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Toerisme uit India
Voor de eerste keer kwamen 
zeshonderd reisagenten uit India 
voor hun jaarlijkse conferentie 
naar Israël, op uitnodiging van 
het Israëlische ministerie van 
Toerisme. De verwachting is 
dat het toerisme uit India de ko-
mende jaren enorm zal groeien. 
Daarbij komt dat toeristen uit 
India hun bestemming vooral 
kiezen op basis van het advies 
dat hun reisagent geeft. Het 
ministerie wil Israël als een 
aantrekkelijke vakantiebestem-
ming onder de aandacht van de 
Indiase toerist brengen.

Israël helpt in strijd tegen Boko Haram Betere raket
waarschuwing

In de loop van 2016 komt er in 
Israël een nog beter waarschu-
wingssysteem tegen raketaan-
slagen. Met het nieuwe systeem 
kan elke sirene apart worden 
ingeschakeld, terwijl dit nu nog 
per regio moet. Door de nieuwe 
techniek kan sneller worden bere-
kend waar de raketten inslaan en 
daardoor kan de sirene eerder in 
werking. Ook wordt het makke-
lijker de mensen te waarschuwen 
met sms of doordat de tv automa-
tisch overschakelt op het alarm-
kanaal.

Deze kinderen van de Bnei Menashe uit India hebben de grootste pret. Zij wonen sinds kort in Israël en hebben net heerlijk buiten gespeeld. Toch is het voor niemand, jong 

en oud, makkelijk een nieuw bestaan op te bouwen. Je krijgt te maken met een nieuwe taal, andere gewoontes, het zoeken naar een baan en het opbouwen van een sociaal 

netwerk. Vanuit de hele wereld keren Joden terug naar Israël. In de afgelopen weken lag de aandacht vooral bij de Joden in WestEuropa. De aanslagen en het antisemitisme 

grepen iedereen aan. Netanyahu riep daarom deze Joden op terug te keren naar Israël. Maar ook vanuit OostEuropa is een uittocht van Joden gaande. Door de oorlog in 

Oekraïne ontvluchten veel Joden letterlijk hun huizen en vertrekken haastig naar Israël. In India wachten de Bnei Menashe met intens verlangen op de tijd dat ze kunnen 

vertrekken. De nieuwe immigranten in Israël denken soms met weemoed terug aan hun land van herkomst. Maar opmerkelijk genoeg heeft niemand spijt. Wie je ook 

spreekt, allen ervaren Israël als hun thuis en toekomst. | Foto: Shavei Israel

Toekomst in Israël

Israël zet zijn kennis op het gebied 
van het bestrijden van terreur ook 
buiten de eigen landsgrenzen in. In 
Nigeria helpt Israël mee in de strijd 
tegen Boko Haram. In de Jerusa-
lem Post zegt Mike Omeri: “Israël 
is een cruciale en loyale bondge-
noot in onze strijd tegen Boko Ha-
ram.” Omeri is hoofd van de natio-
nale informatiedienst van Nigeria. 
Omeri: “Het is een trieste realiteit 
dat Israël veel ervaring heeft in de 
strijd tegen terreur. Onze Israëli-
sche partners hebben die ervaring 
en unieke kennis die ze door de 
jaren heen hebben verzameld in de 
strijd tegen terreur op hun eigen 
grondgebied, gebruikt om ons te 

helpen.” Israël werkt de laatste ja-
ren nauwer samen met Nigeria. Zo 
is er een overeenkomst waardoor 
meer christelijke pelgrims Israël 
kunnen bezoeken en helpt Israël op 
zijn beurt Nigeria bij het opsporen 
van honderden ontvoerde meisjes 
door Boko Haram.

President Goodluck Jonathan van Ni-

geria en premier Benjamin Netanyahu. 

| Foto: Flash90
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k o r t  n i e u w sn i e u w s  e n  a c h t e r G r o n d e n

Help het Hapaot Center en maak uw 

bijdrage over op NL38 ABNA 0529 310 

252 van Christenen voor Israël en vermeld 

daarbij ‘Hapaot Center’. Hartelijk dank.

Brief van Liberman
Eind januari ontvingen wij onderstaande brief van de Israëlische 

minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Liberman,

Jeruzalem, 25 januari 2015

Geachte Christenen voor Israël,

Hiermee wil ik mijn waardering voor uw jarenlange steun aan Israël 
tot uitdrukking brengen, die onder mijn aandacht is gebracht door de 
ambassade van Israël in Den Haag.

Uw publiekelijke vertoon van solidariteit met Israël tijdens operatie Protective Edge is een voor-
beeld van deze uitgesproken steun. Bovendien, uw inspanningen in het weerstaan van pogingen 
om Israël in Nederland te delegitimiseren en uw werk voor de Joodse gemeenschappen in nood, 
zoals in Oekraïne, spelen een belangrijke rol in de strijd tegen bedreigingen van de Joden in 
Israël en elders.

Ik wil graag mijn dank uitspreken voor uw voortdurende inzet en steun, en ik wens u aanhoudend 
succes in uw belangrijke werk.

HoogacHtenD, 
avigDor liBerman

‘Dankzij jullie leven wij’
Op 18 februari ontvingen Menno en Bep 

Kipp postuum de Yad Vashemonderschei

ding Rechtvaardige onder de Volkeren uit 

handen van de Israëlische ambassadeur 

Haim Divon (vierde persoon van rechts). Het 

echtpaar redde tijdens de Tweede Wereld

oorlog het leven van de Joodse Els Weinberg.

Een aantal van de kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen van zowel de families 
Kipp als Weinberg waren bij de plechtigheid 
op het stadhuis van Enkhuizen aanwezig. Door 
de heldhaftigheid van Menno en Bep kon Els 
Weinberg overleven en stichtte zij in Israël een 
gezin, met inmiddels veertig nakomelingen. 
Achterkleinzoon Amichai (vierde persoon van 

links) zei in zijn toespraak: “Bedankt voor 
het leven. Bedankt voor het verzet tegen de 
nazi’s. Bedankt voor het vasthouden aan jullie 
overtuiging in een tijd dat het voor de hand lag 
om aan jezelf en niet aan anderen te denken. 
Bedankt namens mij en namens alle mensen 
die nu leven, dank zij jullie”.

s h a l o m f o n d s   Marijke Terlouw

Zorg voor de allerkleinsten onder ons

Hulp aan jonge ouders
Ik lees het verzoek van het Hapaot Center in 

Israël voor een fi nanciële bijdrage aandach

tig door. Ze richten zich op de allerjongste 

kinderen van Israël – van baby’s tot kleu

ters – en hun ouders. Een van de activiteiten 

doet me grinniken: een cursus babysitter. 

Als tiener vond ik het zelf erg leuk om op te 

passen en zo een zakcentje bij te verdienen. 

Hoezo een cursus? Maar eerlijk is eerlijk, 

wat wist ik nu echt van kleine kinderen, van 

baby’s?

Het idee achter deze cursus is dat tieners en 
studenten, die straks zelf moeder zullen zijn, 
zo vaardigheden en kennis opdoen over het 
verzorgen van kinderen. Dat is handig als ze in 
de vakantie of avonduren een bijbaantje heb-
ben als oppas. Maar dus ook nuttig voor later.

Nieuwe immigranten
De cursus past helemaal bij wat dit centrum 
doet. Het wil bijdragen aan de gezonde 

Sneeuwpret
Voor de tweede maal dit jaar viel er in grote 
delen van Israël een goed pak sneeuw. Op 
vrijdag 20 februari ontwaakten veel Israëli’s 
met buiten een witte wereld. De sneeuw 
zorgde naast de nodige overlast ook voor 
veel pret.

Livestream Israëlcursus
De Israëlcursus die in de komen-
de weken in het Israëlcentrum in 
Nijkerk wordt gegeven, is ook te 
volgen door de livestream chris-
tenenvoorisrael.nl/livestream.

Oefening

Half februari was er in Jeruzalem 
een grootschalige rampenoefe-
ning. Het ging specifi ek om si-
mulatie van een terreuraanslag 
op de tram in Jeruzalem. Politie, 
artsen en brandweer deden al-
lemaal mee aan de oefening. 
Er waren acteurs die slachtof-
fers speelden en politie moest 
ongeduldig en opdringerig pu-
bliek (ook gespeeld) op veilige 
afstand zien te houden. | Foto: 

Flash90

Magazine

Bij deze krant vindt u een bij-
zonder magazine: Opdat wij niet 
vergeten. Met interviews en co-
lumns staan we stil bij de Holo-
caust, nu zeventig jaar geleden. 
Het magazine is een eenmalige 
uitgave bij Israël Aktueel.

Ontziltingsauto

Een Israëlische fi rma brengt 
een nieuw product op de markt: 
de ontziltingsauto. De auto is 
speciaal ontwikkeld voor de 
Marshall eilanden. De auto is 
onderdeel van een pakket maat-
regelen dat het gezondheids-
systeem op de eilanden moet 
ondersteunen. De auto is ook 
geschikt in geval van rampen. 
Binnen 72 uur kan vervuild wa-
ter gezuiverd worden en kunnen 
ongeveer 6500 mensen van wa-
ter worden voorzien. | Foto: G.A.L. 

Water Technologies Ltd.

Meer orthodoxen werken
Het aantal ultraorthodoxe Jo-
den dat deelneemt aan het ar-
beidsproces stijgt. In ruim tien 
jaar tijd steeg het percentage 
vrouwen dat werkt met achttien 
procent en bij de mannen met 
tien procent. 68 procent van de 
vrouwen heeft nu een baan en 
56 procent van de mannen.

1

OPDAT WE NIET 
VERGETEN...VERGETEN...VERGETEN...VERGETEN...VERGETEN...

ontwikkeling van de allerkleinsten onder ons. 
Want daar ligt voor hun de basis voor een 
goede toekomst.
Bij het centrum in Tirat Hacarmel kloppen 
vooral nieuwe immigranten aan. Ruim 35 pro-
cent van de huishoudens in deze plaats heeft 
om de een of andere reden direct contact met 
de sociale dienst. Deze gezinnen vinden het 
moeilijk zich aan te passen aan het leven in 
Israël. Dat heeft zijn weerslag op de kinderen. 
Denk bijvoorbeeld aan de taalontwikkeling of 
aan sociale vaardigheden.

Wijkcentrum
Het Hapaot Center is een soort wijkcentrum, 
waar de ouders kunnen in- en uitlopen. Ze kun-
nen advies vragen. Er is een bibliotheek en een 
peuterspeelzaal. En er zijn allerlei cursussen en 
programma’s, zoals dus de cursus babysitter. 
Maar als het nodig is komt er ook een trainer 
thuis om advies en hulp op maat te geven.

Renovatie
Het wijkcentrum is toe aan renovatie. Inmid-
dels is er iemand bereid gevonden de kosten 

voor de renovatie van het pand op zich te 
nemen. Maar ook het interieur en de benodigd-
heden voor de cursussen moeten vervangen. 
Hiervoor vraagt het centrum om uw steun. 
Wilt u helpen bij de aanschaf van muziek-
instrumenten, kasten, speelgoed, spelletjes, 
boeken, computers en speeltoestellen? Er is 
een bedrag van 8500 euro nodig om alles op 
orde te krijgen. Daarmee geven wij ouders én 
kinderen een hoopvolle toekomst.

Sneeuwballen gooien bij de Damascuspoort. 

|  Foto’s: Flash90

Sneeuwpop bij de Klaagmuur.

Een betoverend wit Jeruzalem.

Warme koffie op een ijskoud bankje.

Foto: CvI
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B i j B e l  e n  p r o f e t i ei s r a ë l p r e d i k a n t

Sneltrein naar de eindtijd
Alles wordt meegesleurd in een 

stroomversnelling. Spanningen 

worden grimmiger. Bijbelse 

eindtijdscenario’s tekenen zich 

steeds realistischer af. Over drie 

weken kiest Israël een nieuwe 

Knesset. Is deze verkiezing de 

laatste halte van een sneltrein 

die naar eindtijdrampen raast? 

Ook wij zitten in die sneltrein. 

De Heere heeft haast en gaat 

door. Zijn er noodremmen?

Door Drs. Jan van BarnevelD

Eind januari werd plechtig de be-
vrijding van Auschwitz herdacht. 
Intussen neemt het antisemitisme 
in Europa snel toe. Joden voelen 
zich niet veilig in Europa. Ook niet 
in ons land. Beschamend en ge-
vaarlijk. Ook voor ons. Regeringen 
beschermen synagogen en Joodse 
instellingen. Dit is een noodzake-
lijke symptoombestrijding, want 
de wortels van dit kwaad worden 
niet uitgerukt. De felle Jodenhaat 
die van de islam uitgaat, wordt 
niet benoemd en dus niet bestre-
den. Integendeel, de islamisering 
van onze samenleving gaat in een 
razend tempo verder. Het ‘beest 
in Brussel’ voelt zich opgejaagd 
door de pijlsnelle groei van Euro-
pa-kritische partijen. Steeds meer 
demonstraties en tegendemonstra-
ties lopen uit op rellen, zelfs tot 
‘opstanden’. Dat komt dichter bij 
‘allerlei oproer’ en ‘opstaan van 
het ene volk tegen het andere’, 
gebeurtenissen die de Here Jezus 
noemt als ‘het begin van de weeën’ 
van de eindtijd. De weeën komen 
steeds sneller en worden feller. Dat 
zien we nu gebeuren.

Gods haast
Jesaja 60, een prachtig hoofdstuk 
over de toekomstige heerlijkheid 
van Sion, eindigt met de profetie: 
“Ík, de Heere, zal dit te zijner 

tijd spoedig doen komen” (Jesaja 
60:22). “Met haast volvoeren”, 
zegt de NBG-vertaling. Waarmee 
maakt de Heere haast? Met Zijn 
herstelplan voor Israël. Herstel van 
het land, terugkeer van het Joodse 
volk en een geestelijk herstel.
Onder de 1,1 miljoen Joodse 
inwoners van de EU heerst grote 
onrust. Vorig jaar zijn zevendui-
zend Franse Joden naar Israël 
vertrokken. Het Joodse Agent-
schap, dat sinds 1928 de terugkeer 
van Joden naar het Beloofde Land 
aanmoedigt en Joodse immi-
granten ondersteunt, verwacht de 
komende vier jaar 150.000 Joden 
uit Frankrijk. Daarbij komen tien-
duizenden Joden uit Oekraïne en 
andere Europese landen. Het zijn 
tekenen van Gods haast.

