd dat als je de leugen maar 
lang genoeg herhaalt, het vanzelf waarheid 
wordt! Zo noemen mensen Judea en Samaria 
‘de bezette Palestijnse gebieden’, alsof Israël 
deze heeft afgenomen van een Palestijns volk. 

Wie zo praat, heeft de geschiedenis verdron-
gen. Die wil niet meer weten dat Israël deze 
gebieden ingenomen heeft in de oorlog met 
Jordanië en ze vervolgens heeft aangeboden in 
ruil voor vrede, een vrede die niet mocht.

Kritiek
Natuurlijk zijn er punten van kritiek, maar een 
opperrabbijn zei me eens: “Als je kritiek op 
je naaste wilt hebben, moet je eerst eens een 
kilometer in zijn schoenen gelopen hebben.” Ik 
kan wel dingen aanwijzen. Ik heb grote moeite 
met het abortusbeleid en ik geloof ook niet dat 
ik de sociale agenda van de heersende rege-
ring zo bewonder. Ik heb moeite met zo veel 

armoede in Israël, zeker ook onder overleven-
den van de Shoah (Holocaust). Er zijn arme en 
rijke Palestijnen en arme en rijke Joden en dat 
klopt niet altijd. Maar ondertussen is de Joodse 
staat wel een natie waar mensen een enorme 
vrijheid genieten, niet te vergelijken met de 
landen eromheen. Ook Arabieren zitten in de 
Knesset en in het Hooggerechtshof.
Ik denk wel eens: als je nu eens tweeduizend 
jaar christendom en tweeduizend jaar Joden-
dom naast elkaar zou zetten, wie zou er dan 
het beste afkomen? De wereld hekelt de Joden 
die op de Olijfberg of in Hebron wonen en 
noemt ze kolonisten. Maar over kolonialisme 
gesproken, iedereen weet dat christelijke naties 
de rest van de wereld bezet hebben in de eeu-
wen voor ons. Ik bedoel maar, kritiek hebben 
met een kilo boter op je hoofd?

De andere kant
Maar er is nog een andere kant: hoe spreekt 
God over Zijn volk? Er staat nergens dat God 
Israël heeft uitverkoren vanwege zijn uit-
zonderlijke goedheid. Dat is het geheim van 
Israël nooit geweest. Het geheim is de liefde 
en de trouw van God en Zijn vasthouden aan 

de belofte aan de aartsvaders. Zelfs de exodus 
(uittocht) gebeurde terwijl Israël verknocht 
was aan de afgoden van Egypte (Ezechiël 20:8 
en 9).
Een van de mooiste voorbeelden van de 
houding van God vind ik het visioen van de 
hogepriester in Zacharia 3. Daar staat Jozua in 
de hemel met vuile kleren voor de troon van 
God. Die vuile kleren worden niet verzwegen 
en niet verdoezeld. Daar is geen sprake van. 
Maar wat je ziet is dat de satan opstaat om 
Jozua en Jeruzalem aan te klagen, en dat de 
Engel des Heren zijn vuile kleren uittrekt. En 
de Heere bestraft de satan. Heeft Mijn volk 
niet al genoeg geleden, is het niet een brand-
hout uit het vuur gerukt? En Zacharia blijft het 
horen: “Ik ben voor Jeruzalem en voor Sion in 
grote ijver ontbrand.”

Laatste fase
We moeten beseffen dat we in de laatste fase 
van de heilsgeschiedenis gekomen zijn. Dat is 
een fase waarin de volkeren zullen optrekken 
naar Jeruzalem, Gods erfdeel willen verdelen 
en waarin het Joodse volk alleen zal staan, 
alleen met God, en de smaad van de wereld zal 
dragen. Galaten 2:20 leert ons: Christus is ge-
zeten aan Gods rechterhand en niet alleen dat: 
Hij leeft in ons. De grote vraag is voor mij: 
wat zegt Christus over het volk dat door God 
Zijn eerstgeboren zoon wordt genoemd? Ik 
moet vaak denken aan de woorden van Jezus 
zelf en ik ben niet de eerste die daarop wijst: 
“Waart gijlieden niet bij machte om één uur 
met Mij te waken?” Of aan de woorden van de 
broeder van Jezus, Jakobus: “Eén is wetgever 
en rechter. Hij, die macht heeft om te behou-
den en te verderven. Maar wie zijt gij dat gij 
uw naaste oordeelt?”
De profeet Jeremia zegt: “In die dagen en 
te dien tijde, luidt het woord van de Here, 
zal de ongerechtigheid van Israël gezocht 
worden, maar zij is er niet, en de zonden van 
Juda, maar zij zijn niet te vinden; want Ik zal 
vergeving schenken aan wie Ik doe overblij-
ven” (50:20). Wie ben ik als God zo spreekt? 
Natuurlijk, ik kan kritiek genoeg vinden als 
ik zal zoeken, maar is het niet veel beter om 
de laatste woorden van Psalm 130 (OB) na te 
spreken: “Hij maakt, op hun gebeden, gans 
Israël eens vrij van ongerechtigheden (…) Zo 
doe Hij ook aan mij.”

Drie Israëlische vlaggetjes in een berg waxinelichtjes voor de drie tieners die afgelopen voorjaar werden ontvoerd en vermoord. Aan het lijden van Israël en aan de oorlogs-

situatie waarin het verkeert, wordt vaak voorbijgegaan. | Foto: Flash90

‘Heeft Mijn volk 

niet al genoeg geleden, 

is het niet een  brandhout 

uit het vuur gerukt?’

Bezoekersrecord Kamp Vught
Het Nationaal Monument Kamp 
Vught trok in 2014 ruim 72.000 
bezoekers. Meer dan ooit tevo-
ren. Er komen opvallend veel 
jongeren. Directeur Jeroen van 
den Eijnde: “De eerste generatie 
ooggetuigen die nog uit eer-
ste hand kan vertellen, is heel 
klein geworden, maar de plaats 
en het verhaal hebben zo veel 
 zeggingskracht dat daarmee 
nog altijd moeiteloos de kloof 
van de tijd overbrugd kan wor-
den.”

Kille diplomatie

De relatie tussen Israël en Zwe-
den bekoelde begin januari nog 
meer, toen de Zweedse minister 
van Buitenlandse Zaken, Mar-
got Wallstrom, haar bezoek aan 
Israël afzegde. Noch premier 
Netanyahu, noch minister van 
Buitenlandse Zaken Avigdor Lie-
berman wilden haar ontvangen. 
De Zweedse regering erkende 
eind vorig jaar de staat ‘Palesti-
na’. Een parlementslid voor de 
regerende partij liet zich foto-
graferen met een Palestijnse 
vlag en een kaart van ‘Palesti-
na’, waarop Israël in het geheel 
niet meer bestond. | Foto: habe-

risvec.com

Relschoppers
De Israëlische geheime dienst 
Shin Bet ontdekte afgelopen 
maand dat twee zogenaam-
de liefdadigheidsorganisaties 
in feite een dekmantel waren 
voor georganiseerd geweld op 
de Tempelberg. De organisa-
ties financierden figuren bin-
nen Hamas en de Islamitische 
 Beweging die activisten ophits-
ten om op de Tempelberg onrust 
te stoken. De politie deed in-
vallen bij beide organisaties en 
nam computers en documenten 
in beslag.

Parkeerboete?

Als je fout parkeert, loop je 
het risico op een boete. Maar 
volgens de nieuwe Israëlische 
dienst Hablatan geeft de Israëli-
sche politie vaak illegale boetes. 
Bijvoorbeeld op plaatsen waar 
geen duidelijk parkeerverbod is 
aangegeven of als mensen via 
een parkeer-app betalen. Ha-
blatan biedt mensen die zulke 
boetes hebben gekregen, hulp 
om deze bij de autoriteiten aan 
te vechten. | Foto: Flash90
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Wilt u zich aanmelden voor één van onze 
reizen? Neem dan contact met ons op:

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

Onze solidariteitsreizen naar Israël staan voor:

  bekende Bijbelse en historische plaatsen zien en beleven

  unieke ontmoetingen met de bevolking van Israël

  diversiteit aan reizen, zoals vogelvluchtreizen, hartlandreizen 

en de Loofhuttenreis.

  uitstekende reisleiders, onder wie Henk Poot, Oscar Lohuis en 

Berry Haverkamp

  en natuurlijk: comfortabel reizen, goede hotels én lekker eten

Reis Reisleider Data Prijs

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

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

15003 Israël Ontdekken  
met ds. Oscar Lohuis

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

15004 Naar het hart van Israël 
met ds. Henk Poot

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

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

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

15007 Vogelvlucht Familiereis Bert van den Burg 16 oktober t/m 23 oktober €1295,-

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

15009 Israël in Vogelvlucht Noël Masséus 2 november t/m 9 november 2015  €1195,-

SOLIDARITEITS 
REIZEN 2015

Naar Israël ga je met 
Christenen voor Israël
Israël ziet uit naar uw komst!