Vernietigend einde
“Want Ik maak een vernietigend 
einde aan alle heidenvolken 
waarheen Ik u verspreid heb, 

maar aan u [Israël, JvB] zal Ik 
geen vernietigend einde maken, 
maar u bestraffen met mate” 
(Jeremia 30:11). Angstig is de 
snelheid waarmee de Europese 
sneltrein naar dat “vernietigend 
einde” raast. We hebben het ernaar 
gemaakt. Nu, zeventig jaar na de 
bevrijding van Auschwitz, jagen 
wilde, tierende antisemitische 
jagers het Joodse volk uit onze 
streken (Jeremia 16:16).
De strijd om het land wordt 
heftiger. Iran is bijna klaar met 
de ‘bom voor Allah’. Hezbollah 
heeft meer dan honderdduizend 
raketten klaar voor de ‘eindstrijd’ 
tegen Gods volk. Hamas graaft 
weer tunnels, bewapent zich en 
traint kinderen voor de strijd. Op 
de Golan dreigt oorlog. Jeremia 
31:6 zegt over het gebied in Israël 
waar de hele wereld een Palestijn-
se staat wil: “Want er zal een dag 
zijn dat de wachters zullen roepen 
op het bergland van Efraïm: Sta 

op, laten wij opgaan naar Sion, 
naar de Heere, onze God.” Zo zal 
het gebeuren. Geen Palestijnse 
staat op dat bergland, maar een 
Joods volk dat naar Jeruzalem 
trekt om daar de feesten van de 
Heere te vieren.

Verkiezingen
Beïnvloeden de verkiezingen 
voor de Knesset van 17 maart 
de snelheid van de sneltrein naar 
de eindtijd? De verkiezingsstrijd 
gaat tussen centrumlinks van 
Yitzchak Herzog (Arbeiderspar-
tij) met Tzipi Livni (afgeslankte 
Hatnua partij). Zij staan voor de 
tweestatenoplossing en rekenen 
op de steun van de verraderlijke 
EU en VS. Die Palestijnse staat 
wordt onvermijdelijk een Ha-
masachtig terroristenbolwerk in 
Judea en Samaria (Westoever). 
Centrumlinks hoopt op de steun 
van Yaïr Lapid (Er is Hoop) en 
van Avigdor Lieberman (Israël ons 
Tehuis), de ‘partij van de Russen’. 
Centrumrechts wordt geleid door 
Benjamin Netanjahu (Likud). 
Rechts achter hem staat de jonge, 
orthodoxe Naftali Bennett (Joods 
Tehuis). Samen rekenen zij op 40 
van de 120 Knessetzetels. Bennett 
roept al jaren ‘annexeren’. Zijn 
voorstel is eerst ongeveer zestig 
procent van de Westoever (gebied 
C) met 350.000 Israëlische Joden 
en 80.000 Arabieren te annexeren. 
Na de verkiezingen zou er snel 
een escalatie naar oorlog om de 
Westoever kunnen optreden. Als 
dat gebeurt, komt de hele wereld 
tegen Israël in opstand. Weer zal 
de Heere ingrijpen.

Noodrem
Wij zitten met de EU en onze re-
gering in die sneltrein naar ramp-
zalige eindtijdgebeurtenissen. 
Een Nederlandse regering die de 
moed heeft Israël te steunen, trekt 
zo aan een noodrem bij de Heere. 
Een kerk die nederig tot de Heere 
roept en biddend werkt aan een 
opwekking, trekt aan een tweede 
noodrem. Maar de trein rijdt hard.

Foto: mqnr/CC Flickr.com

De jeugd heeft 
de toekomst

Er wordt weleens gezegd 

dat God geen kleinkinde

ren heeft. Daarmee wordt 

bedoeld dat je niet kunt 

drijven op het geloof van je 

ouders. En dat is natuurlijk 

ook zo. Maar aan de andere 

kant: God is zo trouw aan 

mensen dat Hij Zijn liefde en 

beloften doordraagt in de 

komende generaties.

Door Ds. Henk Poot

Een prachtig voorbeeld is Psalm 
105, waar God zegt dat Hij het 
verbond met Abraham voor eeu-
wig blijft bewaren. Hij beloofde 
Abraham: “U zal Ik het land Ka-
naän geven.” En dat woord ge-
bood Hij aan duizend geslachten 
(vers 8). In werkelijkheid vervul-
de de Heere die belofte ook aan 
de kinderen van de eerste aarts-
vader.
Een andere psalm, Psalm 102, 
geeft een diep getuigenis van 
het lijden van het Joodse volk 
in de verstrooiing. Het wordt 
genoemd het gebed van een 
ellendige, wanneer hij bezwijkt 
(vers 1). Je zou de jammerklacht 
kunnen lezen als onderschrift bij 
het immense lijden van de Holo-
caust. God lijkt Zijn aangezicht 
verborgen te hebben.

Hoop voor de toekomst
Maar in dezelfde psalm klinkt 
ook vertrouwen. Wat er ook 
gebeurt, God houdt stand: “U 
blijft Dezelfde, aan Uw jaren zal 
geen einde komen”, en “van 
generatie op generatie” (vers 
28 en vers 13). En dan loopt 
die zekerheid uit in hoop voor 
de toekomst. God zal Zijn aan-
gezicht laten zien en Zijn trouw 
betonen aan de komende gene-
ratie. “De kinderen van Uw die-
naren zullen veilig wonen, hun 
nageslacht zal voor Uw aange-
zicht bevestigd worden.” En zo 
is het ook gebeurd. Na de nacht 
van de Holocaust is een nieuwe 
morgen aangebroken met de 
stichting van de staat Israël.

Ook voor de vijanden
Het doet me denken aan een 
andere belofte die daarmee te 
maken heeft en die ook door de 
Heere vervuld wordt. En dan gaat 
het niet om de kinderen van hen 
die ten onder gingen in de Holo-
caust, maar om de kinderen van 
hen die de beulen waren. Die be-
lofte lezen we in Jesaja 60: “Ook 
zullen, zich buigend, naar u toe 
komen de kinderen van hen die 
u onderdrukt hebben, en allen 
die u verworpen hebben, zullen 
zich neerbuigen aan uw voetzo-
len, en zij zullen u noemen: Stad 
van de Heere” (vers 14). Bij de 
herdenking in Auschwitz was 
ook de zoon van de toenmalige 
kampkommandant. God heeft 
het gegeven dat kinderen van 
ouders die Joden haatten, Israël 
nu liefhebben. Ik ken ze.

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

Charlie, mij niet gezien
Het is schokkend dat minister-president Rutte de 
Tweede Kamer heeft geadviseerd dat Joodse Neder-
landers de kosten van hun eigen veiligheid moeten 
betalen. Arie Slob, leider van de ChristenUnie, had 
een verzoek ingediend om de veiligheidsvoorzienin-
gen die moeten worden betaald voor beveiliging van 
Joodse scholen en instellingen voor rekening van de 
overheid te laten komen.
Een meerderheid in de Tweede Kamer, waaronder de 
regeringspartijen, wilde hier niet aan. Het herinner-
de mij eraan dat vóór de Tweede Wereldoorlog de 
Joden in Nederland het onderdak moesten betalen 
van gevluchte Duitse Joden. Met Joods geld moest 
Westerbork gefinancierd worden. Nu is er opnieuw 
een schrijnende situatie. Aan de ene kant roepen dat 
Europa geen Europa is zonder de Joodse bevolking 
en aan de andere kant hen zelf voor noodzakelijke 
beveiligingskosten laten opdraaien.
Iedereen sprak over de afschuwelijke aanslag op de 
redactie van Charlie Hebdo. De onschuldige Joodse 
slachtoffers in de supermarkt in Parijs waren al snel 

uit het nieuws. Zij kregen een begrafenis in Jeruza-
lem. Ze werden vermoord omdat ze Jood zijn.
‘Je suis Charlie’ (Ik ben Charlie). Een tijdschrift dat 
nu zijn miljoenen verslaat en dat erin gespecialiseerd 
is om Joden, christenen en moslims zo veel mogelijk 
te krenken. Het is kennelijk onze nieuwe westerse 
moraal: het maximaal mogen kwetsen en krenken 
van onze medemens. Ons exportproduct voor de 
tweede en derde wereld, waarop iedereen jaloers 
moet worden?
Paulus, een apostel van Jezus de Messias, leert ons 
echter de vruchten van de Geest die wij mogen 
voortbrengen. Dat zijn liefde, blijdschap, vrede, 
geduld, goedheid, trouw, nederigheid en zelfbeheer-
sing. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend zegt 
hij in zijn opdracht aan de gemeente. Laat dat onze 
waarden zijn in ons spreken, denken en doen.
Arie Slob zei in de Tweede Kamer: “Ik ben een 
navolger van Degene die zich aan Mozes openbaar-
de als ‘Ik ben die Ik ben’.” En Charlie … mij niet 
gezien.
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K o r t  n i e u w si n t e r v i e w

interview met de negentigjarige Zvi eyal

‘Steeds vragen blijven stellen’
Harry Klafter (1925) overleeft, 

samen met zijn moeder en broer, 

de Tweede Wereldoorlog. Zijn 

vader wordt in Auschwitz ver

moord. Na 1945 is in Nederland 

blijven voor Harry geen optie 

en in 1946 komt hij via ’illegale’ 

immigratie naar Brits mandaat

gebied Palestina. Hij gaat schei

kunde en microbiologie studeren 

en daarna medicijnen met als 

specialisatie chirurgie. Hij sticht 

een gezin. In gesprek met een 

bijna negentigjarige emeritus 

hoogleraar chirurgie over het 

leven.

Door Joanne niHom

“Het belangrijkste dat ik in mijn 
leven heb geleerd is om steeds 
nieuwsgierig te zijn en vragen 
te blijven stellen, niet zomaar 
alles voor waar aan te nemen. 
 Misschien komt het door mijn 
werk dat ik zo denk. Als chirurg 
was het onmogelijk zaken te 
verdraaien of mooier te maken. 
Wanneer een patiënt op je tafel 
ligt, dan is er geen keuze, dan 
moet je de waarheid zien. Ook als 
die niet leuk is.
De meeste mensen willen, of kun-
nen, de realiteit niet onder ogen 
zien. Ze denken niet na en lopen 
achter leiders aan. Met gevolg dat 
we met zijn allen continu voor de 
gek worden gehouden. Ik blijf er 
tegen waarschuwen, maar het is 
bijna een ‘mission impossible’. 
Zoals de Tweede Wereldoorlog, 
wat toen is gebeurd is een feit, 
daar kan je niets aan verdraaien. 
Toch gebeurt dat wel. Zoals het 
Anne Frankhuis in Amsterdam, 
en de geschiedenis van de familie 
Frank en andere onderduikers. 
Daar is een romantische voorstel-
ling van gemaakt. Niet waarheids-
getrouw. Anne was een bijzonder 

meisje, maar haar verhaal is 
vercommercialiseerd. Dat nieuwe 
verhaal zijn mensen gaan geloven. 
Zoals ook veel van de kampen 
uit de oorlog toeristische plekken 
zijn geworden. De wereld is net 
de drie aapjes: horen, zien en 
zwijgen.”

Geen vlucht
“Mijn vertrek uit Nederland in 

1946 was geen vlucht, het was een 
bewuste keuze. Ik wilde naar mijn 
eigen land, daar waar ik thuis ben. 
Ik voel het, nog iedere dag, als 
een groot voorrecht om deel uit 

te kunnen maken van het wonder 
van een Joods land, een droom die 
werkelijkheid werd. Ik ben met 
een Israëlische vrouw getrouwd 
en onze kinderen zijn opgevoed in 
de Hebreeuwse taal. Na ons huwe-
lijk heb ik ook, om ‘echt Israëli’ 
te worden mijn naam veranderd 
in Zvi Eyal. Dat betekende wel 
dat mijn kinderen niet met mijn 
moeder konden praten – zij sprak 

alleen Nederlands. Dat was de 
prijs die ik ervoor betaalde, maar 
het was het waard. Mijn kinderen 
zijn sabra’s. Zij wonen in een ei-
gen land en hen zal niet gebeuren 
wat mijn familie is overkomen. 
Bij latere bezoeken aan Nederland 
voelde ik me een vreemde, vooral 
in de Joodse gemeenschap. Waar-
om waren zij gebleven in een land 
dat hen verraden had? Heimwee 
naar Nederland heb ik nooit ge-
had. Wel een soort nostalgie naar 
mijn jeugd.”

Absurd
“De Shoah was het faillissement 
van Europa, van de westerse 
beschaving. Tot vandaag. Wat heb-
ben we geleerd? Is er iemand die 
echt nadenkt? Moordenaar Arafat 
die de Nobelprijs ontvangt, terwijl 
de hele wereld applaudisseerde. 
Absoluut absurd dat dat mogelijk 
was. In het Handvest van de PLO 
wordt het bestaan van Israël, tot 
de dag van vandaag, ontkend. 
Of president Obama die Hamas 
blijft ondersteunen. En de wereld 
juicht.”

Een voortdurend wonder
“Petra van der Zande heeft een 

boek over mijn leven geschreven 
omdat ze me zo bijzonder vindt. 
Maar in Israël wonen alleen maar 
mensen met interessante en bij-
zondere verhalen. Dat is de kracht 
van ons volk. Je kunt het allemaal 
proberen te verklaren door intel-
lectuele acrobatie en theologische 
verklaringen, maar dat is niet het 
antwoord. Het Joodse volk heeft 
altijd begrepen waar het om ging. 
Dat een volk leiding nodig heeft, 
ook al is dat een abstracte beheer-
der daarboven. Dat saamhorigheid 
een volk tot een volk maakt, en 
houdt. Dat daarvoor wetten nodig 
zijn. Dat is wat ons onderscheidt 
van andere volkeren, die dat zien 
en het kapot proberen te maken. 
Dat is de al eeuwenlange haat te-
gen ons. Israël is een voortdurend 
wonder, een voortdurend proces 
dat nooit stopt. En als je dat niet 
kan zien, dan verlaat je dit land. 
Want dan begrijp je de boodschap 
niet.”

Het echte verhaal vertellen
“Ondanks mijn leeftijd word ik 
nog steeds veel uitgenodigd om 
lezingen te geven, ook in Neder-
land. Ik zie dat als mijn plicht. 
Ik kan het verhaal vertellen, het 
echte verhaal. Ik leef het. De 
meeste monumenten ter nagedach-
tenis aan de oorlog zijn letterlijk 
‘dode’ begraafplaatsen van her-
inneringen. Zoals Yad Vashem, 
het museum van de Holocaust, 
in Jeruzalem. Zolang je daar niet 
bij de ingang een lijst hangt met 
wat er iedere dag hier gebeurt, 
is zo’n instelling niet relevant en 
gaat de boodschap ervan verlo-
ren.”