“ 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.
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va N  B i N N e N u i t

Jeruzalems Bijbelse dierentuin
Een grijze dag met lichte motregen. Er zijn maar weinig bezoekers in de Bijbelse dierentuin in Jeruzalem. Een aantal wilde dieren zijn nog in hun hokken. Ook 

de Nijlkrokodillen tonen weinig animo om hun onderkomen te verlaten en in de vijver te springen. De apen bevinden zich ook nog in hun hokken en de enige 

apen die te zien zijn staan op een bord met hun namen er onder: Nock, Moti, Shirley, Shaked, compleet met de namen van hun ouders erbij. De meeste mensen 

die in de dierentuin rondlopen, zijn de dierenverzorgers.

Door alfreD Muller

Maar schijn bedriegt. De Bijbelse die-
rentuin of, zoals deze ook heet, de Tisch 
Familie Zoölogische Tuinen in Jeruzalem, 
vormt met zijn 750.000 bezoekers per 
jaar een van de belangrijkste attracties 
in  Israëls hoofdstad. De directie van 
de instelling probeert alle delen van de 
bevolking te trekken, Joods en Arabisch, 
religieus en seculier en immigranten. Ook 
toeristen zijn hartelijk welkom. Zij vormen 
ongeveer een tiende deel van de bezoekers. 
De drukste dagen zijn de Joodse en islami-
tische feestdagen. Op deze dagen trekken 
vele Jeruzalemmers er met de familie op 
uit.
De wandeling gaat over bruggetjes, heuvel 
op en heuvel af, trappen op en trappen af 
om de kooien goed te kunnen bekijken, 
en door speciale gebouwen waarin zich 
een achttal diersoorten bevinden. Naast 
de kooien staan borden waarop in het 
Hebreeuws, Arabisch en Engels een uitleg 
staat. Ook staat er – indien mogelijk – 
een Bijbeltekst op vermeld. Bezoekers 
kunnen zo zien waar de Bijbel het betref-
fende dier noemt. De paden en dieren zien 
er verzorgd uit. Ook de mensen worden 
niet vergeten: er bevinden zich plekken 
in de tuin waar mensen koffie kunnen 
drinken.

Visionair
De visionair achter het project is de vroe-
gere zoöloog professor Aharon Shulov van 
de Hebreeuwse Universiteit van Jeruza-
lem. Hij wilde het publiek laten zien hoe 
belangrijk natuurbehoud is en daarbij 
gebruik maken van de Bijbel.
De dierentuin is sinds zijn oprichting in 
1940 vier keer verhuisd. Dat de huidi-
ge dierentuin aan de zuidwestzijde van 
Jeruzalem een oppervlakte van 40 hectare 
heeft, is te danken aan de Tisch familie uit 
New York, in samenwerking met de Jerusa-
lem Foundation. De opening vond plaats in 
november 1992 in bijzijn van de Tisch fa-
milie. Dit is een geschikte locatie, hoewel 
er in december 2013 schade ontstond door 
de sneeuwstorm die Jeruzalem trof. Door 
omgevallen bomen en de extreme kou, 
verloren zes dieren het leven.
De instelling heeft vandaag de grootste 

collectie dieren die in de Bijbel genoemd 
worden. De leeuw bijvoorbeeld is de Azia-
tische leeuw, die tot de tijd van de kruisva-
ders nog in het wild voorkwam. De bruine 
beer die we hier kunnen bewonderen, komt 
eveneens in de Bijbel voor. Deze leefde 
tot het begin van de negentiende eeuw nog 
vrij in de natuur. Vandaag telt de dierentuin 
216 verschillende diersoorten en in totaal 
2424 dieren.

Welk dier
Het is voor wetenschappers niet altijd 
gemakkelijk te achterhalen welk dier een 
bijbelschrijver precies bedoelde. “Som-
mige dieren die de Bijbel noemt, kunnen 
afwijken van de dieren die we vandaag 
zo noemen”, zegt dr. Sigalit Herz op het 
kantoor bij de ingang. “De Bijbel gebruikt 
enkele zeer zeldzame woorden.”
In de Bijbelse tijd bezaten mensen kame-
len en ezels. Rijken bezaten veel schapen, 

geiten en ezels. Kamelen komen overigens 
niet voor in de dierentuin.
Voor scholen bestaan educatieve pro-
gramma’s, met speciale programma’s voor 
Arabische en Joods-orthodoxe scholen, 
compleet met Arabische en religieuze 
gidsen. De kinderen krijgen op school 
al lessen over de dieren die ze krijgen te 
zien. Bij slecht weer zoals vandaag kunnen 
de scholen het bezoek aan de dierentuin 
uiteraard uitstellen.

Bedreigde diersoorten
De dierentuin verzamelt tegenwoordig ook 
bedreigde diersoorten, ook als ze niet in de 
Bijbel worden genoemd. Daartoe behoren 
de Aziatische olifant, waarvan er vroeger 
ongeveer een miljoen bestonden maar 
tegenwoordig nog maar zo’n veertigdui-
zend rondlopen in afgelegen wouden in 
India, Nepal en Zuidoost-Azië. Dierentui-
nen wereldwijd ondernemen nu pogingen 

deze logge viervoeter voor de ondergang te 
behoeden.
Hetzelfde geldt voor de Negevschildpad. 
Het voortbestaan van dit beestje, dat zich 
bevindt in het westen en centrum van de 
Negevwoestijn, wordt bedreigd door kud-
des schapen en geiten, motorvoertuigen 
die op alle terreinen kunnen rijden, mili-
taire voertuigen, ontginning en de verwij-
dering van woestijnzand. Er zijn nog maar 
zo’n 2500 over. De Jeruzalemse dierentuin 
heeft een speciale broedplaats, die zeer 
succesvol is gebleken. De bedoeling is dat 
de kakikleurige schildpadden weer kunnen 
worden uitgezet.

4 De dierentuin bevindt zich niet ver van het 
Malcha winkelcentrum in Jeruzalem en is per 
auto of stadsbus (lijn 33) te bereiken. De intree 
bedraagt 50 sjekels (ca. 11 euro) voor volwas-
senen en 40 sjekels (8.50 euro) voor kinderen 
en tieners. Kijk ook op jerusalemzoo.org.il/len/

Genieten in de dierentuin met uitzicht op ringstaartmaki’s. | Foto’s: Flash90

Gluren naar een stokstaartje. Altijd bijzonder om te zien: de olifanten.
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kaarten bestellen
telefoon: 033 422 04 04 
(ma-za van 9-22 uur)
e-mail: 
concert@christenenvoorisrael.nl
internet: www.70jaar.nl

toegang
€ 5,- per persoon / € 2,50 kinderen t/m 12 
jaar (inclusief 1 gratis consumptie)

Postbus 1100 
3860 BC Nijkerk
christenenvoorisrael.nl

CONCERTEN
herdenkings

thema: 70 jaar na de Holocaust

Zeven herdenkingsconcerten met muziek, 
overdenkingen en de bijzondere levensverhalen 

van Holocaustoverlevenden

www.70jaar.nl 

nieuws dat anderen niet brengen

Neem nu een abonnement op Israel Today 
en ontvang een prachtig welkomstgeschenk!

> israeltoday.nl/abonneer
tel. 033 24 588 2411 nummers voor € 36,50

    

Voor meer informatie:
Gideonisraelreizen.nl

info@gideonisraelreizen.nl
0183 407565

-  Bijbelse Israëlreizen met hulpverlening  -

Ga met uw kerk of gemeente naar Israël.

Wees een licht voor Israël!
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Enerzijds mogen we vieren dat we al zeventig 
jaar in vrijheid mogen leven. De nazi-ideologie 
heeft niet gewonnen en er kwam een einde aan 
de bezetting en de moord op iedereen die niet 
mocht bestaan volgens deze ideologie, vooral 
de Joden. Anderzijds mogen we niet vergeten 
dat de Holocaust tot op de dag van vandaag in 
de levens doorwerkt van de overlevenden en de 
nabestaanden. Deze verschrikkelijke genocide 
op het Joodse volk heeft de wereld voorgoed 
getekend. Deze maand werd weer pijnlijk actueel hoe noodzakelijk het is om 
te blijven herdenken wat er toen gebeurde.

Excursies
Gecombineerd met deze herdenkingsconcerten organiseren we ook excur-
sies in of nabij de steden waarin deze concerten plaatsvinden. Tijdens deze 
excursies bezoeken we synagogen en ander Joods erfgoed om stil te staan 
bij de rijke Joodse historie in Nederland die zo abrupt werd verminkt door 
de massamoord op de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. U kunt zich 
alleen opgeven voor deze excursies in combinatie met een toegangskaart 
voor een van de herdenkingsconcerten. Details over deze excursies vindt u 
binnenkort op onze website. Daar kunt u ook uw toegangskaarten bestellen 
in de winkel.

4 Alle informatie vindt u via 70jaar.nl.

concerten en excursies dit voorjaar

Herdenkingsconcerten zeventig jaar bevrijding
Komend voorjaar organiseert Christenen voor Israël zeven concerten om te herdenken dat we zeventig jaar geleden 

bevrijd zijn en er een eind kwam aan de Holocaust. De concerten zijn achtereenvolgens in Arnhem, Amersfoort, Drach-

ten, Elburg, Schiedam, Middelburg en Amsterdam.

Donderdag 5 maart – Arnhem
19.30 uur, Eusebiuskerk, Kerkplein 1
met het Holland-Koor

Donderdag 12 maart – Amersfoort 
19.30 uur, De Flint, Coninckstraat 60
met Gerald Troost & band en Trio C tot de derde

Maandag 16 maart – Drachten
19.30 uur, De Lawei, Burg. Wuiteweg 24
met het Hineni Symfonie Orkest

Woensdag 18 maart – Elburg
19.30 uur, Grote of St. Nicolaaskerk, Zuiderkerkstraat 1
met het Holland-Koor en chazan Gilad Nezer

Donderdag 9 april – Middelburg
19.30 uur, Nieuwe Kerk, Groenmarkt 12
met het Holland-Koor

Dinsdag 28 april – Schiedam
20.00 uur, Grote of St. Janskerk, Nieuwstraat 34
met het koor Jigdaljahu

Donderdag 30 april – Amsterdam 
19.30 uur, LJG-synagoge, Zuidelijke Wandelweg 41
met het Hineni Symfonie Orkest

Family7 documentaires 
Holocaustoverlevenden

Family 7 zendt in januari elke zaterdag-
avond om 19.30 uur een serie documen-
taires uit over Holocaustoverlevenden 
in Israël. Deze documentaires zijn tot 
stand gekomen in samenwerking met 
Christenen voor Israël. De documentaires 
laten zien hoe diep de geschiedenis van 
de Holocaust gaat. U maakt onder andere 
kennis met Asher, een overlevende van 
Auschwitz, en met Zvi, een Nederlandse 
man die als jongen uit kamp Westerbork 
ontsnapte.
Veel Holocaustoverlevenden in Israël 
hebben het moeilijk. Ze kunnen nauwelijks 
rondkomen van hun pensioen en de Isra-
elische overheid kan niet altijd bijsprin-
gen. Er zijn organisaties die zich speciaal 
inzetten voor de overlevenden. Ze bieden 
psychosociale hulp en therapie bij trau-
maverwerking. Of ze richten zich op het 
bestrijden van eenzaamheid. Want som-
mige overlevenden zijn tijdens de Tweede 
Wereldoorlog al hun familie kwijtgeraakt 
en staan er helemaal alleen voor.

4 De documentaires zijn ook te zien op 
 Family7.nl. Voor slechts 3 euro per maand 
steunt u Family7 en kunt u programma’s 
terugkijken via hun website.

Zes studiedagen in februari, maart en april

Israëlcursus: Israël leeft!
Dit voorjaar organiseert Christenen voor Israël opnieuw een Israëlcursus, een 

reeks van zes studiedagen gevuld met boeiende lezingen over Israël vanuit diverse 

invalshoeken. Deelname aan één studiedag bedraagt slechts 10 euro, maar voor 

50 euro reserveer je een plekje tijdens alle zes cursusmomenten. Voor jongeren 

onder de dertig geldt zelfs een korting van vijftig procent! Hieronder vindt u een 

overzicht van het programma. Meer informatie en de mogelijkheid om aan te mel-

den vindt u op christenenvoorisrael.nl/cursus.

Dinsdag 3 februari
17.00 uur: Harald Eckert (voorzitter 
 Christenen voor Israël Internationaal) – 
 Israël, de volkeren en het dal van de beslis-
sing
19.30 uur: Rabbijn Tsvi 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 Peersman (archeo-
loge) – De ontdekking van het koninkrijk 
van God

Zaterdag 7 maart
10.30 uur: Jan van Klinken (freelance 
journalist) – BDS-lobby: kleine groep, groot 
gevaar?
13.00 uur: Cor Verkade – Israël uitverkoren?!

Donderdag 19 maart
17.00 uur: Rikki Frohlich (verpleegster in 
Israël) – Kwaliteit versus kwantiteit van het 
leven; medisch-ethische dilemma’s in Israël
19.30 uur: Doron Almog (oud-Generaal- 
majoor van de IDF) – Van Operatie Entebbe 
via Operatie Moses naar Aleh Negev

Zaterdag 28 maart
10.30 uur: Klaas-Jan de Graaf – De geschie-
denis van Jeruzalem
13.00 uur: Dirk van Genderen – De toekomst 
van Jeruzalem

Dinsdag 14 april
18.00 uur: Jan Peter Balkenende (oud-pre-
mier) – Kennis van het verleden, hoop voor 
de toekomst?
20.00 uur: Betty Bausch (Holocaustoverle-
vende) – Een verhaal om door te geven

Foto: Family7.nl



18 israëlaktieffebruar i  2015

5 – 7 juni in amerongen

Bijbelstudieweekend met Henk Binnendijk
Na een succesvol eerste Bijbelstudieweekend met 

Henk Binnendijk organiseert Christenen voor Israël 

een vervolg. Van 5 tot 7 juni 2015 ben je van har-

te welkom in Amerongen waar we een weekend 

lang  zullen stilstaan bij het thema ‘Het heil is uit de 

Joden’.

Het heil is uit de Joden
Henk Binnendijk ziet er erg naar uit om weer een weekend 
op te trekken met jongeren. Zelf schrijft hij het volgen-
de over het thema: “Dat Jezus een Jood was, blijft voor 
 sommigen lastig. Toch kun je er niet om heen. Het was een 
Jood die voor onze zonden stierf. Het is een Jood die voor 
ons bidt in de hemel. Het is een Jood die naar de aarde 
wederkomt.
En Jezus gaat nog een stap verder als Hij tegen de Sama-
ritaanse vrouw zegt: Jullie aanbidden wat je niet weet; wij 
aanbidden wat wij weten, want het heil is uit de Joden 
(Johannes 4:23). Daarover willen we in ons Israëlweekend 
voor jongeren nadenken. Wat bedoelt Jezus toch met de 
woorden dat het heil uit de Joden is? En wat heeft dit voor 
consequenties?”

Boeiend en gezellig weekend
Tijdens het weekend zal Henk Binnendijk meerdere boeiende 
Bijbelstudies verzorgen. Daarnaast zullen er ook gastprekers 
komen zoals ds. Henk Poot en een rabbijn. Naast al deze 
lezingen is er natuurlijk ook tijd voor onderlinge ontmoetin-

gen, worship, lekkere maaltijden, een kampvuur en een hoop 
gezelligheid.
Voor de overnachtingen kun je kiezen uit een vierpersoons-
kamer in locatie de Betteld of een tweepersoonskamer in 
het tegenover gelegen Zendingsdiaconessenhuis. In locatie 
de Betteld gebruiken we gezamenlijk de maaltijden en in het 
Zendingsdiaconessenhuis zullen de samenkomsten worden 
gehouden.

Praktische informatie
Wil jij dit weekend niet missen? Zoek dan het weekend op 
in de agenda op christenenvoorisrael.nl en geef je op via het 

aanmeldingsformulier dat je daar vindt. Wacht niet te lang, 
want vorige jaar was het weekend snel volgeboekt!

Wanneer? 5 tot 7 juni 2015. Het weekend start vrijdag 5 juni 
rond 18.00 uur en is zondag 7 juni rond 16.00 uur afgelo-
pen.
Waar? De Betteld, Jan van Zutphenweg 5 in Amerongen en 
Zendingsdiaconessenhuis Bethanië, Jan van Zutphenweg 4 
Amerongen.
Leeftijd? 20-45 jaar.
Prijs? 129 euro (vierpersoonskamer) of 159 euro (twee-
persoonskamer).

Henk Binnendijk | Foto: CvI

25-27 februari in hardenberg

Familiedagen: zeventig jaar bevrijding
De jaarlijkse Familiedagen 

in Hardenberg zijn inmid-

dels uitgegroeid tot een 

populair evenement, vooral 

in de reformatorische 

gezindte. Deze gezellige 

beurs in de Evenementenhal 

in  Hardenberg biedt voor 

de hele familie een dag vol 

belevenissen en plezier. Het 

thema van de Familie dagen 

is dit jaar ‘zeventig jaar 

bevrijding’. Christenen voor 

Israël sluit bij dit thema aan 

en is met diverse activiteiten 

 aanwezig.

Zeventig jaar bevrijding
Dit jaar is het zeventig jaar geleden dat de 
Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, 
de moord op het Europese Jodendom, tot 
een einde kwamen. Christenen voor Israël 
herdenkt dit met een reeks concerten door 
heel het land. Hierover kunt u lezen op 
pagina 17. Ook op de Familiedagen in 
Hardenberg heeft Christenen voor Israël 
de gelegenheid gekregen om invulling te 
geven aan dit thema.
Christenen voor Israël staat op deze 
dagen met een informatiestand en er is 
ook een stand met een uitgebreid aanbod 
van Israëlische producten van het Israël 
Producten Centrum. Daarnaast zijn we op 
twee pleinen aanwezig met een prachtig 
programma. Zo kunt u lezingen bijwonen 
van boeiende sprekers, meedoen aan boei-
ende workshops, zoals mozaïek leggen, en 
er zijn diverse proeverijen van heerlijke 
Israëlische producten. Ook zal het Hol-
land-Koor tijdens de Familiedagen enkele 
concerten geven.