4 Zvi Eyal komt eind april, begin 
mei naar Nederland. Op 4 mei geeft 
hij een lezing in het Israëlcentrum. 
Meer info in de volgende krant.

Een open deur
Petra van der Zande schreef Een 
open deur over het leven van 
Zvi Eyal. Ze omschrijft hem als 
“een rechtschapen en rechtvaar-
dige man. Een man die nooit een 
blad voor de mond neemt. Hij 
woont al zo veel jaar in Israël en 
is nog steeds in hart en ziel een 
zionist. Hij is een klokkenluider 
en waarschuwt al heel lang tegen 
de islam. Hij dwingt mensen tot 
nadenken en altijd nieuwsgierig 
te blijven. En niet na te praten 
wat anderen zeggen. Een filosofi-
sche man, met een hart van goud, 
die soms wat afstandelijk kan 
 overkomen. Een geliefde chirurg. 
Maar niet al zijn collega’s konden hem waarderen. Hij legde de lat 
altijd net even hoger en dat doet hij nog steeds. Alles moet perfect 
zijn.”

4 Het boek is voor E 21,– (incl. verzendkosten) te bestellen via 
 tsurtsinapublications@gmail.com.

Zvi Eyal. | Foto: Motion Pictures

PA aan grens Gaza?
Na de Gazaoorlog van 2014 
spraken de Palestijnse Autoriteit 
(PA) en Israël in Egypte af dat de 
PA de grensposten van Gaza zou 
gaan bewaken om zo een vrije-
re doorgang te bewerkstelligen. 
Minister van Defensie Moshe 
Ya’alon sprak onlangs zijn frus-
tratie uit over het niet nakomen 
van die afspraak: “Ze zijn er 
goed in om ons te beschuldigen 
in de VN, maar als ze zelf verant-
woordelijkheid moeten nemen, 
zijn ze nergens te bekennen.”

Vreugdeschoten taboe

Het lijkt in Libanon niet langer 
‘in’ om tijdens politieke bijeen-
komsten in de lucht te schieten. 
Nadat steeds meer Libanese po-
litici hun aanhangers hadden ge-
vraagd niet langer in de lucht te 
schieten, volgde in februari ook 
Hezbollahleider Hassan Nasral-
lah. Als meest invloedrijke leider 
in Libanon zal zijn verbod op 
vreugdeschoten waarschijnlijk 
wel gevolg krijgen. | Foto: Flash90

Schulden
Uit een onderzoek van Pa’amo-
nim, een organisatie die mensen 
met schulden helpt hun huis-
houdbalans weer op orde te 
krijgen, blijkt dat steeds meer 
Israëli’s een lening afsluiten. De 
populairste reden is dat de ren-
te voor een lening vaak lager is 
dan de rente voor rood staan op 
je bankrekening.

Boze ouders

Vanaf dit jaar hebben kinderen 
vanaf 32 maanden een ‘leerplicht’ 
en dienen ze naar een door de 
staat goedgekeurde peuterspeel-
zaal te gaan. Ouders zijn echter 
boos, want de peuterspeelzalen 
zijn overduidelijk niet voorbereid 
op de toestroom. Gemiddeld ko-
men kinderen in een groep van 
35 kinderen. | Foto: Flash90

Krokodillenplaag

Een krokodillenboerderij in de 
Jordaanvallei vormt een bedrei-
ging voor de omgeving. Het be-
drijf was aanvankelijk een toe-
ristische attractie en later werd 
het een producent van kroko-
dillenhuiden. Maar sinds kroko-
dillen in Israël tot beschermde 
diersoort zijn uitgeroepen is de 
boerderij uitgegroeid. Momen-
teel huizen er meer dan duizend 
krokodillen. | Foto: Flash90

‘Wat hebben we geleerd? 

Is er iemand die echt nadenkt? 

Moordenaar Arafat die de Nobelprijs ontvangt, 

terwijl de hele wereld applaudisseerde.’
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B o e k e n c u lt u u r

Het einde van de vervangingsleer
Jan van Barneveld, onder meer bekend van 

zijn maandelijkse artikelen in deze krant, 

schreef een nieuw boek. Op zaterdag 14 fe

bruari werd het gepresenteerd in Nijkerk. De 

titel luidt: Het einde van de vervangingsleer. In 

een kort interview legt Van Barneveld er iets 

over uit.

Door ruBen riDDerHof

Waarom een boek met de titel Het einde van de 
vervangingsleer?
“Kan de liefde voor Israël bij christenzionis-
ten niet een graadje minder, merkte iemand 
uit Gereformeerde kring onlangs op. Ken-
nelijk stoot je met zo’n titel mensen voor 
het hoofd. De vervangingsleer is meer dan 
negentien  eeuwen oud. Bijna net zo oud als 
de kerk. Giftige loten van deze visie hebben 
het  Joodse volk onnoemelijk veel en diep leed 
bezorgd. Maar daarover treedt dit boek niet in 
detail. Daar zijn andere boeken over geschre-
ven.
Ik leg uit hoe de vervangingsleer in de vroege 
kerk is ontstaan. Kort volg ik deze visie tot op 
heden en ik laat zien hoe de visie dat Israël 
als Gods volk heeft afgedaan nog altijd (vaak 
onbewust) aanwezig is in de meeste kerken. 
Deze situatie is het begin van het einde van die 
kerken.”

Hoe manifesteert de vervangingsleer zich dan 
nog in deze tijd?
“Een klein voorbeeld. Onze dochter gaat met 
haar kinderen naar een grote (mega)kerk in het 

centrum van ons land. Laatst merkte ze ver-
baasd op: ‘Bij ons wordt er zo weinig uit het 
Oude Testament gepreekt’. Ik vroeg: ‘En over 
Israël?’ Antwoord: ‘Helemaal niet’.
Paulus besteedt in zijn onderwijsbrief aan de 
Romeinen een kwart van het onderwijs aan Is-
raël. Hij bespreekt het geheim van de gedeelte-
lijke verharding van Israël, de diepe slaap van 
Israël en de grote geestelijke rijkdom die nog 
aan Israël is toevertrouwd. Daarover schrijf ik 
ook in dit boek.
In veel gemeenten wordt onderwezen en ge-
preekt uit de Bijbel, wordt gezongen, geloofd 
en wordt de Heere geprezen, maar wordt Israël 
‘weggezwegen’. Deels vanuit een theologische 
verlegenheid met het onderwerp. Maar ook de 
leugenpropaganda over Israël speelt een rol 
en Israël wordt niet ervaren als een ‘politiek 
correct onderwerp’.”

Wat is het sterkste argument tegen de vervan-
gingsleer?
“Dat is God zelf. Hij maakt zelf een einde aan 
de vervangingsleer. In de eerste plaats doordat 
Hij eeuwenoude profetieën over het herstel van 
het land Israël en de terugkeer van het volk Is-
raël, op onmiskenbare wijze vervult. De Heere 
verandert niet. Hij was en is en blijft de God 
van Abraham, Isaak en Israël.”

Wat houdt de kerk nog over als de vervan-
gingsleer wordt afgezworen?
“Zeer veel. Eén stap terug in Gods waarheid 
zal drie stappen vooruit betekenen. Daarop 
ga ik in dit boek ook diepgaand in. Van harte 
aanbevolen aan mede- en tegenstander.”

4 Het boek is voor E 12,50 te bestellen via chris-
tenenvoorisrael.nl.

Tijdens de boekpresentatie in Nijkerk krijgt Jan van Barneveld (links) het eerste exemplaar overhandigd door ds. 

Jaap de Vreugd. | Foto: CvI

Urker vrouwen voor Israël
Dit schilderij met Urker vrou-
wen bij het IJsselmeer werd 
geschilderd door Christina Bos 
uit Urk om verloot te worden 
voor het goede doel. Christi-
na koos als doel het werk van 
kinderarts Elisheva Ronen uit 
Ashkelon. Zij helpt veel kinderen 
die getraumatiseerd zijn door 
de Gazaoorlog en de raketbe-
schietingen vanuit Gaza. Ze 
helpt zowel Joodse als Arabische 
kinderen. Op de kunstmarkt op 
Urk verkocht ze lootjes voor 
het schilderij en haalde zo maar 
liefst 1500 euro op.

Haatspraak
Dit boek kwam geen moment te vroeg of te laat. De afgelopen weken 
zagen we hoe actueel het onderwerp is: antisemitisme is springlevend. De 
vrijheid van meningsuiting heeft volgens sommigen geen grenzen. Maar 
is dat zo? Want wie onbeperkt mag zeggen wat hij wil, kan ook antisemi-
tisme prediken.
Historicus Remco Ensel gaat in dit wetenschappelijke boek op zoek naar 
de wortels van het hedendaagse antisemitisme. Het is een pittig boek, 
maar ook buitengewoon interessant. Hoe zit dat met de immigratie vanuit 
Marokko? Hoe komt het dat het spreken over Joden onmiddellijk en 
onlosmakelijk wordt verbonden met de staat Israël? Waar komt dat denken 
over Israël als koloniale macht vandaan? Hoe moeten we aankijken tegen de leuzen die gescan-
deerd worden in het voetbalstadion? Of wat te denken van de ‘damschreeuwer’?
Wie zich wil verdiepen in wat zich de afgelopen weken afspeelt in Europa en wil begrijpen waar 
het hedendaagse antisemitisme in Nederland vandaan komt, moet dit boek zeker lezen. (MT)

Haatspraak – antisemitisme – een 21e-eeuwse geschiedenis; Remco Ensel; Amsterdam University 
Press, Amsterdam; ISBN 9789089647504; Prijs: E 24,95

60 vragen

Dr. Michael L. Brown, bekend van het boek 
Bloed aan onze handen, schreef een boek met 
zestig vragen van christenen over opvattingen, 
gebruiken en tradities binnen het Jodendom. 
Hoewel niet alle vragen direct zullen leven bij 
de meeste christenen (Waarom steken traditi-
onele Joden kaarsen aan bij het begin van de 
Sjabbat?), komen er toch veel zaken aan bod 
die verhelderend en verrijkend zijn. De auteur 
heeft de vragen ingedeeld in vier delen: Joden-
dom; Joodse geschiedenis; de Joodse achter-
grond van Jezus en het Nieuwe Testament; en 
hedendaagse christenen, de wet van Mozes en 
de staat Israël. Het is een goed onderbouwd, 
genuanceerd boek dat geen simpele antwoor-
den geeft, maar aan het denken zet. (RR)

Zestig vragen van christenen over opvattingen, 
gebruiken en tradities binnen het Jodendom; 
Michael L. Brown; Het Zoeklicht, Doorn; 
ISBN 9789064512025; Prijs: E 22,50

Heel Israël zal behouden 
worden

Maljaars verdedigt de ‘traditio-
nele’ opvatting dat de uitdruk-
king ‘heel Israël’ in Romeinen 
11:26 betrekking heeft op het 
‘geestelijke Israël’, dat bestaat 
uit gelovige Joden en heidenen, 
met andere woorden: ‘heel Is-
raël’ is de kerk. Voor een heils-
verwachting voor het volk Israël 
als geheel is na Christus geen 
plaats. Zijn conclusie is “dat dus 
het volk van God, het Israël dat 
eenmaal behouden zal zijn, niet 
alleen uit tot geloof gekomen 
heidenen zal bestaan, maar ook 
uit een uit alle eeuwen na Chris-
tus afkomstige uitverkiezing van 
Joden … Heel Israël is de Ek-
klesia, het alle volkeren, inclusief 
Israël, omvattende Godsvolk.” 
Dat was ook zijn uitgangspunt, 
waarmee dit boek dus berust op 
een cirkelredenering. (KdV)

Heel Israël zal behouden wor-
den. Een kritisch onderzoek van 
de gangbare exegese van Romei-
nen 11, speciaal vs. 26; Bram Mal-
jaars; Aspekt, Soesterberg; ISBN 
9789461536167; Prijs: E 19,95

Joden in de Cariben

In het Joods Historisch Muse-
um in Amsterdam kunt u tot 14 
juni een expositie bekijken over 
Joden in de Cariben. De tentoon-
stelling vertelt het verhaal over 
hoe Joden zich vanaf de zeven-
tiende eeuw vanuit Amsterdam 
vestigden in Suriname en Cu-
raçao. Bij de expositie heeft het 
museum een prachtig vormgege-
ven boek uitgegeven over de ge-
schiedenis van deze Joden in de 
Caribische gebieden. Het kleurrij-
ke boek met harde omslag is rijk 
geïllustreerd met foto’s, kaarten 
en illustraties en persoonlijke 
verhalen. Een mooi document 
van een vrij onbekend stukje ge-
schiedenis, nauw verweven met 
het Nederlandse Jodendom. (RR)

Joden in de Cariben; onder re-
dactie van Julie-Marthe Cohen; 
WalburgPers, Zutphen; ISBN 
9789057303869; Prijs: E 34,50
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G e d a c h t e s p r o n g e n   Bert Koning

Treurnis
Wat is er al weer veel gebeurd op het wereldtoneel. De 
beelden zijn nauwelijks te volgen. Maar één decor blijft 
voortdurend onze aandacht vragen: Israël.

Even een terugblik, mocht u de uitzending gemist 
hebben. De eerste weken van dit jaar stond Israël weer 
volop in het nieuws. Het kan ook niet anders, want Israël 
is anders. Anders dan de volken willen dat het is. Psalm 
147 is daar duidelijk over. “Hij heeft Jakob zijn woorden 
bekendgemaakt, Israël zijn inzettingen en zijn verorde-
ningen”. De apostel Paulus schreef aan de Romeinen: 
“Hun zijn de woorden Gods toevertrouwd”. En Jesaja 
moest van Israël zeggen: “Hetgeen er in de toekomst 
gebeuren zal, mogen zij verkondigen” (Jesaja 44:7). Wat 
nu in onze dagen gebeurd, is door de profeten van Israël 
voorzegd. En de Messias van Israël, de grootste profeet, 
heeft Zelf ook gesproken over die toekomst.

Maar dan lees ik over een kerkelijk besluit, eveneens 
in die eerste weken van dit jaar, dat de evangelie-
verkondiging onder het Joodse volk, in Israël maar ook 
onder de Joden in de diaspora, thuishoort bij het gewone 
 zendingswerk. Met andere woorden: gelijkschakeling 
met de volken. En hier heb ik nu echt treurnis over. Dit 
is nou precies wat de volken willen, de Verenigde Na-
ties voorop. Israël mag niet anders zijn, moet zich aanpas-
sen. Het land kan best een tweestatengebied worden. Maar 
hoe kun je zending bedrijven onder een volk dat eeuwen-
lang door de kerk verguisd is? Past het niet eerder schuld 
te belijden?