Voor elk wat wils
Wie de Familiedagen in Hardenberg be-
zoekt, komt niet bedrogen uit. Het is voor 
jong en oud geschikt. Voor volwassenen 
biedt de beurs een keur aan informatie- en 
verkoopkramen, maar daarnaast valt er 
van alles te beleven. Lezingen, workshops, 
concerten en demonstraties bieden de 
volwassen bezoeker voldoende vertier om 
een geslaagde dag te garanderen.
Voor de jongere bezoekers is er een 
speeltuin ingericht, er is een zandbak en 
er kan worden gekleurd, geschilderd en 
 geknutseld. Voor de avontuurlijke bezoe-
kers zijn er zelfs activiteiten als wandklim-
men!

Populair
Het succes van de Familiedag is te danken 
aan het complete concept, waardoor er 
voor alle leden van de familie wat te 
beleven valt, maar ook aan de aantrekke-
lijke all-in prijs. Een kaart kost E 12,50; 
voor kinderen van 12 tot 17 jaar E 10,–; 

voor kinderen van 6 tot 11 jaar E 7,50 en 
kinderen tot vijf jaar mogen gratis mee. 
Maar voor gezinnen is er ook een voor-
delige gezinskaart van E 30,– voor vader, 
moeder en maximaal drie kinderen tot en 
met 17 jaar. De bezoekers kunnen met hun 
toegangskaart gratis parkeren en eten en 
drinken op de beurs zijn allemaal bij de 
prijs inbegrepen.

Van harte uitgenodigd
Kortom: de Familiedagen beloven dit 
jaar een buitengewoon leuk, gezellig 
en  leerzaam evenement te worden. We 
nodigen u daarom van harte uit om tussen 
25 en 27 februari de Familiedagen te 
bezoeken. Kaarten kunt u bestellen via 
 familiedagen.nu.

Een verscheidenheid aan informatie- en verkoopkramen maakt de Familieda-

gen voor volwassen bezoekers tot een leuk dagje uit. | Foto: Familiedagen.nu

Voor kinderen valt er op de Familiedagen in Hardenberg van alles te beleven. 

| Foto: Familiedagen.nu
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In 2015, zeventig jaar na de Holocaust, organiseert 

Christenen voor Israël Internationaal een internationale 

gebedsactie van honderd dagen om de volkeren op te 

roepen zich te verootmoedigen.

Vandaag zeventig jaar geleden wankelde Hitlers Derde 
Rijk. Het Ardennenoffensief om de geallieerde opmars in 
het westen te stuiten, liep stuk en in het oosten trok het 
Rode leger gestaag op richting Berlijn. Op 27 januari 1945 
werd het grootste vernietigingskamp, Auschwitz-Birkenau, 
bevrijd. Ruim een miljoen mensen werden hier vermoord.

Pas na de definitieve val van Hitlers regime op 8 mei 1945 
en het herstel van het door de Tweede Wereldoorlog en 
de bezetting geteisterde Europa, begon het besef door te 
dringen van de gruwelijke massamoord die had plaats-
gevonden in de afgelegen gebieden waar de nazivernieti-
gingskampen hadden gestaan.
’Nooit weer!’ proclameerden publieke figuren. Dit ’nooit 
weer’ wordt nog altijd beleden, maar het antisemitisme in 
Europa groeit. Joden voelen zich niet meer veilig en maat-
schappelijk klinkt er helaas maar heel weinig tegengeluid.

Doe daarom mee met de wereldwijde gebedsactie. De 
periode 27 januari tot 8 mei telt precies 100 dagen. Bid 
voor ons volk en voor onze overheid. Bid voor Europa, 
waarvan ook wij deel uitmaken. Gods oordeel heeft te 
maken met hoe de volken zich tegenover Zijn volk hebben 
opgesteld. Hoe staan wij daarin als Nederlanders?

4 Kijk voor meer info op 100-days.eu en bestel voor 4 euro 
het boek Israël, de volkeren en het dal van de beslissing in de 
winkel op christenenvoorisrael.nl.

Met tulpen maak je iedereen blij
Met tulpen maak je 
iedereen blij, ook in 
Israël. Oud en jong, 
ziek en gezond, arm 
en rijk. De afgelopen 
zeventien jaar hebben 
we dat steeds weer ge-
merkt. Ook afgelopen 
jaar is de ploeg van 

Christenen voor Israël weer overal geweest. In scholen, 
wijkcentra, ziekenhuizen, gemeentehuizen, aan de grens. 
Bij Joden en Arabieren. Gelovigen en ongelovigen. We 
mochten hen allen bemoedigen.

Help mee de actie ook komend jaar opnieuw tot een succes 
te maken. Hoe meer bollen u geeft, hoe meer wij er kunnen 
uitdelen ter bemoediging. Uit ervaring kunnen we zeggen: 
de Israëli’s zullen u er dankbaar voor zijn. Helpt u mee?

Op de zakjes met de door u betaalde tulpenbollen wordt 
een sticker geplakt met uw naam en adres. De kans 
bestaat dus (zoals al vaak is gebleken) dat u een bedankje 
uit Israël ontvangt van degene die uw tulpenbollen heeft 
ontvangen.

4 Bestel uw tulpenbollen op christenenvoorisrael.nl/ 
tulpenactie

expositie ds. arie reurekas in Nijkerk

Verbinding met het Jodendom

Tot en met 14 maart kunt u in het Israëlcentrum in 

Nijkerk een expositie bezichtigen van schilderijen van 

ds. Arie Reurekas. De expositie is vrij toegankelijk van 

maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 15.30 uur. 

U kunt uw bezoek combineren met een bezoek aan de 

Israëlwinkel van het Israël Producten Centrum.

Toen predikant en godsdienstdocent Arie Reurekas in 
2008 een herseninfarct kreeg, veranderde zijn leven zoals 
hij het tot dan toe kende. Tijdens zijn revalidatieperiode 
vond hij ontspanning in schilderlessen van zijn zus. In 
het schilderen bleek hij zeer verdienstelijk. Zijn werk 
kenmerkt zich door grote doeken met olieverf. Reure-
kas zoekt in een deel van zijn werk de verbinding tussen 
Jodendom en christendom. Dit werk is momenteel te zien 
in Nijkerk.

Shalomhuwelijk dankzij Israëlconferentie
Onderstaande is een waargebeurd 

verhaal: hoe een weduwe, een vrouwe-

lijke dominee met emeritaat, en een 

weduwnaar, een gepensioneerde leraar 

uit Friesland, elkaar ontmoetten op 

het Israëlweekend van Christenen voor 

Israël.

Door cees van Der Horst

In november 2012, een week voordat het 
Israëlweekend zou starten, waren wij juist 
rond met de definitieve kamerindeling voor 
onze weekendgasten. We mochten ons 
verheugen in het feit dat het conferentieho-
tel geheel was volgeboekt. Toen belde ene 
meneer Schootstra.
“Ik ben te laat, ik weet het, maar ik moet u 
toch vragen; is er nog één plaatsje? Ik heb 
het zo op mijn hart dat ik naar deze confe-
rentie toe moet gaan.” “We zitten helaas 
vol meneer, jammer!” “Ja, maar ik …” “We 
zullen nog eens kijken, maar we kunnen u 
niets toezeggen.” “Heel fijn, als u dat zou 
willen doen!”
Wij als gastenechtpaar hadden voor onszelf 
een tweepersoonskamer. Maar er waren 
ook appartementen in het hotel met een 
extra slaapkamer. We zullen het goede 
voorbeeld geven in gastvrijheid, dachten wij. 
We pasten de kamerindeling zo aan, dat er 

voor meneer een kamer in ons appartement 
beschikbaar kwam. En we belden naar 
Leeuwarden met de mededeling: “Het is ons 
gelukt, u bent van harte welkom.”

Telefoontje twee
Vier dagen voor aanvang belde een domina 
met emeritaat uit Dronrijp: “U spreekt met 
mevrouw Ferwerda, moet u eens luisteren, ik 
word de laatste tijd zo bepaald bij Israël en 

ik heb het echt op mijn hart om naar de con-
ferentie te komen. Ja, ik ben er erg laat bij, 
maar …” “We zitten helemaal vol mevrouw, 
echt vol!” “Ja, maar …” “We kunnen helaas 
niets meer voor u betekenen. Het enige wat 
we kunnen doen, is uw telefoonnummer 
noteren.”
De volgende morgen werden we gebeld door 
het hotel ’t Vierhouterbos: “We hebben voor 
u nog een extra eenpersoonskamer beschik-

baar, deze werd voor opslag gebruikt, maar 
is nu gerenoveerd.” Wij natuurlijk bellen naar 
Dronrijp: “Mevrouw, we kregen zojuist een 
bericht en geloof het of niet, maar u bent 
welkom.” “Echt waar?” “Ja, echt waar!”

Samen naar Friesland
Zo hebben we mogen zien, hoe deze twee 
mooie mensen elkaar mochten ontmoet-
ten en hoe de eerste vonkjes oversloegen. 
Mevrouw Ferwerda hoefde niet met een taxi 
terug te reizen, maar kon samen met meneer 
Schootstra naar Friesland terugreizen. In 
april belde ze ons opnieuw: “Ik moet het 
jullie toch even zeggen: we zijn verliefd, echt 
waar! Ik hield het niet voor mogelijk, maar 
er zitten opnieuw vlinders in m’n buik.” 
Zo leidde de Heere hen om in juni 2014 in 
het huwelijk te treden en zo mochten wij 
in november een stralend echtpaar op de 
Israëlconferentie welkom heten.

Van vrijdag 20 tot en met maandag 24 maart 
is ons volgende Israëlweekend in Vierhouten. 
Ds. Willem Glashouwer, ds. Oscar Lohuis en 
Ruben Ridderhof spreken tijdens dit week-
end. Vanaf 199,75 euro kunt u deelnemen. 
Opgeven kan via secretariaat@christenen-
voorisrael.nl of 033-2458824. Het program-
ma van de conferentie vindt u binnenkort op 
onze website en in de volgende krant.

Het ‘shalomechtpaar’ op hun huwelijksdag. | Foto: Joachim de Ruijter

100 dagen bidden: 27 januari tot 8 mei 2015

Wereldwijde gebedsactie
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sprekers van christenen voor israël

Tjerko van der Wouden
De belangrijkste missie voor Christenen voor Israëls is, de kerk bewustmaken van 

Gods handelen met Israël. Dat doen we met allerlei activiteiten. Misschien wel de 

belangrijkste activiteit is het werk van onze sprekers. In deze krant stelt een van 

die sprekers zich voor. Tjerko van der Wouden woont in Groningen, is getrouwd en 

vader van twee kinderen. Naast zijn werk in het bedrijfsleven geeft hij lezingen en 

Bijbelstudies over Israël.

Wat betekent Israël voor jou en je geloofs-
leven?
“Mijn liefde voor Israël is begonnen in 2007 
door een reis van Christenen voor Israël met 
Henk Binnendijk naar Israël. Tot die tijd had 
ik een blinde vlek voor Israël. In de Bijbel las 
ik over Israël heen en richtte mijn aandacht 
op zaken die mij persoonlijk aanspraken. 
In het land Israël is de Bijbel voor mij gaan 
leven en begon ik steeds meer te zien dat 
God zich nog steeds met Israël bezighoudt. 
De Joden brachten de Messias voort. Met 
hen sloot God een nieuw verbond en daar 
mag ik bij horen. Later heb ik nog een heel 
aantal reizen naar Israël gemaakt en heb het 
land goed leren kennen.”

Wat wil je aan mensen overbrengen?
“Ik wil graag de liefde voor Israël over-
brengen. De geschiedenis van Israël in het 

Oude Testament zit vol beloften waar ik 
persoonlijk door geraakt werd tijdens mijn 
reizen door Israël. Ik wil mensen bewust 
maken van het feit dat God Israël nooit heeft 
losgelaten. Hij blijft trouw aan Zijn verbond. 
De God van de Bijbel is vandaag nog steeds 
dezelfde. Zijn beloften zijn eeuwigdurend. 
De oplossing voor de wereldproblematiek 
ligt verscholen in de komst van de Messias. 
Die Messias komt samen met het herstel 
van Israël. Mijn oproep aan christenen is 
om zich daarop te richten en het gesprek 
aan te gaan over Israël in de kerk, maar ook 
daarbuiten. Jesaja (hoofdstuk 62) zegt dat 
hij niet meer kan zwijgen vanwege Sion en 
Jeruzalem. Dat kan ik ook niet meer. Daar 
roep ik ook tot op. En als het spreken niet 
gaat, dan kun je bidden. We kunnen God 
blijven vragen om Israël te zegenen en te 
herstellen (Jesaja 62:7) totdat Hij komt.”

Stuit je wel eens op weerstand? Hoe ga je 
daarmee om?
“Ja, dat gebeurt wel eens. Ik vind dat ook 
niet erg. Wat ik dan probeer te benadrukken 
is dat wat in de Bijbel staat waar is. Als we 
het daarover eens zijn kunnen we verder 
praten en dat leidt meestal tot een vrucht-
bare discussie. Er ontstaat ook wel eens 
weerstand als ik de Bijbelse lijn van Israël 
doortrek naar de situatie van vandaag. Het 
komt dan dichtbij. Dat is ook spannend. Ik 
wil daar heel voorzichtig in zijn. We weten 

niet wat er gaat gebeuren, maar ik heb echt 
het gevoel dat we in een spannende tijd 
leven.”

Spreker uitnodigen?
Wilt u Tjerko of een van onze andere 
sprekers uitnodigen om bij u in de buurt 
een lezing of Bijbelstudie over Israël te 
verzorgen? Kijk dan op christenenvooris-
rael.nl/sprekers.

Tjerko van der Wouden | Foto: Van der Wouden

Israëlpredikant
Ds. Henk Poot is als Isra-
elpredikant werkzaam voor 
Christenen voor Israël. 
Komende maand spreekt hij 
in Heerenveen, Stadskanaal, 
Zutphen, Barneveld, ’t Harde 
en Nieuw Vennep. Details 
vindt u in de agenda op 
pagina 22.

Boeken
Naast het houden van lezingen, schrijft ds. Henk Poot 
boeken. Van zijn hand verschenen onder andere Jozef, een 

messsiaanse geschiedenis en De knecht des 
Heren. Onlangs verscheen Geplant aan wa-
terstromen, een boekje met zeventien Bijbel-
studies bij de Psalmen. U vindt deze boeken 
in de winkel op christenenvoorisrael.nl.

Filmpjes
Ook heeft ds. Poot in samenwerking met het Christelijk 
Informatie Platform (CIP.nl) een reeks filmpjes gemaakt 
waarin hij heel basaal Gods plan met Israël en de rol van 
de kerk hierbij uitlegt. Deze filmpjes vindt u op ons You-
tubekanaal, maar ze zijn ook op dvd verkrijgbaar in onze 
online winkel.

Zingen voor Israël

Zaterdag 28 februari 2015 kunt u in ’s-Gravendeel een 
koor- en samenzangavond van Christenen voor Israël 
bijwonen. Deze avond vindt plaats in de Hervormde Kerk 
aan de Hendrik Hamerstraat 1. We beginnen om 19.15 
uur met samenzang en om 19.30 uur zal ds. Wim Geu-
ze de avond openen. Het Christelijk Hoekschewaards 
 Mannenkoor onder leiding van Adri Poortvliet en het 
Interkerkelijk Koor Kaïros uit ’s-Gravendeel onder 
leiding van Arie de Korte treden deze avond op. Ook 
zal Theresia Sint-Nieklaas meewerken als solozange-
res. Joël Terdu zal tijdens de samenzang het orgel bespe-

len. Ds. Willem J.J. Glashouwer verzorgt een meditatie. 
De toegang is gratis; er zal wel een collecte gehouden 
worden voor het internationale werk van Christenen voor 
Israël.

Meer zingen voor Israël
Dit voorjaar kunt u in elk geval nog zingen voor Israël in 
Enter (10 april) en Winsum (11 april) en verder hopen we 
zangavonden te kunnen houden in Roosendaal, Lelystad, 
Westerbork, Dirksland, Beverwijk en Vlaardingen. In onze 
volgende krant leest u meer.

Het Interkerkelijk Koor Kaïros. Het Christelijk Hoekschewaards Mannenkoor.

Hineni en Gerald Troost 
in Barneveld

Het Hineni Symfonie Orkest geeft op zaterdag 28 maart 
een concert voor Israël in de Bethelkerk in Barneveld. 
Kaarten kosten 17,50 euro in de voorverkoop en 20 euro 
aan de zaal. Kinderen tot en met twaalf mogen gratis mee. 
Korting voor groepen. En (nieuwe) ambassadeurs van het 
orkest krijgen twee gratis toegangskaarten.

Op het programma staat de boeiende Symfonie nr. 9 
van Dvorak, die ook als titel heeft ‘Uit de nieuwe we-
reld’. Dvorak schreef de symfonie in 1893 ter ere van de 
herdenking van de ontdekking van Amerika vier eeuwen 
eerder. Het Hineni Symfonie Orkest speelt uiteraard ook 
een aantal typisch Joodse muziekstukken. Samen met 
Gerald Troost brengt het orkest een aantal schitterende 
liederen ten gehore.

4 Kaarten zijn te bestellen via hinenisymfonieorkest.nl.

Sponsordiner Putten
Werkgroep Hart voor Israël in Putten organiseert op 
zaterdag 14 februari opnieuw een sponsordiner voor Israël 
om 19.00 uur in De Aker, Fontanusplein 2 in Putten. Voor 
slechts 35 euro per persoon kunt u hieraan deelnemen; u 
krijgt dan een verrukkelijk driegangenmenu voorgezet. De 
opbrengst van de avond is bestemd voor hulp aan Holo-
caustoverlevenden en voor een voedselbank voor arme 
gezinnen in Haifa.
Wilt u zich opgeven? Doe dit dan vóór 4 februari bij 
mijnheer D. Lubbertsen, hlubbertsen@solcon.nl of 
0341-357146.
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het shalomfonds vraagt uw bijdrage voor autistische kinderen

Praten via een iPad
Het water komt met bakken uit de hemel 

wanneer ik op een bankje onder een 

afdakje zit te wachten op de bus die me 

naar het station in Jeruzalem zal bren-

gen. Het is een gure dag, begin januari 

2015. Naast me zitten een jonge vrouw 

en een jongetje van een jaar of acht. Hij 

heeft een iPad in zijn hand met allemaal 

plaatjes er op. De moderne tijd, denk 

ik. Dat jongetje vermaakt zich met een 

spelletje.