De vraag blijft bij dat zendingswerk: wat uit te leggen 
betreffende grote delen van het zogenaamde Oude Testa-
ment? Bijvoorbeeld over de terugkeer naar het thuisland 
Israël? Over het huis van Jozef, de tien stammen. Over 
de feesten. Noem maar op. En ondertussen heeft het volk 
nog een vastendag van Esther gehouden. In deze tijd van 
zoveel Jodenhaters zoals Haman wel zeer toepasselijk! 
Wat meer ingetogenheid zou ons wel passen. Wanneer 
worden we wakker in onze kerken?

o p i n i e

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

Intolerante vervangingstheoloog
Ooit deed dr. Henri Veldhuis een fanatieke 

poging scriba van de Protestantse Kerk in 

Nederland (PKN) te worden. Gelukkig is 

die opzet mislukt. Waarom moeten we dat 

gelukkig noemen? Hij blijkt op een onver

draagzame manier te opereren en huldigt 

tot overmaat van ramp een foute theologie.

Het verhaal begint met het succes dat Platform 
Appèl Kerk en Israël boekte. Op voorstel van 
deze groep koos Kerk in Actie (de diaconale 
organisatie van de PKN) ervoor naast de om-
streden groep van Sabeel ook steun te geven 
aan een ander project Seeds of Hope van Tass 
Saada. Deze vroegere medewerker van Arafat 
bekeerde zich niet alleen van de islam tot het 
christendom, maar kwam ook tot het inzicht 
dat het Joodse volk op grond van de Bijbelse 
beloften recht heeft op het land Israël.

Beroep op Miskotte
Meteen springt de predikant van de Barbarage-
meente in Culemborg als een bok op de ha-
verkist. In zijn blog schrijft hij een giftig stuk. 
Naar zijn overtuiging bevestigt de leiding van 
de PKN met dit akkoord een gevaarlijk theolo-
gisch spoor waar biblicisme en etnisch denken 
zich aan elkaar paren. Om zijn argumentatie 
kracht bij te zetten attendeert hij erop dat de 
roemruchte theoloog Miskotte daar – volgens 
hem – reeds voor gewaarschuwd heeft.

Van de veelgeroemde pluriformiteit moet Veld-
huis opeens niet veel hebben. In een kerk met 
immense schakeringen kan het een oplossing 
van de problemen zijn als er naast het ene 
project de mogelijkheid geboden wordt een 
ander initiatief te steunen. Maar dan ontpopt 
de dominee van Culemborg zich als een dwin-
geland. Kerk in Actie is het poor bijster, heet 
het dan. De achterliggende visie van Seeds of 
Hope is strijdig met de Bijbel en de christelijke 
theologie en heeft ‘grote gevolgen waaronder 
het Palestijnse volk al jaren ernstig te lijden 
heeft’. Menigeen heeft inmiddels geprobeerd 
met deze predikant in discussie te treden, maar 
dan laat hij al snel weten dat de standpunten te 
ver uit elkaar liggen.

Het is boven alle twijfel verheven dat hij een 
vervangingstheoloog van het zuiverste water is. 
Wie het objectief bekijkt, zal dat moeten vast-
stellen; alleen weigert hij dat zelf natuurlijk te 
erkennen. Laat ieder het echter zelf onderzoe-
ken door te lezen wat hij op zijn site schrijft: 
“De landbelofte is niet een belofte aan een 
volk als etnische identiteit, maar een belofte 
aan een groeiende en uitwaaierende geloofsge-
meenschap. (…) Het beloofde land wordt heel 
de aarde, zoals het nieuwe Israël, voortkomend 
uit joodse geloofswortels, een wereldgemeen-
schap wordt.” Het zal niet makkelijk zijn een 
betere vertolking van de vervangingstheologie 
te geven!

Miskotte stelt onder kritiek
De theoloog probeert zijn positie te versterken 
door een beroep te doen op de autoriteit van 
professor Miskotte. Hij heeft daarom een pas-
sage uit De kern van de zaak (1950) op zijn 
site geplaatst. Het is een kritische reflectie op 
wat de ‘Israël-hobby’ wordt genoemd. Dit lijkt 
het gelijk van Veldhuis te bevestigen. Maar 
het vervolg over de ‘traditionele vervangings-
theologie’ geeft hij niet weer. Uitgekiend 
natuurlijk, want dit komt niet in zijn kraam 
te pas: “Zij menen, dat het met Israël gedáán 
is, dat de beloften zijn overgegaan, dat de 
gemeente het ‘geestelijk Israël’ is. Zij geven 
een goede of karige duit voor de ‘Joden-
zending’, want enkelen, zeer enkelen zullen 
toch ook daar wel te vinden zijn, die de Heer 
wil toebrengen tot het heil. Maar het voort-
bestaan van Israël als volk: (…) ze zien er 
geen geheim in. (…) Het volk als volk heeft 
geen toekomst, of een nationale (blijkbaar) 
in de ‘staat Israël’; als Godsvolk, als drager 
en verbreider van de kennis des Heren is het 
voorgoed uitgeschakeld.” Het lijkt net of 
Miskotte profetisch zijn afkeuring uitspreekt 
over wat de dominee van Kuilenburg ooit op 
zijn blog zal schrijven. Dit is echt een foute 
theologie met een verfoeilijk taalgebruik: 
‘etnische entiteit’. Dat is zo weggelopen uit 
de redevoeringen van de vijanden van Israël. 
Als een kankergezwel willen zij immers de 
‘zionistische entiteit’ vernietigen.

c o l u m n   Ruben Ridderhof

Dodelijke halve minuut
Nee, nee, nee. Natuurlijk kun je de 
makers het EO-programma Sterren van 
Bethlehem geen antisemitisme verwij-
ten. Stel je voor! Maar waarom wordt 
dit programma dan aangehaald tijdens 
een Holocaustherdenking in Apeldoorn? 
Laten we het houden op een héél, héél 
groot gebrek aan fijngevoeligheid.
Wat is het geval? De EO stuurt een 
groepje BN’ers (‘gewone Nederlanders’ 
trekken geen kijkcijfers meer) naar 
Israël. Lekker persoonlijke televisie. In 
Jeruzalem bezoeken ze de Klaagmuur. 
Op Sjabbat. Waar geen enkele program-
mamaker zal overwegen om zomaar 
op zondag een kerk of op vrijdag een 
moskee binnen te wandelen, hebben de 
programmamakers er geen moeite mee 
om op Sjabbat (op veilige afstand) te 
filmen op de voor Joden heiligste plek 
op aarde.

Een dramatische voice-over met dito ach-
tergrondmuziek kondigt plotseling aan 
hoe de ‘sterren van Bethlehem’ mogelijk 
foto’s wilden maken, maar worden aan-
gesproken door een boze Joodse politiea-
gent. De BN’ers reageren: “Dit is dus de 
reden waarom het niet goed komt” (9.25 
min.). “Echte grote agressie” (9.29 min.). 
“Dus je mag niet werken op Sjabbat, 
maar wel haten” (9.50 min.) En als klap 
op de vuurpijl: “Haatmuur” (10.02 min.).

In een halve minuut wordt één boze 
Jood prototype voor het mislukken van 
het vredesproces en het kwaadaardige 
religieuze Jodendom. Kort daarna doet 
journaliste Wouke van Scherrenburg er 
een schepje bovenop: “Ik heb de ortho-

dox geklede mensen gezien en ik heb 
niet één lachend gezicht gezien (…) Ze 
lopen in een tunnel met verbeten koppen 
voor zich uit en ik dacht echt: wat een 
nare mensen!” (12.20 min.).
Kort daarna spreekt ze met cabaretier 
Roué Verveer over Jezus in Jeruzalem: 
“Maar diezelfde menigte kotst hem een 
paar dagen later uit. (…) weg d’r mee, 
aan een kruis (…) Wat vind je daarvan? 
(…) Is dat ook dat fanatisme dat we 
zagen?” Hierop antwoordt Verveer: “Ik 
denk het …” (14.22 min.).

Op 21 januari van dit jaar werd de weg-
voering van 1300 weerloze Joden uit het 
Israëlitisch Krankzinnigengesticht het 
Apeldoornsche Bosch herdacht. Tijdens 
de herdenking haalt voorzitter Tom 
Fürstenberg deze EO-uitzending aan 
als voorbeeld van hoe de antisemitische 
aanklacht dat de Joden Jezus hebben 
vermoord in deze tijd weer lijkt aan te 
zwellen. Heeft hij ongelijk?
Amper zeventig jaar na de Holocaust 
heeft ‘dé christelijke omroep van Ne-
derland’ er geen problemen mee om zijn 
kijkers bloot te stellen aan uitspraken 
zoals hierboven. Natuurlijk hebben we 
de vervangingsleer verworpen. Natuur-
lijk zijn we niet antisemitisch. Natuurlijk 
houden we van het Joodse volk. Joden 
hebben van christenen niets meer te 
vrezen, toch?

EO, EO… (zucht)

4 De betreffende aflevering is terug  
te kijken via npo.nl/sterren-van- 
bethlehem/25-12-2014/VPWON_1234503.

r e a c t i e s

Goed vertalen is het halve 
werk
“Christenen vragen me weleens 
waarom Israël Palestijnen doodt, 
terwijl de Bijbel duidelijk zegt 
dat je niet mag doden (Exodus 
20:13). Dit berust echter op een 
misvatting, want letterlijk staat 
er ‘moord niet’. In de Hebreeuw-
se tekst is sprake van lo tirtzah, 
daarentegen dient ‘dood niet’ 
vertaald te worden met lo taha-
rog. Dit ter onderscheid van do-
den in oorlogstijd of ter bescher-
ming van derden of zichzelf. Dat 
verklaart waarom Kaïn door G-d 
ter veranwoording werd geroe-
pen voor de dood van Abel, maar 
Moshe niks werd verweten toen 
hij de Israëliet te hulp schoot en 
de Egyptenaar om bracht.”

r. ezecHiels

Opgeschrikt door terreur

“Europa is opgeschrikt door ter-
reur. In Parijs, België [en Dene-
marken]. Ongeloof, verbijstering, 
frustratie en angst overheersen. 
De vrijheid van meningsuiting, 
het veilige comfort en het ma-
terialisme is aangevallen. We-
reldleiders en miljoenen mensen 
gaan de straat op om terecht te 
laten blijken dat dit zo niet kan.
In Israël is een dergelijke situ-
atie aan de orde van de dag. 
Dagelijks worden mensen be-
dreigd door terreur, al jarenlang 
worden militairen ingezet om 
de veiligheid te kunnen waar-
borgen. Opmerkelijk is het dat 
er nooit miljoenen mensen en 
wereldleiders de straat op gaan 
om te laten blijken dat dit zo 
echt niet kan.
In Europa zijn terroristen ge-
dood. Zonder dat iemand het 
goedkeurt dat deze mensen om-
gekomen zijn, is er ook niemand 
die deze politieacties zal veroor-
delen. Zodra Israël een terrorist 
dood staat de wereld op z’n kop. 
Is er verschil? Er is zeker verschil. 
Joden worden aangevallen en 
gedood om hun afkomst, ze zijn 
immers Jood. In Europa worden 
mensen gedood die hun mening 
uiten. Maakt dat de situatie an-
ders? Zouden wij als Europea-
nen en wereldleiders niet vaker 
moeten laten blijken dat het zo 
niet langer kan in Israël?
Zouden we als christenen niet 
vaker onze knieën moeten bui-
gen, de handen vouwen en de 
Eeuwige moeten aanroepen om 
ons, Israël en Europa te bescher-
men? Bidden wij wel genoeg 
voor de vrede van Jeruzalem? 
’Jullie die een beroep doen op 
de Heer, Gun jezelf geen rust en 
gun Hem evenmin rust, totdat 
Hij Jeruzalem weer heeft ge-
grondvest en haar roem heeft 
bevestigd’ (Jesaja 62:6b-7).”

Jan-JacoB mulDeriJ

Foto: Flash90
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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

Camouflagekeppel
Het staat allemaal in één krant, allemaal op 
dezelfde dag. ‘Een camouflagekeppeltje, 
gemaakt van mensenhaar.’ Zo kan de Joodse 
drager in deze ‘barre tijden’ ogenschijnlijk 
keppelloos zonder gevaar de straat op. ‘Rab-
bijn op straat uitgescholden en beledigd.’ En 
dan ook nog het bericht van de drie rabbijnen 
die in Brussel hebben gepleit om het onder-
wijs over de Shoah te gebruiken als probaat 
middel om het ‘opkomend’ antisemitisme uit 
te  bannen. Zoveel media-aandacht voor het 
Jodendom op één dag. Het is wel eens minder 
geweest.

De Thora maakt melding dat Mozes zijn twee 
zoons namen gaf die gerelateerd waren aan 
Mozes’ eigen levensgeschiedenis. De oudste 
krijgt zijn naam omdat Mozes ‘een vreem-
deling is geweest in een uitheems land’. De 
tweede omdat ‘de Eeuwige van mijn vaders 
mij tot hulp was en mij van farao’s zwaard 
heeft gered’. Onze Schriftgeleerden geven 
onomwonden weer welke boodschap Mo-
zes met deze naam aan zijn kinderen wilde 

meegeven. ‘Jullie, mijn kinderen, hebben 
alle reden om geen enkele angst of onze-
kerheid over jullie toekomst te koesteren. 
Jullie grootvader Jethro vertegenwoordigt het 
hoogste gezag in dit land. In zijn huis, binnen 
zijn gezin, zijn jullie volkomen veilig en is 
jullie toekomst verzekerd. Maar’, zo vervolgt 
Mozes, ‘ooit dacht ik ook dat ik die zekerheid 
had. Ik groeide op aan het hof van die mach-
tige farao in Egypte. En toch kwam ineens 
die  ommekeer. Ik moest vluchten voor zijn 
zwaard. Ik kwam als vreemdeling terecht in dit 
land.’
De boodschap van de vader aan zijn kinde-
ren is helder. De Jood in diaspora heeft geen 
zekerheid. In het oude Spanje was het Joodse 
volk goed geworteld. En dan komt er een 
ander regime. In 1492 verlaat de laatste Jood 
het land. Voorspoed en anti-judaïsme hebben 
elkaar in de geschiedenis afgewisseld en het 
is onzinnig om te denken dat het heden tot 
aan de komst van Masjieach anders zal zijn. 
Ja, ook met deze wetenschap zal de samen-
leving alert moeten blijven en handelen. Alle 

inspanningen moeten worden geleverd om een 
zo groot mogelijke veiligheid te borgen. Maar 
dat het fenomeen als zodanig uitgebannen kan 
worden, is en blijft een illusie.