Door MariJke terlouW

Maar dan vraagt de vrouw iets aan het jon-
getje en ik zie hem dan op een afbeelding 
op zijn iPad drukken. Ik kijk onopvallend 
nog wat langer en zie dat het jongetje toch 
geen spelletje doet. Hij spreekt met de 
vrouw via de knoppen op zijn iPad.

Communiceren met plaatjes
Dan gaat mij een lichtje op. Hier heb ik 
namelijk eerder over gehoord; dit is  precies 
het project waarvoor we deze maand uw 
bijdrage vragen: iPads voor  kinderen met 
een ernstige vorm van autisme waardoor 
ze niet kunnen praten. Op de iPad staat 
een speciaal programma dat autistische 

kinderen de mogelijkheid biedt om te 
communiceren met plaatjes. Het is tot nog 
toe de enige methode die deze kinderen in 
staat stelt te communiceren.

Wereld aan mogelijkheden
Was het toeval dat ik dit jongetje in Jeru-
zalem zag? Nee, dat geloof ik niet. Ik snap 
nu de betekenis van zo’n iPad voor hem. 
Er gaat een wereld aan mogelijkheden 
open. Ook de hulpverleners zijn zo veel 
beter in staat deze kinderen te geven wat 
ze nodig hebben.
Ik kan alleen maar vragen of u het ver-
zoek van Amichai voor de aanschaf van 
deze speciaal uitgeruste iPads van harte 
wilt ondersteunen. Ik heb met eigen ogen 

gezien hoe waardevol dat in het leven van 
een kind kan zijn.

Een iPad kan voor kinderen met een ernstige vorm van autisme een uitkomst bieden bij het communiceren.

Schoonheidssalon 
Devorah

Wereldwijd gebruiken schoonheids-
specialisten producten met mineralen 
uit de Dode Zee. De mineralen uit de 
klei rond de Dode Zee hebben een 
bewezen  heilzame uitwerking. Zo helpt 
de klei om gifstoffen uit het lichaam 
te verwijderen. Het werkt reinigend 
en helpt onder meer bij vermoeidheid, 
psoriasis en reumatische klachten. 
Daarnaast is een behandeling met 
Dode Zee mineralen pure verwenning en 
ontspanning.

In hetzelfde pand als het Israëlcentrum 
in Nijkerk is nu ook de schoonheids-
salon Devorah geopend, waar schoon-
heidsspecialiste Wilma Poot u graag 
ontvangt voor een heerlijke behandeling 
met Dode Zeemineralen. Een leuk uitje 
of een mooi cadeau. Voor meer infor-
matie en reserveringen mailt u naar 
salongendevorah@hotmail.com of belt 
u 06-57153009.

Studiedag 25 maart: Heschel, De Profeten
Onder het motto ‘Ontmoet Israël’ organiseert Christenen voor 
 Israël dit jaar weer vier studiedagen, die speciaal zijn opgezet 
voor voorgangers en studenten theologie. De eerste van deze 
 studiedagen houden we op 25 maart. Ds. S. van der Zee zal 
 spreken over de Joodse denker A.J. Heschel en zijn boek De 
Profeten.

Praktische informatie
De dag vindt plaats in het Israëlcentrum in Nijkerk. Het program-
ma is van 10.00 tot 15.30 uur. De kosten voor deelname aan de 
dag bedragen E 15,– (inclusief lunch). U kunt zich tot 21 maart 
aanmelden via christenenvoorisrael.nl/studiedagen (bij voorkeur) 
of telefonisch via 033-2458824.

Komt dat zien!

U leest in deze krant veel over de wonderlijke wijze waarop de Heere Zijn volk 

terugbrengt naar het land Israël. U kunt hierover ook in uw Bijbel lezen en onge-

twijfeld heeft u zich bij de Bijbelverhalen een beeld gevormd. Graag nodigen wij u 

uit om met ons mee te reizen naar Israël om dit alles met eigen ogen te zien.

“Na mijn reis naar Israël ben ik de Bijbel 
heel anders gaan lezen. Ik heb een veel 
duidelijker beeld van het land waar al de 
Bijbelverhalen zich afspelen. Maar ik vond 
de ontmoetingen die we hadden met Joden 
vooral heel mooi. Ik dacht altijd dat ze een 
soort farizeeërs waren, maar ze waren heel 
aardig. En zoals ze met de Bijbel, met de 
Thora omgaan, daar kunnen wij nog heel 
veel van leren!”

Zo klinkt de reactie van iemand die met 
Christenen voor Israël meereisde. Hoeveel 

boeken je ook leest, hoeveel lezingen je ook 
bijwoont: niets kan zo duidelijk laten zien 
hoe bijzonder het land Israël is als een reis 
naar Israël. De ontmoetingen met Israëli’s 
tonen hoe inspirerend het volk Israël is. 
Daarom organiseren we ook dit jaar weer 
een aantal prachtige reizen naar het beloof-
de land. Reist u mee?

Kijk op krukziener.nl/cvi voor een volledig 
overzicht en de beschrijvingen van onze 
reizen. Hier kunt u zich ook aanmelden voor 
deelname.

Werkreizen Oekraïne
Heeft u het verlangen om het Joodse volk in hun nood tot steun te zijn? Reis dan met ons 
mee naar Oekraïne. Van 21 tot 28 maart is er een werkreis met Koen Carlier.
U begint in Kiev en bezoekt daar enkele Joodse instellingen. Vervolgens reist u naar 
Vinnitsa waar u helpt bij het inpakken en de distributie van voedselpakketten aan Joodse 
gemeenschappen in Oekraïne.
Tussendoor neemt Koen Carlier u mee naar verschillende plaatsen waardoor u een beeld 
krijgt van het leven van de Joden in Oekraïne.

Voor slechts 790 euro (alles inbegrepen) reist u mee naar Oekraïne. Het aantal plaat-
sen is beperkt, dus geef u snel op. Mail naar reizen@christenenvoorisrael.nl of bel 
033-2458824.

Programma Solidariteitsreizen Israël 2015

Reis Vertrek Terugreis  Prijs

Israël in vogelvlucht 27 april 4 mei E 1195,–

Vogelvlucht familiereis 1 mei 8 mei E 1295,–

Israël ontdekken 1 mei 11 mei E 1495,–

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

Israëlreis voor vrouwen 25 mei 4 juni E 1645,–

Loofhuttenreis 2 oktober 12 oktober E 1755,–

Vogelvlucht familiereis 16 oktober 23 oktober E 1295,–

Israël ontdekken 16 oktober 26 oktober E 1495,–

Israël in vogelvlucht 2 november 9 november E 1195,–

* Prijzen zijn op basis van verblijf in een tweepersoonskamer.

Wandelen in de Negevwoestijn. | Foto: akazorzi/CC Flickr

Maak uw bijdrage over op 

NL38 ABNA 0529 310 252 en vermeld 

 daarbij ‘iPads Amichai’. Hartelijk 

dank!

Foto: H&BDeadsea



i s r a ë l a g e n d a
j o o d s e  k a l e N d e r

woensdag 4 februari
toe Bisjwat (Nieuwjaar der Bomen)

s p r e k e r s

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 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 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 Dri-
nenstraat 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.

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

20.00 uur: Barneveld: seminar ds. henk poot.  Loca-
tie: Goede Herderkerk, Jan Seppenplein 70. Thema: 
Zacharia, hoop voor de toekomst.

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

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

dinsdag 10 februari
20.00 uur: ijsselmuiden: lezing ruben ridderhof. 

locatie:  De Hoeksteen, Goudplevier 103. Thema: 
De trouw van God aan Israël.

dinsdag 17 februari
20.00 uur: Bodegraven: lezing ds. oscar lohuis.  

Locatie: ’t Anker, Pastorieplein 2. Thema: Hoe han-
delt God nu met Israël?

woensdag 18 februari
20.00 uur: ’t harde: lezing ds. henk poot voor 

vrouwenvereniging.  Locatie: NH Kerk Elim, 
Eperweg 35. Thema: Israël.

donderdag 19, 26 februari en 5 maart
19.30 uur: Nieuw-vennep: seminar ds. henk poot.  