En wat doet de Jood daar zelf aan? Niet voor 
niets staat het hoofdstuk van de naamgeving 
van de zonen van Mozes vermeld vlak voor 
het hoofdstuk van de openbaring op de berg 
Sinaï. De verwijzing naar de diaspora wordt 
geschreven even voordat het Joodse volk de 
wetgeving krijgt aangereikt en accepteert. 
Alle incidenten, van Denemarken, Parijs, 
tot en met de scheldpartij in de richting van 
de rabbijn, tonen ons dat wij nog steeds in 
afwachting zijn van het einde van de diaspora. 
En de enige manier om naar dat einde toe te 
werken is net als toen, het vasthouden aan het 
heel specifieke van het Jodendom, de accepta-
tie van Zijn wet. In het zichtbaar proberen Zijn 
wetten na te leven toont de Jood zonder enige 
schroom aan de buitenwereld wat Jodendom 
is. Een behaard camouflagekeppeltje past daar 
niet bij.

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

‘Pugio Fidei’ van Raymond Martini
Pugio Fidei is een boek uit de 

dertiende eeuw dat tekeergaat 

tegen de zogenoemde slech

te inhoud van de Talmoed. De 

rabbijnen verdraaien volgens 

Martini de waarheid van God 

tot een eigen perverse variant. 

Waar kwamen die felle taal en 

uitgesproken ideeën vandaan? 

Die staan in een lange traditie.

Vanaf de eerste eeuw is er een 
soort theologische strijd geweest 
tussen de groepen die later het 
christendom en het rabbijns 
Jodendom zouden worden. In het 
begin was er sprake van een inter-
ne Joodse strijd omdat de eerste 
christenen allemaal Joods waren. 
Toen in de loop van de tijd steeds 
meer gelovigen uit de volken zich 
bij de kerk gingen voegen en de 
kerk steeds minder Joods werd, 
ontstond er steeds meer rivaliteit 
tussen het Jodendom van Jocha-
nan ben Zakkai (het rabbijns 
 Jodendom, de opvolgers van de 
farizeeën) en het jonge christen-
dom dat zich moest bewijzen. In 
de oudheid gold namelijk: hoe 
ouder je geloof, hoe respectabeler.
Hoe ging de kerk hiermee om? 
Het vroege christendom wilde 
zich nadrukkelijk als de opvol-
gers van het geloof van Abraham, 
Mozes en de profeten profileren. 
Dat deden ze in de eerste eeuwen 
door twee punten te benadrukken: 
de christelijke kerk vormt het 
ware Israël, terwijl de Joden door 
God verworpen zijn. En: alleen de 
 christelijke kerk heeft de sleutels 
tot het verstaan van de Schriften.

‘Leugens van de Talmoed’
Toen eeuwen later de Joodse 
godsdienst nog steeds bestond, 
leverde dat theologische vragen 
op. Theologen werkten in de der-
tiende eeuw de visie uit dat Joden 
de waarheid van de Hebreeuwse 
Bijbel ingewisseld hebben voor de 
leugens van de Talmoed. Deze vi-
sie leidde ertoe dat in de dertiende 
eeuw duizenden exemplaren van 
de Talmoed verbrand worden in 
Spanje, Frankrijk en Italië. Maar 
niet iedereen is het daarmee eens. 
Is het wel efficiënt om boeken te 
verbranden? Blijven er niet altijd 
exemplaren bestaan? En er zijn 
theologen die ontdekken dat er 
in de Talmoed ook ‘ware’ dingen 
staan over Jezus en het christelijke 
geloof. Halverwege de dertiende 
eeuw zijn er twee dingen ‘intussen 
duidelijk geworden: de Talmoed 
moet gebruikt worden om aan 

christenen duidelijk te maken 
hoe verderfelijk de Joodse leer 
en praxis is, en hij kan gebruikt 
worden om Joden te bekeren’.

‘Dolk van geloof’
Dat is de context waarin Raymond 
Martini zijn Pugio Fidei (‘dolk 
van het geloof’) schrijft. Martini 
is een Dominicaan, kenner van de 
Hebreeuwse taal en schrijver van 
een aantal polemische werken, 
gericht op het Jodendom en op 
de islam. Pugio Fidei is een grote 
verzameling van rabbijnse citaten 
die de waarheid van de kerk moe-
ten bewijzen. In het werk ‘bewijst’ 
hij onder meer dat de Messias al 
gekomen is en dat de Drie-eenheid 
zowel vanuit de Bijbel als van-
uit de Talmoed bewezen kunnen 
worden. Ja, de Talmoed is ver-
derfelijk (als een dolk), maar kan 
gebruikt worden om de waarheid 

boven  tafel te krijgen. Dat is wat 
Raymond Martini in zijn boek wil 
laten zien.

Invloed tot op heden
Is dit een vreemd dertiende-eeuws 
geschrift waar wij verder niets 
mee te maken hebben? Nee, 
want Pugio Fidei heeft een grote 
impact gehad in de eeuwen erna, 
op grote denkers en theologen als 
Erasmus en Luther, tot op heden. 
En heeft invloed gehad op andere 
 samenzweringachtige werken als 
De protocollen van de wijzen van 
Sion, een geschrift dat nog steeds 
op grote belangstelling kan reke-
nen, bijvoorbeeld in de islamiti-
sche wereld.
En schokkend maar waar: juist 
in kringen waar liefde voor  Israël 
gepreekt wordt, waart soms de 
geest van Pugio Fidei rond: 
Joodse teksten worden bestudeerd 
om de waarheid van het christelijk 
geloof te bewijzen en dit af te 
zetten tegen de ‘eigen (wettische) 
interpretaties van de rabbi’s’. Inte-
resse in Joodse teksten is goed en 
opbouwend, maar lees de teksten 
wel op haar eigen voorwaarden. 
Heb interesse voor het Jodendom 
vanwege het Jodendom, niet om 
via het Jodendom alsnog je eigen 
gelijk te halen. Als er uit een 
problematische tekst als Pugio 
Fidei een les te leren is voor ons 
vandaag, dan is dat deze.

Met dank aan dr. Hans Jansen – 
Raymond Martini’s manuscript 
‘Pugio Fidei’ (‘dolk van ’t geloof’) 
infecteert West en Oost. Een recep-
tiegeschiedenis van middeleeuwse 
literatuur over joden. Kok, 1990.

Langste tunnel
Egyptische soldaten ontdekten 
in februari een tunnel vanuit 
Gaza van bijna tweeënhalve 
kilometer lang. De tunnel, die 
werd gegraven en beheerd door 
Hamas, geldt als de langste die 
tot nu toe is ontdekt. In de tun-
nel werd geavanceerde commu-
nicatieapparatuur gevonden.

Illegale EUnederzettingen

De Israëlische organisatie Rega-
vim bracht onlangs een rapport 
uit waaruit blijkt dat de Europe-
se Unie actief woningen bouwt 
voor Palestijnen in de C-gebie-
den. Regavim monitort illegale 
bouwactiviteiten in de C-gebie-
den. Deze gebieden zijn met de 
Oslo-akkoorden onder Israëlisch 
bestuur geplaatst, totdat er 
een definitief vredesakkoord is. 
Tweede Kamerleden Kees van 
der Staaij (SGP) en Joël Voor-
dewind (CU) hebben naar aan-
leiding van het bericht Kamer-
vragen gesteld aan de minister 
van Buitenlandse Zaken. | Foto: 

Regavim

Rivaliteit groeit
De samenwerking tussen Fatah 
en Hamas is steeds verder te 
zoeken. In de Gazastrook ne-
men zelfs de gewelddadighe-
den toe. Half februari werd een 
 Fatah-functionaris in Gaza be-
schoten door gemaskerde man-
nen. In 2007 pleegde Hamas 
een gewelddadige coup waar-
bij tientallen Fatah-aanhangers 
werden verminkt.

Nieuwe stafchef IDF

Op maandag 15 februari nam 
luitenant-generaal Gadi Eisen-
kot het stokje over van Ben-
ny Gantz als stafchef van het 
 Israëli sche leger (IDF) . Tijdens 
een plechtigheid bij het huis van 
premier Netanyahu zei Ganz te-
gen hem dat hij het bevel kreeg 
in een tijd “vol spanningen en 
uitdagingen” en dat alleen “een 
sterk leger” in staat is deze uit-
dagingen het hoofd te bieden. 
| Foto: Flash90

Boycot
De Palestijnse Autoriteit roept 
begin februari Palestijnse win-
keliers op producten van zes 
grote Israëlische bedrijven te 
boycotten. Het gaat om basis-
producten voor de dagelijkse 
levensbehoefte. De actie is een 
antwoord op Israëls besluit om 
geen Palestijns belastinggeld 
meer uit te keren. Eerdere, ver-
gelijkbare boycots mislukten, 
omdat er geen redelijke alterna-
tieven voorhanden waren. Men 
vermoedt dat dit ook nu het ge-
val zal zijn.

Een oude druk van Pugio Fidei.
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w o o r d  t e r  w e g i n g   Ds. Henk Poot

Matteüs 25:31-46

En wat doen wij?
In Matteüs wordt verteld over het oordeel 

van de Zoon des mensen. Iedereen zal het 

gedeelte wel kennen: de volken van de 

wereld worden verzameld voor de troon van 

de Messias, die is afgedaald met Zijn enge

len uit de hemel. En waarover geoordeeld 

wordt, is wat de mensen gedaan hebben met 

de broeders van de Koning.

Wat opvalt, is hoe sterk Jezus zich met hen 
identifi ceert: “Ik zeg u, in zoverre gij dit 
aan een van deze mijn minste broeders hebt 
gedaan, hebt gij het Mij gedaan” (vers 40). En 
dan gaat het over voeden en kleden en een on-
derdak geven. Wie zijn broeder als gast heeft 
opgenomen in zijn huis, wordt opgenomen in 
het koninkrijk van de Vader.

Rechtvaardigen
Deze maanden staat de herinnering aan de 

Shoah centraal. De grote verdrukking waar-
in de broeders van de Koning niet alleen als 
vreemdeling gezien werden, maar als de min-
sten van de mensen en naakt, hongerig de dood 
in werden gejaagd in een massamoord die in 
de geschiedenis nog nooit vertoond was.
Toch waren er mensen die hen niet als vreem-
den behandelden, maar hen als gast in huis 
genomen hebben. Israël noemt hen de recht-
vaardigen onder de volken en Jezus noemt hen 
zelfs de ‘gezegenden van de Vader’ (vers 34). 
En dan gaat het natuurlijk niet alleen om her-
innering, zelfs niet om de vraag voor onze ge-
neratie wat wij gedaan zouden hebben. Zouden 
wij bij de schapen of bij de bokken gerekend 
worden? Nee, de meest prangende vraag is: 
Waar staan wij nu?

Samen optrekken
We weten dat het antisemitisme toeneemt; 
Joden worden in de ogen van mensen weer 
vreemden, zo ervaren zij dat ook. En wat doen 

wij dan? Er zullen mensen zijn die de andere 
kant opkijken, die hun schouders ophalen en 
doorgaan met leven. Maar er moeten nu ook 
mensen zijn die de deur open zetten, die samen 
optrekken met de broeders van de Koning. Dat 
zit ook in de betekenis van het woord ‘huisves-
ten’. Het woord is zelfs verwant met ‘synago-
ge’. Gelukkig zitten we niet in een situatie van 
onderduiken, maar ik weet zeker dat ik hun 
klop aan de deur van onze huizen hoor.
Wat het Joodse volk nu vraagt, zijn vrienden 
waar het op aan kan, die voor hen spreken 
in het openbaar, het voor hen op nemen en 
bij wie zij altijd terechtkunnen. Hen niet als 
vreemden uit de weg gaan, maar hen behan-
delen als hooggeëerde gasten. Het zou in elk 
geval goed zijn als we op onze kansels, in 
ons christelijke domein, de Zoon des mensen 
naspreken en nooit doen alsof Jezus en Zijn 
broeders los van elkaar zijn te zien. Laten wij 
nooit nalaten om wat wij aan Jezus doen, ook 
aan Zijn volk te doen.

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

De wanhoop nabij
De situatie in het oosten van Oekraïne wordt 

rampzaliger met de dag en velen weten 

geen uitweg meer! Je hebt nu een speciale 

pas nodig, geldig voor één dag, om nu het 

oorlogsgebied te kunnen verlaten.

Toen het leven echt niet meer uit te houden 
was, besloten Igor en Iryna hun geliefde stad 
Donetsk te verlaten (zie foto). Ze namen wat 
spullen mee en allerlei documenten. Ze deden 
de deur van hun fl atje dicht en vertrokken met 

een aantal andere Joodse vluchtelingen naar de 
opvangplaats in Dnepropetrovsk, een rit van 
230 kilometer.

Moeilijk vertrek
De bombardementen van zowel het Oekraïense 
leger als de separatisten gingen onverminderd 
voort. Toen het busje alle zwaarbewaakte 
wegversperringen van de separatisten was 
gepasseerd, mochten ze tot ieders ontzetting 
niet voorbij de Oekraïense zwaarbewaakte 
wegversperringen, zelfs niet met een geldige 
dagpas, zonder uitleg waarom! De volgende 
dag probeerden ze het opnieuw, maar toen 
was de dagpas niet geldig. Na lange discussies 
mocht het busje toch verder rijden.

Voorbereiden op vertrek
Nu bereiden Igor en Iryna zich, samen met 
vele anderen in de opvangplaats in Kiev, 
voor op hun vertrek naar Israël. Alle Joodse 
vluchtelingen zijn dankbaar voor welke hulp 
dan ook. Ze krijgen elke dag drie maaltijden en 
tweemaal per week vier uur Hebreeuwse les. 
Daarnaast bezoeken ze de Israëlische consul 
en het Joods Agentschap om te zien of alle 
documenten in orde zijn en wie wanneer mag 

vertrekken. Hun opvang, verblijf en maaltijden 
worden betaald door Christenen voor Israël en 
andere organisaties.

Informeren en helpen
Ook in andere, nog rustige delen van Oekra-
ine bereiden Joden zich voor, ‘voor het geval 
dat …’ Onze taak blijft informeren en helpen 
waar nodig met gratis vervoer, opvang en be-
geleiding naar Israël in samenwerking met het 
Joods Agentschap.

Igor en Iryna, gevlucht uit Donetsk, bereiden nu hun 

definitieve vertrek naar Israël voor, vanuit de opvang-

plaats in Dnepropetrovsk. | Foto: CvI

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 ‘Noorder

land’, of ‘India’. Alvast hartelijk dank.