Locatie: Het Trefpunt, Hoofdweg 1318. Thema: Gods 
trouw aan Israël.

donderdag 19 februari
20.00 uur: den helder: lezing oscar lohuis.  Loca-

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

Maandag 23 februari
19.30 uur: vaassen: lezing ds. willem j.j. glas-

houwer.  Locatie: De Rank, Torenstraat 15. Thema: 

Israël en de kerk: Gods verbonden en het koninkrijk 
van God.

dinsdag 24 februari
20.00 uur: eindhoven: lezing ds. willem j.j. glas-

houwer.  Locatie: De Schuilplaats, Marconilaan 70. 
Thema: Waarom Israël?

woensdag 25 februari
19.30 uur: Zutphen: 2e avond seminar ds. henk 

poot.  Locatie: Rode Kruisgebouw, Van Drinen-
straat 4. Thema: Jezus, Jozef en Israël.

20.00 uur: emmen: Bijbelstudieavond ds. willem 
j.j. glashouwer.  Locatie: De Marke, Staten-
weg 107. Thema: Israël en de eindtijd.

dinsdag 3, 17, 31 maart.
19.30 uur: groningen: seminar ds. kees van velzen.  

Locatie: Immanuel kerk, Overwinningsplein 1. Thema: 
Herstel van het koningschap van Israël.

dinsdag 3 maart
19.45 uur: westerhaar: lezing ds. henk poot.  

Locatie: Hervormd Centrum, Hoofdweg 166. Thema: 
Israël in Nieuwe Testament.

woensdag 4 maart
10.00 uur: katwijk aan Zee: lezing heleen Bénard.  

Locatie: Vredeskerk, Baljuwplein 1. Thema: Van 
Pesach naar Pasen.

Maandag 9, 16 en 23 maart
20.00 uur: wadenoyen: seminar ds. henk poot.  

Locatie: Activiteitengebouw Wadenoyen, Linge-
dijk 19. Thema: Jezus, Jozef en Israël.

dinsdag 10 maart
19.45 uur: Zegveld: lezing op vrouwenvereniging 

heleen Benárd.  Locatie: Gastrij De Nielandhof, 
Middenweg 2. Thema: Van Pesach naar Pasen.

dinsdag 17 maart
20.00 uur: heerde: 2e avond seminar ds. henk 

poot.  Locatie: De Rhijnsburg, Rhijnsburglaan 7a. 
Thema: De verkleuring van de kerk.

19.45 uur: oldebroek: lezing heleen Bénard.  Loca-
tie: Vrije Evangelische Gemeente, Zuiderzeestraat-
weg 226. Thema: In de put of bij de bron.

19.45 uur: hoogeveen: lezing Marianne glas-
houwer.  Locatie: Chr. Gereformeerde Kerk, van 
Echtenstraat 64. Thema: Pesach en Pasen.

woensdag 18 maart
19.45 uur: wapenveld: lezing jeannet van 

duuren.  Locatie: Hervormde Verenigingsgebouw 
Kerkstraat 2a. Thema: Van uittocht naar intocht.

20.00 uur: denekamp: lezing Marianne glashou-
wer.  Locatie: Gebouw Irene, Grotestraat 5 (achter 
de kleine PKN-kerk). Thema: Breng de Joden Thuis.

M u Z i e k

Zaterdag 28 februari
19.15 uur: ’s-gravendeel: Zingen voor israël.  Loca-

tie: Hervormde kerk, Hendrik Hamerstraat 1.

donderdag 5 maart
19.30 uur: arnhem: herdenkingsconcert.  Met het 

Holland-Koor en Noortje van Middelkoop. Locatie: 
Eusebiuskerk, Kerkplein 1. Kaarten E 5,00 en kinde-
ren t/m 12 jaar E 2,50 via christenenvoorisrael.nl.

donderdag 12 maart
19.30 uur: amersfoort: herdenkingsconcert.  Met 

Gerald Troost en band en de Klezmerformatie 
C tot de Derde. Locatie: Stadszaal van de Flint, 

Coninckstraat 60. Kaarten E 5,00 en kinderen t/m 
12 jaar E 2,50 via christenenvoorisrael.nl.

Maandag 16 maart
19.30 uur: drachten: herdenkingsconcert.  Met het 

Hineni Symfonie Orkest en Marcel van der Poel. 
Locatie: Theater de Lawei, Burg. Wuiteweg 24. 
Kaarten E 5,00 en kinderen t/m 12 jaar E 2,50 via 
christenenvoorisrael.nl.

woensdag 18 maart
19.30 uur: elburg: herdenkingsconcert.  Met het Hol-

land-Koor en chazan Gilad Nezer. Locatie: St. Nicolaas-
kerk, Zuiderkerkstraat 1. Kaarten E 5,00 en kinderen 
t/m 12 jaar E 2,50 via christenenvoorisrael.nl.

Zaterdag 28 maart
19.30 uur: Barneveld: concert hineni symfonie 

orkest  met Gerald Troost. Bethelkerk, Groen 
van Prinsterenlaan 2. Kaarten in de voorverkoop 
E 17,50 via hinenisymfonieorkest.nl.

o v e r i g

elke zaterdag
20.00-21.00 uur: uitzending Beloofd land.  Op 

GrootNieuwsRadio via 1008 AM. Presentatie: Eric 
Vink.

tot zaterdag 14 maart
10.00 – 15.30 uur: Nijkerk: expositie arie reu-

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

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

Zondag 8 februari
9.30 uur: Bolsward: tjerko van der wouden.  Loca-

tie: Het Keerpunt, Burgemeester Praamsmalaan 35. 
Thema: Leren van de vijgenboom.

Zondag 8 maart
18.00 uur: piershil: ds. kees van velzen.  Locatie: 

Hervormde Gemeente Piershil, Voorstraat 24. 
Thema: Het herstel van Israël.

e X t e r N

donderdag 5 februari
19.30 uur: alkmaar: israëlavond met eelco 

schaap.  Thema: Never again? – nooit meer Ausch-

witz? Locatie: Orgelzaal Booy, Daalmeerpad 13. De 
toegang is vrij, collecte voor Petach Tikvah.

vrijdag 6 februari
18.00 uur: voorthuizen: sjabbat israël gebedsbij-

eenkomst NeM.  Opgave noodzakelijk: sjabbat@
nemnieuws.nl. Meer info: nemnieuws.nl.

dinsdag 17 februari
20.00 – 21.30 uur: informatieavond NeM over 

uitzending naar israël.  Opgave voor 15 februari 
noodzakelijk: info@nemnieuws.nl. Meer info: www.
nemnieuws.nl.

woensdag 18 februari
20.00 uur: leiden: lezing dikla Zohar.  Locatie: Syna-

goge Leiden, Levendaal 14 (hoek Korenvaarstraat). 
Thema: Mozaïekdecoratie in kerk en sjoel: de eerste 
200 jaar. Organisatie: Genootschap Nederland- 
Israël, afdeling Leiden. Toegang: E 5,00.

Maandag 2 maart
10.00 uur: Nijkerk: landelijk dag kerk & israël.  

Locatie: Kruiskerk, Venestraat 44. Thema: Vergeten 
in ballingschap (Baäl Shem): onopgeefbaar 
verbonden in de praktijk. Inschrijfgeld: E 10,00. 
Nadere informatie: info@appelkerkenisrael.nl of 
06-5183.0897.

vanaf woensdag 1 april
19.30 – 21.15 uur: Nijkerk: introductiecursus 

Modern hebreeuws.  Een eerste kennismaking 
met het Hebreeuws dat in Israël gesproken wordt. 
Locatie: Israëlcentrum, Patroonstraat 1. Cursusdata: 
1, 15 en 29 april, 20 mei en 3 en 17 juni. Cursus-
geld: € 72 (inclusief lesmateriaal). Docent: drs. 
Kees de Vreugd. Opgave graag vóór 15 maart via 
keesdevreugd@christenenvoorisrael.nl.

i s r a ë l c o N s u l e N t e N

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

d e  k r a N t

Krant 279 verschijnt op 27 februari 2015.

Maandag 2 maart in Nijkerk
Landelijke dag 
Kerk & Israël
De stichting Platform Appèl Kerk en  Israël 
in de PKN organiseert op maandag 2 maart 
in de Kruiskerk in Nijkerk een landelijke 
dag met als thema: Vergeten is balling-
schap: onopgeefbaar verbonden in de prak-
tijk. Sprekers zijn dr. H. Vreekamp uit Epe, 
opperrabbijn Binyomin Jacobs uit Amers-
foort en Lenny van der Linden-’t Hart uit 
Zoetermeer. Aanvang 10.00 uur. Inschrijf-
geld E 10,–. De dag is bedoeld voor alle 
leden van Kerk & Israëlgroepen, voorgan-
gers en leden van de PKN die liefde hebben 
voor Israël. Nadere informatie: info@
appelkerkenisrael.nl of 06-5183.0897.

Donateurs Christenen voor Israël krijgen onderscheiding

De onderscheiding is een bijzondere 
blijk van waardering naar alle donateurs 
van Christenen voor Israël die al vele 
jaren het werk van het Jaffa Instituut 
ondersteunen met hun giften. Portowicz: 
“Deze onderscheiding is verdiend. Het 
staat voor dertig jaar vriendschap. In deze 

jaren ondersteunden jullie zomerkampen, 
warme maaltijden, voedselpakketten 
voor hulpbehoevende gezinnen in Jaffa, en 
het onderwijsinstituut in Beth  Shemesh. 
Met dank, die recht uit ons hart komt, 
voor drie decennia onophoudelijke steun.”

Het Jaffa Instituut werd in 1982 opge-
richt om de ernstig misdeelde kinderen 
en hun familie in de stad Jaffa te hel-
pen. Met meer dan dertig verschillende 
 initiatieven, die uiteenlopen van onder-
wijs voor kinderen en voor voedselhulp, 
tot  ondersteuning van vrouwen, bereikt 
het Jaffa Instituut jaarlijks vierduizend 
mensen.

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

V.l.n.r: Dick Schutte, voorzitter, Roger van Oordt, 

directeur, en Pim van der Hoff, vicevoorzitter 

nemen de onderscheiding in ontvangst. | Foto: 

Jaffa Instituut

Uit handen van David Portowicz van 

het Jaffa Instituut in Israël mochten 

Dick Schutte, Roger van Oordt en 

Pim van der Hoff van Christenen voor 

Israël, op 11 januari 2015 de Yedid 

Nefesh onderscheiding in ontvangst 

nemen.

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?

31 januari 2015
Thoralezing: Besjalàch, Exodus 13:17-17:16
Haftarahlezing: Richteren 4:4-5:31

7 februari 2015
Thoralezing: Jitro, Exodus 18:1-20:23
Haftarahlezing: Jesaja 6:1-7:6 en 9:5

14 februari 2015
Thoralezing: Misjpatíem, Exodus 21:1-24:18

Haftarahlezing: Jeremia 34:8-22 en 33:25-26

21 februari 2015
Thoralezing: Teroemá, Exodus 25:1-27:19
Haftarahlezing: 1 Koningen 5:26-6:13

28 februari 2015
Thoralezing: Tetsavè, Exodus 27:20-30:10
Haftarahlezing: Ezechiël 43:10-27



Isreality wil jonge christenen bewust maken van Gods plan met Israël. isreality.nl 23

C O L U M N

ISREALITY
Februari  2015

Bidden voor Israël. 
Waarom?
Op 27 januari start de 
Global Prayer Call: een 
internationale gebeds-
campagne van honderd 
dagen voor (de relatie 
met) Israël. In 2015 is 
het namelijk zeventig 
jaar geleden dat de Holocaust eindigde. Van-
daag is de internationale druk op Israël groter 
dan ooit. Genoeg redenen om met Israël te 
bidden dat de Messias snel zal komen.

De Bijbel leert ons om in onze gebeden het 
goede te zoeken voor Israël: “Bid om vrede 
voor Jeruzalem, laat het wie u liefhebben goed 
gaan”, leert Psalm 122:6. God verwacht van 
al Zijn kinderen dat zij bewogen zijn over de 
vrede van die ene stad: Jeruzalem. Daar is een 
praktische reden voor: Gods einddoel met deze 
wereld vindt zijn climax in de de� nitieve vesti-
ging van Zijn koninkrijk. Telkens als we bidden 
‘Uw koninkrijk kome’ (Matteüs 6:10) verbinden 
we onszelf met dat doel.

Het centrum van Gods koninkrijk op aarde zal 
Jeruzalem zijn (lees Jesaja 2; Micha 4; Zacharia 
8 en 14). De uitvoering van een rechtvaardige 
regering zal volgens Micha 4:2,3 uitgaan van 
Jeruzalem tot het einde van de wereld. Als reac-
tie daarop zal de aanbidding van de volken te-
rugstromen naar Jeruzalem (lees Jesaja 60:11, 
12; Zacharia 14:16; Psalm 68:30; Jesaja 60:5-14 
en Matteüs 2:11). De vrede en de voorspoed 
van alle naties hangt dus af van de vrede en 
de voorspoed van Jeruzalem. Totdat Jeruzalem 
haar vrede binnengaat, kan geen enkel land op 
aarde echte vrede ervaren. Bidden voor Israël 
is dus bidden voor de komst van de Messias en 
Zijn vrederijk!

In Matteüs 23:39 zegt Jezus dat Jeruzalem 
aan zijn lot wordt overgelaten, totdat u zegt: 
“Gezegend is Hij Die komt in de Naam van 
de Heere!” Voordat Jezus terugkomt, zullen 
de Joden weer in Jeruzalem wonen. Het zal 
weer hun eigen stad zijn na duizenden jaren 
overheersing.
Er is één persoon in het universum die de 
gedachten van Jezus’ terugkeer meer haat en 
vreest dan wie ook. Ik geloof dat satans eerste 
doel het voorkomen of vertragen van Jezus’ 
terugkeer is. Hij is beter op de hoogte van de 
Bijbelse profetie dan veel christenen.
Nieuwsgierig geworden? In mijn Bijbel Blogs op 
isreality.nl vind je zeven redenen om voor Israël 
te bidden en praktische tips hoe je dat kunt 
aanpakken.

Geert-Jan

Beleef de zomer van je leven in Israël!
Isreality Jongerenreizen naar 
Jeruzalem voor maar € 750,–
Droom je er al jaren van om eens naar Israël te 
gaan, maar vind je ’t gewoon te duur? Of houd je 
er juist van om jezelf tijdens je vakantie nuttig te 
maken? Dan zijn de Isreality Jongerenreizen van 
komende zomer echt wat voor jou!

Voor maar E 750,– vlieg je met ons mee naar 
Israël en verblijf je twee weken in Jeruzalem. Daar 
werk je mee in ons vrijwilligersproject in een van 
de armste wijken van de stad. Tussendoor bezoek 
je de mooiste plekjes van Jeruzalem, ga je een dag 
op avontuur in het Bijbelse hartland van Israël en 
is er natuurlijk genoeg vrije tijd om helemaal zelf 
te bepalen wat je doet. Zo maak je de reis van je 
leven én beteken je iets voor de arme bevolking 
van Jeruzalem.

Over het vrijwilligersproject
Ieder jaar bezoeken honderdduizenden toeristen 
Jeruzalem: ze bidden bij de Klaagmuur, nemen 
een kijkje in de Graftuin en wandelen uren door de 
straten van de Oude Stad. Wat je als toerist vaak 
niet meekrijgt, is dat Jeruzalem ook een arme 
stad is. Bijna veertig procent van de inwoners van 
Jeruzalem leeft onder de armoedegrens. Kiryat 
HaYovel is een van de armste wijken van de stad. 
Er wonen vooral grote immigrantengezinnen uit 
India, Rusland en Ethiopië. Ze hebben elke maand 
veel moeite om rond te komen, laat staan dat ze 
geld hebben om hun huis op te knappen.

De enthousiaste projectleidster Rachel legt het 
belang van het vrijwilligersproject uit: “Samen met 

de lokale bevolking draag je als vrijwilliger bij aan 
een hoopvolle toekomst voor Jeruzalem. Je werkt 
samen en verricht op het oog kleine klusjes: het 
verven van een trappenhuis, het aanleggen van 
een tuin of het vervangen van een lamp bij iemand 
thuis. Maar juist deze kleine zaken geven de be-
woners van Kiryat HaYovel hoop voor de toekomst. 

Veel mensen hier zijn verbitterd en hebben geen 
vertrouwen meer in de ander. Wij proberen hen 
weer een klein beetje hoop terug te geven. En met 
heel veel geduld en veel liefde lukt dat langzaam-
aan. Kiryat HaYovel krijgt weer kleur. Bewoners zijn 
weer trots op hun wijk en hun stad. Ze krijgen weer 
hoop.”

Over de jongerenreizen
Isreality organiseert deze zomer twee jongerenrei-
zen naar Jeruzalem, waarbij je een aantal dagen 
vrijwilligerswerk doet in Kiryat HaYovel. De rest 
van je tijd in Israël nemen we je mee op bijzondere 
trips, duiken we samen de Bijbel in en kun je in je 
vrije tijd je eigen plan trekken. Iets voor jou? Kijk 
snel op isreality.nl/travel voor meer informatie!

Reisdata: 17-31 juli en 31 juli-14 augustus
Prijs: E 750,– (dit is inclusief retourvlucht Amster-
dam-Tel Aviv, reisleider, verblijf in hotel + ontbijt, 
lunch en diner (alleen op de werkdagen) dagtour 
door Judea en Samaria en bezoek toeristische sites)

Let op: er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus meld je snel aan!

“Wij zijn afgelopen zomer met de jongerenreis van Isreality naar Israël 
geweest. We hebben daar vrijwilligerswerk gedaan in een arme woonwijk 
van Jeruzalem. Tussendoor zagen we een hoop van Israël: de Dode Zee, 
Tel Aviv en de highlights van Jeruzalem. Op dag één was de groep al een 
hechte club. Het was een to� e reis waarin we de gastvrije bevolking van 
Israël echt hebben ontmoet!”  – Hanna en Yaela  (foto boven)

Twee Nederlandse jongens die afgelopen zomer 
met Isreality naar Jeruzalem reisden aan ’t werk in 
een trappenhuis in Kiryat HaYovel. | Foto: Isreality

“Dankbaarheid hoef je in Kiryat HaYovel niet in het woordenboek op te 
zoeken. Dat straalt hier van de gezichten af.”  – Anne-Jan

D R Y  B O N E S
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