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

Naar huis

De grote stroom begon al in de 
tweede helft van de negentiende 
eeuw. In die tijd vooral vanuit de 
omliggende landen ten oosten 
van Israël. In de twintigste eeuw 
nam het aantal olim (Joden die 
emigreren naar Israël) alleen 
maar toe, tot in de jaren dertig. 
Na de grote ramp, 1940-1945, 
en de stichting van de staat 
 Israël, wijken vele overlevenden 
van de Shoah uit naar het thuis-
land. Tienduizenden komen uit 
het Noorderland als het IJzeren 
Gordijn wordt opgetrokken eind 
jaren tachtig, en nog altijd gaat 
het door en neemt het toe.
Nooit is het werkelijk rustig ge-
weest voor Joden in de diaspora. 
Antisemitisme, een sluimerend 
kwaad, dat als een giftige slang 
plotseling opduikt en toeslaat. 
Onvoorstelbaar dat vandaag, ze-
ventig jaar na de Holocaust, de 
dreiging voor de Joodse bevol-
king in Europa weer levensgroot 
is.

Incidenten zijn het zeker niet 
meer, het is een trend geworden: 
de aanslagen op Joodse instel-
lingen, synagogen, winkels, en 
vooral op Joden zelf. Na de gru-
welijkheden in België, Frankrijk 
en Denemarken vraag je je af 
welk land nu aan de beurt is. ‘Jo-
den worden vermoord op Euro-
pese bodem, alleen maar omdat 
zij Joden zijn.’ Zo reageerde de 
premier van Israël op de recente 
terreuraanslagen met dodelijke 
afl oop.
Hij voegde eraan toe dat alle 
Joden uit Europa welkom zijn 
in het Beloofde land, en dat hij 
fondsen beschikbaar stelt voor 
opvang en integratie. De reactie 
van de regeringshoofden van 
de betrokken landen was op z’n 
zachtst gezegd bevreemdend; ze 
toonden zich beledigd en haast-
ten zich te zeggen dat de Joodse 
gemeenschap in hun land toch 
vooral heel onmisbaar is.
Uiteindelijk is er echter voor het 
Joodse volk maar één veilige 
plaats: het land Israël. Kom naar 
huis. Zo lijkt de dringende oproep 
te klinken.

Pim van Der Hoff

HoofDreDacteur
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Europese (zelf)misleiding in nucleair Iran
Lang, te lang, prijkte het gevaarlijke nucleaire programma van Iran niet op de agenda van het Europees Parlement. Wonderlijk, 

want Brussel zit het cruciale internationale overleg met Teheran voor. Bovendien nemen drie EUlidstaten (het Verenigd Konink

rijk, Frankrijk en Duitsland) naast de VS, Rusland en China aan deze langdurige onderhandelingen deel. Maar zie, in de eerste 

week van februari 2015 praatte een betrokken Europese diplomate de commissie buitenlandse zaken bij. Haar voorstelling van 

zaken is ronduit misleidend. Een reconstructie met het vreeswekkende vooruitzicht van een slecht akkoord ofwel Iran als ato

maire drempelstaat.

Door Drs. Bas BelDer

Als we we de Europese diploma-
tie mogen geloven, dan heeft de 
internationale gemeenschap door 
de combinatie van sancties en 
engagement tegenover Iran een 
groot succes geboekt. Niet alleen 
dwongen ze de Iraniërs opnieuw 
aan de onderhandelingstafel, maar 
ze ‘stopten’ zelfs ‘het Iraanse 
nucleaire programma’.
Deze zienswijze vraagt om twee 
kanttekeningen. Hoe rationeel 
is het om een effectief diplo-
matiek drukmiddel (economi-
sche sancties) tegenover het 
 ayatollah-regime thans in een 
gecombineerde Amerikaans- 
Europese stelling name volledig 
uit handen te geven onder het 
bizarre motto ‘geef de diplomatie 
een kans’? Eigen falen, en dat al 
twaalf jaar, blijft hierbij buiten 
schot, terwijl realistische voor-
standers van het sanctiewapen 
‘oorlogsstokers’ gaan heten.

Concessies van één kant
Ronduit stuitend is ook de 
voorstelling van een ‘stopzetting’ 
van het Iraanse nucleaire pro-
gramma. De Israëlische Iranex-
pert dr. Emily Landau laat van 
deze loze bewering weinig heel. 
Zij wijst er bijvoorbeeld op dat 
Teheran gewoon doorgaat met de 
ontwikkeling van geavanceerde 
centrifuges, noodzakelijk voor de 
verrijking van uranium. Tegelij-
kertijd negeert de internationale 
gemeenschap de hardnekkige wei-
gering van Iran om opheldering 
te verschaffen over de militaire 
dimensies van zijn kernenergie-
programma. En passant werkt het 
Iraanse bewind op volle kracht aan 
de ontwikkeling van ballistische 
raketten (dragers van kernkop-
pen!). Deze raketten mogen van 
opperste leider Khamenei onder 
geen beding deel uitmaken van het 
internationaal overleg.
Landau is klip en klaar over de 
lopende nucleaire onderhande-
lingen met Iran: er is slechts één 
partij die tot dusverre strategische 
concessies heeft gedaan en dat is 
de internationale gemeenschap. 
Hoe kan dat nog een goede over-
eenkomst opleveren?

Khamenei als ‘positieve kracht’?
Toch wil de Europese diplomatie 
wel deze indruk wekken. Zij gaat 
daarbij zelfs nogal ver door de 
opperste leider van de Islamitische 
Republiek Iran, ayatollah Kha-
menei, als ‘een positieve kracht’ 
af te schilderen. De leider van 
de Revolutie verdedigt immers 
het Iraanse onderhandelingsteam 

tegen de ‘hardliners’ in eigen 
gelederen.
Deze Europese verdediging van 
Khamenei wekt terecht de hoon 
op van Israëlische zijde: Khame-
nei is allesbehalve een positieve 
kracht. Hij is juist een extreem ne-
gatieve kracht! Heeft de Europese 
diplomatie soms geen weet van 
het feit dat Khamenei op geregeld 
aangeeft de ‘oplossing voor Israël’ 
te zien in de vernietiging van de 
Joodse staat? En heeft diezelfde 
Europese diplomatie blijkbaar 
evenmin oog voor de destruc-
tieve rol van het Iraanse regime 
zowel binnen- als buitenlands? Is 
Brussel er zich wel van bewust dat 
Teheran zijn spierballen laat rollen 
in de regio en inmiddels de facto 
controle uitoefent over Jemen, 
Syrië en Libanon?

Over de ‘positieve opstelling’ van 
Khamenei tekent een insider als 
prof. Meir Litvak (Universiteit 
van Tel Aviv) nuchter aan dat 
Khamenei inderdaad het Iraan-
se onderhandelingsteam heeft 
verdedigd tegen conservatieve 
opponenten in eigen land, maar 
dat de opperste leider in één adem 
buitengewoon harde voorwaarden 
heeft verbonden aan een nucleair 
akkoord. Bovendien heeft Khame-
nei zich uitermate pessimistisch 
uitgelaten over de vooruitzichten 
op zo’n overeenkomst, gegeven 
de opstelling van het Westen. En 
ook al zou een nucleair akkoord 
tot stand komen, dan kan er van 
een werkelijke toenadering tussen 
Iran en de VS geen sprake zijn, 
 aldus Khamenei. Dat alles heet 
naar Brussels diplomatiek taalge-
bruik dus ‘een positieve kracht’.

Aan Israëlische zijde wordt er ook 
met bijtende spot gereageerd op 
de Europese veronderstelling dat 
een nucleair akkoord de mensen-
rechtensituatie in Iran zal verbe-
teren. “Waar halen ze dat vandaan 
in Brussel? Worden er soms 
homoseksuelen in het openbaar 
opgehangen omdat er nog geen 
nucleair akkoord is?”

De rol van Rusland
Gelet op de onheilspellende 
ontwikkelingen in het oosten van 
Oekraïne is er nog een Europese 
inschatting van het nucleair over-
leg die grote vraagtekens oproept: 
binnen het onderhandelingsteam 
van de internationale gemeen-
schap onderscheidt Rusland zich 
door voortdurend “een zeer con-
structieve rol” te spelen, aldus de 
betrokken EU-diplomate.
Over die allesbehalve ‘zeer con-
structieve rol’ van Rusland in het 
Midden-Oosten stelde ik aan de 
Hoge Vertegenwoordiger van de 
EU, Federica Mogherini, al in de 
januarizitting van het Europees 
Parlement een blijkbaar onwel-
kome vraag. Toentertijd kreeg ik 
simpelweg geen antwoord. Dat ligt 
er nu wel in Brussel. Opnieuw een 
geval van Europese misleiding en 
zelfmisleiding ineen.

Wie wil weten welke rol Rusland 
werkelijk speelt op het letterlijke 
strijdtoneel van het Midden-Oos-
ten raadplege de uitstekende 
analyse van Brandon Friedman 
‘Russia’s Leverage in the Middle 
East’ (Ruslands macht/invloed in 
het Midden-Oosten) in Tel Aviv 
Notes van 11 januari 2015. Het 
was de bijdrage van Friedman ook 

die mij aanleiding gaf de Hoge 
Vertegenwoordiger aan de tand te 
voelen.
Waarom? Friedman toont heel 
concreet aan dat dankzij de geste-
gen macht en invloed van Rusland 
in het Midden-Oosten in de afge-
lopen zes maanden het Kremlin 
internationaal gezien allesbehalve 
in een isolement verkeert vanwege 
westerse sancties (conflicthaard 
Oekraïne) en gekelderde olie-
prijzen. Juist door het aanhalen 
van de energiebanden met twee 
regionale sleutelspelers (Turkije 
en Iran) versterkte Poetin zijn 
diplomatieke positie aanzienlijk 
tegenover het westerse kamp. En 
hield Rusland ook niet Irans Syri-
sche bondgenoot, het Assad-regi-
me, financieel en militair over-
eind?! Moskou en Teheran spelen 
tot en met het Iraanse nucleaire 
programma onder één hoedje.

Zelfmisleiding
In het Iraanse nucleaire dossier 
stapelen de VS en de EU in een-
drachtige samenwerking de ene 
(zelf)misleiding op de andere. Met 
als ultieme zelfmisleiding de idee 
dat een volstrekt onbetrouwbaar 
Iraans regime als nucleaire drem-
pelstaat nog tijdig van het bezit 
van atoomwapens kan worden 
afgehouden. Alsof de vernietiging 
van de Joodse staat geen vast 
bestanddeel is van de officiële 
staatsdoctrine van de Islamitische 
Republiek Iran. Alsof er geen 
Shoah heeft plaatsgevonden op 
Europees grondgebied.

Bas Belder is lid van het Europees 
Parlement en vicevoorzitter van de 
Israëldelegatie.

Weinig geld
Toen na de Derde Gazaoorlog in 
de zomer van 2014 een interna-
tionale donorconferentie werd 
gehouden, werd ruim 4 miljard 
euro toegezegd. Van dit geld is 
begin 2015 nog altijd weinig 
binnengekomen voor de weder-
opbouw van Gaza. Begin febru-
ari riepen VN secretaris-generaal 
Ban Ki-moon en Nabil A-Araby, 
hoofd van de Arabische Liga, de 
donorlanden gezamenlijk op om 
hun beloften na te komen.

Geen Joods gebruik

De Israëlische politieke partij 
‘Joods Thuis’ wilde, volgens goe-
de Joodse traditie, voor Toe Bisj-
wat, het Joodse Nieuwjaar der 
Bomen, gedroogd fruit uitdelen, 
maar dit werd verboden door 
de verkiezingscommissie van-
wege een algeheel verbod op 
het uitdelen van voedingswaren 
tijdens de verkiezingscampagne. 
| Foto: Flash90

VNonderzoekscommissielid 
stapt op
Dr. William Schabas, lid van de 
VN-onderzoekscommisie die 
onderzoek moet doen naar ver-
meende mensenrechtenschen-
dingen tijdens de Gazaoorlog in 
de zomer van 2014, stapte begin 
februari op als commissielid. Het 
bleek dat het Canadese hoofd 
van de commissie zich eerder 
aan de PLO had verhuurd als 
consultant. Daarmee kwam zijn 
onafhankelijkheid op het spel te 
staan. Het werk van de commis-
sie zat er echter al bijna op en 
de bevindingen worden in maart 
gepubliceerd.

Jordaanse ambassade

Begin februari keerde de Jor-
daanse ambassadeur terug naar 
Israël. In November 2014 ver-
trok de diplomatieke post uit 
Israël vanwege Israëls optreden 
op de Tempelberg. Volgens de 
Jordaniërs heeft Israël belang-
rijke stappen gezet om de span-
ningen te verlichten en komen 
er meer gelovigen dan ooit naar 
de Tempelberg. | Foto: imagebase

Stadsbestuur
Begin februari kwam aan het 
licht dat de top tien van de staf 
van de Jeruzalemse burgemees-
ter Nir Barkat niet afkomstig 
is uit Jeruzalem. Dit bracht de 
Jeruzalemse burgemeester in 
verlegenheid. Al eerder moest 
hij namelijk zijn staf aanpassen, 
toen de oppositie petitioneerde 
dat bepaalde politieke partijen, 
vrouwen en Israëlische Arabie-
ren ondervertegenwoordigd 
waren.

Cartoon: Steven Breen
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Aalsmeer Mevr. Wichers � 020-6455530
“Het Baken”, Sportlaan 86
Za. 7 maart 13.00 – 16.00 u.

Alblasserdam Fam. Fiole � 078-6918979
Weversstraat 30
Vr. 6 maart 13.00 – 20.00 u.

Alblasserdam Fam. Fiole � 06-30902370
In: “Het Scheepke”, Rijnstraat 434
Di. 10 maart 10.00 – 17.00 u.

Amersfoort Dhr. Heeneman � 06-18674022
Harskamperzand 1
Wo. 4, do. 5, vr. 6, za. 7, ma. 9 en di. 10 
maart van 10.00 – 19.00 u. na tel. overleg

Amersfoort Mevr. Visser � 033-8877804
Diamantweg 19
Do. 5 maart 10.00 – 14.00 u.

Amerongen Mevr. Boonstoppel 
� 0343-454871
Kon. Wilhelminaweg 81
Wo. 4 t/m di. 10 maart na tel. overleg

Amstelveen Mevr. Wichers � 020-6455530
Nieuwenhuijsenlaan 15
Wo. 4 maart 10.00 – 20.00 u.

Amsterdam Buitenveldert Mevr. Wichers 
� 020-6455530
In Gebouw “’t Keerpunt”, A.J. Ernst-
straat 302-304/Hoek W. v. Weldammelaan
Wo. 11 maart 10.00 – 16.00 u.

Amsterdam Mevr. Wichers � 020-6455530
“Tituskapel”, hoek Derkinderenstraat/
W. Nuijenstraat 1
Za. 14 maart 11.00 – 16.00 u.

Andijk Mevr. Den Boer � 0228-593140
P/a Evang. Boekshop ‘Josia’, Middenweg 
77
Za. 14 maart 10.00 – 16.00 u.

Apeldoorn Mevr. Van de Vegte-van Lennep 
� 055-3556464 Polhoutlaan 1
Vr. 6 maart 13.00 – 17.00 en 19.00 – 21.00 
u.

Arnhem Mevr. Nicolaij � 06-57527906
Stadswaarden 95
Ma. 9 maart 16.00 – 20.00 u.

Assen Fam. Frankfort � 0592-399366
Planetenlaan 34
Wo. 4 en do. 5 maart 10.00 – 17.00 u.
Vr. 6 maart 10.00 – 12.00 u.

Barendrecht Fam. Fiole � 06-30902370
Cadeauwinkel “Joy”, ’t Vlak 12
Za. 14 maart 10.00 – 16.00 u.

Barneveld Mevr. Zoutendijk � 0342-417224
Arendshorst 46
Do. 5 maart 09.00 – 12.00, 14.00 – 17.00 
en 19.00 – 21.00 u.

Beilen Mevr. Broksma � 0593-542926
Dovenetellaan 15
Do. 5 maart 15.00 – 20.00 u.
Vr. 6 maart 10.00 – 20.00 u.
Za. 7 maart 10.00 – 14.00 u.

Beverwijk Fam. Zuidema-Luijben 
� 06-27307722
Kerkgebouw Vrije Evangelische Gemeente, 
Van Riemsdijklaan 1
Wo. 4 maart 14.30 – 18.00 u.

Biggekerke Mevr. Besuijen � 0118-552472
Kerkplein 16
Elke do. 09.00 – 17.30 u.

Bovenkarspel Mevr. Van Essen � 0228-724287
Boerhaavestraat 66
Do. 5 maart 14.00 – 20.00 u.

Bruchem Fam. Van de Werken � 0418-642064
Kerkelijk Centrum Eben Haëzer
De Kosterijstraat 2
Wo. 4 maart 15.30 – 20.00 u.

Buitenpost Mevr. Minnema � 0512-352571
Evang. Boektiek “Levend Water”, 
Kerkstraat 26
Vr. 6 maart 18.00 – 21.00 u.

Buitenpost Mevr. Minnema � 0512-352571
Bij: fam. Dijkstra, Bernhardlaan 60
Di. 10 maart 10.00 – 16.00 u.

Bussum Mevr. Veen-Walda � 035-6936223
Scheperweg 15
Di. 4 en wo. 5 maart 10.00 – 18.00 u.

Capelle aan den IJssel Mevr. Koolmees 
� 010-4508036 Crocusstraat 7
Vr. 6 maart 10.00 – 17.00 u.

Den Haag Mevr. Blom � 070-3609021
Heiloostraat 83
Wo. 4 t/m di. 10 maart na tel. overleg

Dodewaard Mevr. Drost � 048-8412614
Brederode 20
Do. 5 maart 10.00 – 12.00 u.

Drachten Mevr. Oppedijk � 06-81516708
Hooizolder 314
Ma. 9 en di. 10 maart 15.00 – 20.00 u.

Ede Fam. Eland � 0318-625503
Coba Ritsemastraat 22
Do. 5 maart 10.00 – 21.00 u.

Ede Mevr. Van Essen � 0318-483845
Krommesteeg 21
Vr. 6 maart 10.00 – 21.00 u.

Ede Mevr. Van Seters � 0318-650692
Saffi erstraat 12
Di. 10 maart 10.00 – 21.00 u.

Eerbeek Fam. Jansen � 0313-655617
Jan Mankesstraat 8
Vr. 6 maart 09.00 – 21.00 u.
Za. 7 maart 09.00 – 17.00 u.

Eindhoven Dhr. en mevr. Fietje 
� 040-2416589
Orléanshof 26
Wo. 4 en ma. 9 maart 11.00 – 16.00 u.

Emmeloord Mevr. Mulder � 0527-613903
Bunschotenlaan 38
Wo. 4 en do. 5 maart na telefonisch overleg

Emmen Mevr. Springer � 0591-626796
Houtweg 256, 11e etage
Wo. 4, do. 5, ma. 9, en di. 10 maart
10.00 – 12.00 en 14.00 – 17.00 u.

Garderen Mevr. Eerland � 0577-461774
Wilgenlaan 3
Di. 10 maart 10.00 – 20.00 u.

’s-Gravenzande Mevr. Kempe � 0174-417037
Vondellaan 80
Vr. 6 maart 10.00 – 16.00 u.

Groningen Mevr. Hazenberg � 050-5771243
Jacob van Hattumstraat 23
Do. 5 maart 10.30 – 18.00 u.

Groningen Mevr. De Nooijer � 050-5416968
Lichtboei 63
Di. 10 maart 10.00 – 17.00 u.

Hagestein Mevr. Van der Lee-van den Broek 
� 0347-351443 Lekdijk 12
Za. 7 maart 10.00 – 16.00 u.

Hardenberg Mevr. Van Eldik � 0523-232002
Van Oijstraat 24
Vr. 6 maart 16.00 – 19.00 u.

Harskamp Fam. Alers � 0318-457120
Laarweg 57
Vr. 6 maart 10.00 – 12.00, 13.30 – 17.00 en 
18.30 – 21.00 u.

Heteren Fam. Vergunst � 026-4722054
“De Bron”, Kastanjelaan 20
Vr. 6 maart 18.30 – 20.00 u.
Za. 7 maart 10.00 – 12.00 u.

H.I. Ambacht Mevr. Temmink � 078-6823031
Olykamp 7
Do. 5 maart 16.00 – 21.00 u.

Hoek Mevr. The � 0115-442348
Irisstraat 101
Vr. 6 maart 10.00 – 18.00 u.

Hoofddorp Mevr. den Breejen � 023-5576458
Rijnlanderweg 1085
Di. 10 maart 12.00 – 20.00 u.

Hoogvliet Fam. Verhelst � 010-7856540
Kardoenhof 34
Do. 5 en vr. 6 maart 18.00 – 21.00 u.
Za. 7 maart 11.00 – 17.30 u.

Huizen Fam. De Pater-van Zantwijk 
� 035-5255284
S. de Beauvoirlaan 85
Ma. 9 maart 14.00 – 21.00 u.
Di. 10 maart 14.00 – 17.00 u.
Wo. 11 maart 10.00 – 12.00 u.

IJmuiden Mevr. Zwitser-Slager 
� 0255-511652
Keetberglaan 50, Toren 2
Di. 10 maart 10.00 – 16.00 u.

Kamerik Mevr. Los-Meijers � 0348-401990
Mijzijde 4
Wo. 4 en vr. 6 maart 10.00 – 17.00 u.

Kampen Mevr. Kok-Opgelder � 038-3315572
Burgwal 13
Do. 5 maart 15.30 – 17.30 u.

Kamperveen Mevr. Van der Spek 
� 0525-622251
Hogeweg 13
Za. 7 maart 10.30 – 16.30 u.

Katwijk Fam. Kuipers � 071-4028828
Doggersbank 7
Di. 10 maart van 10.00 – 20.00

Kockengen Mevr. Van Oosterom 
� 06-83231780
Zwanebloem 21
Za. 7 maart 14.00 – 17.00 u.

Leek Fam. Postma � 0594-707010
Romboutstraat 16
4, 5, 6 ,9 en 10 maart 14.00 – 20.00 u.
7 maart 10.00 – 15.00 u.

Leerbroek Mevr. Hijkoop � 0345-599711
Leerbroekseweg 39
Ma. 9 en di. 10 maart 10.00 – 18.00 u.

Lelystad Mevr. Buijnink-Akker 
� 0320-842758
Bongerd 206
Wo. 4 t/m di. 10 maart na tel. overleg

Lierderholthuis bij Heino Mevr. Van der Bent 
� 0572-393252
Bredenhorstweg 21
Wo. 4 maart 10.00 – 18.00 u.

Lisse Fam. Gelderman � 0252-415165
Jacob van Ruysdaelplein 133
Za. 7 maart 14.00 – 16.00 u.

Nieuwegein Dhr. Van Heck � 030-6036921
Martinusgaarde 16
Vr. 6 maart 10.30 – 21.00 u.

Nieuwleusen Fam. Neelis � 0529-484525
Kon. Wilhelminalaan 59
Vr. 6 maart 11.00 – 17.00 en 19.00 – 21.00 
u.
Za. 7 maart 11.00 – 16.00 u.

Niezijl Fam. Van der Naald � 0594-212983
Hoofdstraat 79
Vr. 6 maart 14.00 – 18.00 u.
Za. 7 maart 10.00 – 17.00 u.

Nijmegen Mevr. Venmans � 0485-517035
bij Mevr. Lamla � 024-3790163
Andantestraat 24
Wo. 4 maart 10.30 – 15.00 u.

Numansdorp Mevr. Oudeman-Marteijn 
� 0186-652281
Mozartstraat 2
Za. 7 maart 10.00 – 16.00 u.

Oldebroek Dhr. en mevr. Wastenecker 
� 0525-631779
Klocklaan 9
Do. 5 maart 10.00 – 17.00 u.
Vr. 6 maart 10.00 – 20.00 u.

Oldemarkt Mevr. Bouwer-Muis 
� 0561-452171
in ‘de Ontmoeting’, Marktplein 9
Za. 7 maart 10.00 – 16.00 u.

Ommen Mevr. Hamhuis-Vos � 0529-450290
Reigerstraat 32
Wo. 4 t/m di. 10 maart na tel. overleg

Oud-Alblas Fam. Fiole � 06-30902370
Bij: Fam. Verhoeven Oosteinde 62
Za. 7 maart 11.00 – 15.30 u.

Oudewater Mevr. De Bruijn � 06-18740135
Goudsestraatweg 35
Do. 5 maart 09.00 – 12.00 u.

Oud-Beijerland Mevr. Troost � 06-81170331
Wolweversweg 15
Vr. 6 maart 10.00 – 17.00 u.
Za. 7 maart 10.00 – 16.00 u.

Oude Pekela Mevr. Bos-Kruizinga 
� 0597-672571 Wedderweg 75
Di. 10 maart 11.00 – 17.00 u.

Pernis Mevr. Van der Kuil � 010-4164698
Burgemeester van Esstraat 189
Di. 10 maart 10.00 – 21.00 u.
Wo. 11 maart 10.00 – 16.00 u.

Putten Mevr. Klok-Elferink � 0341-361257
Harderwijkerstraat 91
Do. 5 maart 14.00 – 16.00 u.
Za. 7 maart 11.00 – 12.00 u. en
di. 10 maart 11.00 – 15.00 u.

Rijssen St. C.I.H.I. � 0548-515122
Fam. Schelhaas en mevr. Kremer
Lindenlaan 5
Wo. 4 maart 13.00 – 16.30 u.
vr. 6 en di. 10 maart 13.00 – 18.00 u.

Rijssen Mevr. Mensink � 0548-522525
Past. Petersstraat 49
Di. 10 maart 10.00 – 17.00 u.

Rotterdam Mevr. Mudde en mevr. Heijes 
� 010-4676148 Schieweg 230 c2
Do. 5 maart 10.00 – 18.00 u.

Rutten Mevr. Mellema � 0527-652159
In “Alles kids”, (Voormalige Openbare 
School in de Bibliotheek ruimte)
Di. 10 maart 09.30 – 11.00 u.

Schoonloo Mevr. Haandrikman � 0592-860918
Westdorperstraat 2a
Wo. 4 en vr. 6 maart van 13.00 – 17.00 u.

Staphorst Mevr. Van der Heide � 038-3866996
In het gebouw “de Bron”, Churchillaan 2
Vr. 27 maart 10.00 – 18.00 u.

Stiens Mevr. Zilver � 058-2575846
Dr. G.A. Wumkesstraat 9
Za. 7 maart 10.00 – 16.00 u.

Streefkerk Mevr. Noorland � 0184-683270
Molenakker 18
Wo. 4 maart 09.30 – 17.00 u.
Do. 5 maart 09.30 – 21.00 u.

Surhuisterveen Mevr. Van der Hoek 
� 0512-362896 Munnikestraat 7
Wo. 4 en vr. 6 maart 10.00 – 17.00 u.
Do. 5 maart 10.00 – 21.00 u.

Tholen Mevr. Zaalberg-Tuller � 0166-610193
Touwslagersdreef 81
Do. 5 maart 15.00 – 20.00 u.

Uden Mevr. Arts � 0413-288369
Beatrixhof 452
Vr. 6 maart 09.00 – 18.00 u.

Velsen Noord Fam. Zuidema-Luijben 
� 0251-228286 Zeeuwstraat 12
Vr. 6 maart 10.30 – 18.00 u.

Venlo Mevr. Botman-Karthaus � 077-3544883
P/a Pinkstergemeente Sion, Hagerhofweg 
20
Do. 5 maart 11.00 – 15.30 u.

Voorburg Fam. Roeloffs � 070-7442767
Appelgaarde 231
Wo. 4 maart 10.00 – 13.00 u.
Vr. 6 maart 15.30 – 19.30 u.
Za. 7 maart van 11.00 – 15.00 u.

Vriescheloo Mevr. Nobbe � 0597-541874
Wedderweg 39
Di. 10 maart 10.00 – 21.00 u.

Weert Mevr. Maas-Verbunt � 06-50515517
Klaroenstraat 52
Vr. 6 maart 10.00 – 16.00
Za. 7 maart 13.00 – 17.00 u.

Wijk en Aalburg Mevr. Vos-Tissing 
� 0416-697272 Kortestraat 24
Vr. 6 maart 15.00 – 20.00 u.

Wijk bij Duurstede Mevr. Van Meggelen 
� 0343-750249 Birkastraat 47
Wo. 4 maart 15.00 – 19.00 u.

Yerseke Mevr. Jansens-Dekker � 06-51057947
Bij: mevr. Vogelaar � 06-24498217
Ten Houtenstraat 9
Wo. 4 maart 13.00 – 19.30 u.

Zetten Mevr. Verhoeven � 0488-451812
Schilderswinkel Zetten, Bakkerstraat 22
Wo. 4 t/m za. 7 maart en
di. 10 maart 09.00 – 18.00 u.

Zoetermeer Mevr. Van West de Veer 
� 079-3166074 Annaplaats 3
Za. 7 en di. 10 maart 10.00 – 16.00 u.

Zonnemaire Mevr. Baas-Hoogendoorn 
� 0111-401489
I.M. v/d Bijlstraat 9 (Pastorale)
Do. 5 maart 10.00 – 16.00 u.

Zwaagwesteinde Mevr. v.d. Meulen 
� 0511-442099 De Westereen, 
Voorstraat 48
Wo. 4 en do. 5 maart 14.00 – 18.00 u.
Vr. 6 maart 14.00 – 20.00 u.
Za. 7 maart 12.00 – 15.00 u.

Zwartsluis Mevr. Van der Heide 
� 038-3866996 In het gebouw “de Poort”
Vr. 13 maart 10.00 – 18.00 u.

Zwolle Mevr. Hendriks-v.d. Hoff 
� 038-4659577
Van Echtenmarke 4
Ma. 9 maart 10.00 – 17.00 u.
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Situatie OostOekraïne steeds nijpender
maart 2015

een onverwacht vertrek uit luganck in oost-oekraïne

’Wij herkenden onze stad niet meer’

Toen de oorlog in OostOekraïne de stad Luganck 

bereikte, hoopten de Joodse Katia en Denis Yerilchenko 

dat het mee zou vallen. Maar wanneer ze de explosies 

steeds dichterbij horen, ontvlucht het jonge gezin met 

hun zoontje Daniel de stad.

Door ruBen riDDerHof

“Dat was net op tijd”, vertellen Katia en Denis. “Een dag 
later hoorden we dat een huis in onze buurt was gebom-
bardeerd. Goddank waren er de Joodse en christelijke 
hulporganisaties die ons konden helpen. Veel mensen 
kunnen geen kant op. Wij werden naar een schuilplaats in 
de buurt van Kiev gebracht.”

Hoe nu verder?
“Wij hadden sinds we trouwden al wel gesproken over 
vertrekken naar Israël (ook wel ‘alija maken’ genoemd). 
Maar dat was altijd als iets in de toekomst. Iets waarop we 
ons nog wilden voorbereiden. Toen we enkele weken in de 
schuilplaats verbleven, hielp Christenen voor Israël ons 
met vervoer naar het consulaat om zodoende alvast onze 
papieren voor een eventueel vertrek op orde te krijgen. 
Maar dat was helemaal niet onze intentie. Zodra de situa-
tie in Luganck rustiger was en er vanuit Kiev weer treinen 
naartoe reden, zijn we teruggereisd naar huis. We hoopten 
daar weer ons normale leven te kunnen oppakken.”

Onherkenbaar
“We herkenden onze eigen stad niet meer. We schrok-
ken enorm dat de halve stad was verwoest. Veel mensen 
waren vertrokken. De mensen die er nog waren, hiel-
den zich voornamelijk schuil in hun huizen. De sfeer 

was  verschrikkelijk. Na twee weken besloten we om 
alija te maken. Maar we wilden graag in Israël integre-
ren via het First Home in the Homeland-programma. 
Dat betekende dat er eerst plaats moest vrijkomen. 
We moesten dus wachten. Maar drie weken later kregen 
we al een uitnodiging om aan het programma in kibboets 
Revivim deel te nemen. Dat was een enorme bemoedi-
ging!”

Aankomst in Israël
“Onze aankomst in Israël verliep geweldig. We zijn zo 
blij met alle hulp die we hebben gekregen van het Joods 
Agentschap. Israël is zo anders dan Oekraïne! De lucht 
is zo blauw en de zon schijnt hier bijna altijd. De men-
sen lachen en zijn zo aardig. We worden van alle kanten 
geholpen en verwelkomd. De kibboets is prachtig groen, 
precies zoals we ons hadden voorgesteld. Onze eerste 
indruk is geweldig.”

Puinhopen van de oorlog in Oost-Oekraïne. Het land is door de oorlog uiteengereten en onherkenbaar geworden. | Foto: CC/VO Svoboda’s photos

Katia en Denis met hun zoontje Daniel. | Foto: Joods Agentschap

Het kost 135 euro om een Jood uit de voormalige SovjetUnie naar Israël te brengen en 900 euro als het gaat om een Jood uit India. Maak uw gift voor 

Breng de Joden Thuis over op NL38 ABNA 0529 310 252 van Christenen voor Israël onder vermelding van ‘Oekraïne’ of ‘India’.

‘We schrokken enorm dat 

de halve stad was verwoest. 

Veel mensen waren vertrokken. 

De mensen die er nog waren, 

hielden zich voornamelijk schuil.’



12 israëlaktueelmaart 2015

B r e n G  d e  j o d e n  t h u i s

Het zeventigste certifi caat
We vermelden het meestal in een klein berichtje dat u een certifi caat krijgt als u in één 

keer het bedrag doneert waarmee u een Jood uit Oekraïne of India helpt naar huis te 

 vertrekken. Dat berichtje is met opzet klein. Het is mooi als u dat bedrag kan en wil doneren, 

maar het gaat uiteindelijk niet om de hoogte van het bedrag. De werkelijke waarde van de 

donatie wordt bepaald door het hart waarmee u geeft.

Door mariJke terlouw

Maar waarom dan toch deze keer iets meer over de 
certifi caten? In de afgelopen maanden werd ik ge-
troffen door de woorden van een donateur, mevrouw 
Lagendijk uit Huizen.

In december gaat de telefoon op mijn bureau. Het 
is mevrouw Lagendijk. “Moet je eens luisteren, lie-
verd. Ik heb gehoord over de grote nood in  Oekraïne 
en dat de mensen daar 
weg willen. Ik heb 
135 euro klaarliggen 
om een Jood naar 
Israël te laten gaan. 
Daar is een veilige 
toekomst voor hen.”
Wat mooi, denk ik. 
Later in de week ga ik 
bij haar langs om het geld op te halen. Ze verrast me 
als ze zegt: “Ja, dit wordt dan het zeventigste certifi -
caat dat ik krijg.” Zeventig!? Dat is veel, denk ik. Ik 
begrijp dat het jaren heeft geduurd om zo veel Joden 
te kunnen helpen. Maar mijn interesse is gewekt en 
ik besluit over enkele weken zelf het certifi caat aan 
haar te overhandigen om haar verhaal te horen.

Eind januari gaat opnieuw de telefoon. De dag 
ervoor hebben we de bevrijding van Auschwitz 
herdacht. “Dag lieverd. Met mevrouw Lagendijk. Ik 
hoorde gisteren over de ellende die Zijn volk in de 
oorlog moest meemaken, en hoe het nu is, en dat het 
opnieuw niet veilig is voor ze. Ik heb daarom wat 
geld liggen zodat ze naar Israël kunnen vertrekken.”

Een paar dagen later zit ik bij mevrouw Lagen-
dijk in de woonkamer, met het ‘zeventigste’ 
certifi caat. Maar het gaat haar niet echt om het 
certifi caat, het gaat om het helpen van Gods volk. 
Met grote overtuiging vertelt ze: “Dit is Zijn 
 opdracht aan mij: Troost, troost mijn volk, zal uw 
Heere zeggen. Ik weet het nog goed, de oorlog. Ik 
weet nog dat vader thuiskwam uit Amsterdam-Oost 
van de markt. Hij was bij het station geweest en 

zag daar moeders 
met huilende kinde-
ren, die naar de trein 
werden gevoerd. Hij 
heeft geprobeerd 
het te voorkomen 
door er voor te gaan 
staan. Maar hij kon 
er uiteindelijk niets 

aan doen. Toen hij thuiskwam riep hij alleen maar 
‘o God, waarom,  waarom!?’ Daar was ik helemaal 
kapot van, dat  verlaat mij nooit. Daar moet ik altijd 
aan denken.”

De afgelopen weken laaide het geweld tegen Joden 
enorm op. Netanyahu riep de Joden in Europa op te 
vertrekken naar Israël, omdat Israël het enige wer-
kelijk veilige thuis is. De media lijken geen oog te 
hebben voor wat er gaande is. Dat er daadwerkelijk 
Joden uit Oekraïne vluchten, gaat aan hen voorbij. 
Gelukkig zijn er velen, zoals mevrouw Lagendijk, 
die wel de helpende hand bieden. Mensen die niet 
onverschillig blijven en die werkelijk begrijpen 
waar het om gaat.

Certifi caat en gebedsherinnering
Met 135 euro helpt u een Jood in Oekraïne te vertrekken naar 
Israël. Voor Joden uit India is dat 900 euro. Wanneer u precies dat 
bedrag overmaakt, krijgt u van ons een certifi caat toegestuurd. We 
doen dit, zodat u een blijvende herinnering heeft aan uw bijdrage. 
Wij weten dat velen deze certifi caten jarenlang als gebedsherinne-
ring gebruiken. Ze bidden specifi ek voor de persoon die ze mochten 
helpen terug te keren naar Israël. | Foto: CvI

‘De werkelijke waarde van de 

donatie wordt bepaald door het hart 

 waarmee je geeft.’

Enkele veelgestelde vragen

Waarom is het zo duur om een Jood uit 
India te helpen?

Dat komt vooral door de afstand tussen 
India en Israël. Mizoram en Manipur, de 
gebieden waar de Bnei Menashe vandaan 
komen, liggen in het afgelegen noordoos-
ten van India. Eerst moet er een binnen-
landse vlucht gemaakt worden, en daarna 
de lange vlucht naar Israël. Vervolgens 
zijn er drie maanden opvang in Israël, de 
minimum tijd die nodig is om alle docu-
menten te regelen, een rekening te openen 
en onderdak te vinden.

Waar wordt het bedrag voor een Jood uit 
Oekraïne precies aan besteed?

In Oekraïne is er veel voorwerk nodig om 
de documenten voor vertrek naar Israël in 
orde te krijgen. De Joden moeten kun-
nen aantonen dat ze voor de Wet voor de 
Terugkeer Jood zijn, en vervolgens moeten 
ze ook een paspoort en uitreisdocumenten 
krijgen. In dit voortraject helpen wij, de 
vlucht wordt betaald door het Joods Agent-
schap. Die hulp vooraf is dringend nodig. 
De mensen zijn arm, ze wonen soms op 
afgelegen plekken, hebben geen eigen ver-
voer, of kunnen door ziekte of ouderdom 
bijvoorbeeld niet zelfstandig reizen. Het 
betreft altijd mensen die zonder hulp niet 
kunnen vertrekken naar Israël.

Hoe ziet die hulp er concreet uit?

Voor 135 euro per persoon bieden we 
in Oekraïne tweemaal vervoer naar de 
Israëlische ambassade in Kiev of Dneprop-
etrovsk, met afstanden die variëren van 
driehonderd tot meer dan duizend kilome-
ter. De wegen zijn matig tot zeer slecht. Er 
is veel oponthoud door de wegversperring 
in het oosten van Oekraïne.
Als alles in orde is, brengen we de mensen 
naar een van de luchthavens, met 75 kilo 
bagage per persoon, het maximum dat 
emigranten mogen meenemen.
Omdat de mensen voor hun bezoek aan de 
Israëlisch ambassade of voor vertrek naar 
Israël om acht uur ’s ochtends aanwezig 
moeten zijn, brengen we de emigranten de 
avond ervoor al naar Kiev. We regelen dan 
een plek waar ze kunnen overnachten.

Slechte wegen en sneeuw maken het vervoer een 

zware klus. | Foto: CvI

Twee Joodse meisjes klaar voor vertrek. | Foto: CvI In Oost-Oekraïne wordt het werk bemoeilijkt door 

wegversperringen. | Foto: CvI

Help mee en doneer!
In de afgelopen jaren konden door 

uw bijdragen al tienduizenden Joden 

terugkeren naar Israël. Nog altijd zijn 

er Joden die graag willen terugkeren, 

maar daarbij fi nanciële ondersteuning 

nodig hebben. Helpt u hen?

Dat kan op de volgende manieren:

•  Gebruik de acceptgiro bij deze krant
•  Stort uw gift op NL38 ABNA 0529 

310 252
•  Online: christenenvoorisrael.nl/done-

ren/online-doneren
•  Of overweeg om periodiek een bijdra-

ge over te maken en dat vast te leggen 
voor minimaal vijf jaar. In dat geval 
is uw gift volledig aftrekbaar voor 
de belasting. Mail naar schenken@
christenenvoorisrael.nl.
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een verloren stam keert terug

Een hoopvolle toekomst in Israël
Na meer dan 2700 jaar 

ballingschap keert 

een verloren stam van 

 Israël terug naar Israël. 

De Bnei Menashe, 

‘zonen van Manasse’, 

komen uit Noordoost

India.  Tijdens hun 

immigratieproces 

(alija) worden ze 

liefdevol begeleid 

door Shavei Israel, 

een organisatie 

die is toegewijd aan 

de terugkeer van 

de verloren stammen. 

In Israël genieten 

zij een hoopvolle 

toekomst. De Heere 

beloofde immers: 

“Ik zal een omkeer 

brengen in de 

gevangenschap van 

mijn volk Israël. 

Zij zullen de verwoeste 

steden herbouwen 

en bewonen, zij zullen 

wijngaarden planten 

en de wijn ervan 

drinken, zij zullen 

tuinen aanleggen en 

de vrucht ervan eten. 

Ik zal hen in hun land 

planten, en zij zullen 

nooit meer weggerukt 

worden uit hun land, 

dat Ik aan hen 

gegeven heb” 

(Amos 9:1415).

Twee jongetjes, kort na hun aankomst in Israël. De organisatie Shavei Israel vangt hen liefdevol op en helpt hen integreren in de Israëlische maatschappij.| Foto’s: Shavei 

Israel

Een Joodse man bewerkt zijn veld in India, kort voor zijn vertrek naar Israël.

Een vrouw bezoekt de Klaagmuur om te bidden.

Kinderen van de Bnei Menashe krijgen Hebreeuwse les in Israël.

Kinderen in een speeltuin in Israël.

Vrouwen krijgen les uit de Bijbel.
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arie Boer (102 jaar) blijft israël trouw

‘Antisemieten zijn ten diepste bang voor God’
Een ontmoeting met de 102jarige Arie Boer is in alle opzichten verrassend. Op weg naar onze afspraak blijkt dat hij nog zelfstan

dig woont in zijn riante vrijstaande woning in het Krimpenerwaardse dorp Bergambacht. Ik ontmoet een vitaal ogende man die 

mij hartelijk begroet en de koffie al klaar heeft staan. Uit alles blijkt dat Arie ondanks zijn respectabele leeftijd nog altijd zeer 

scherp van geest is. Hij spreekt met grote liefde over zijn dorp Bergambacht, zijn verleden, zijn plaatselijke hervormde kerk. En 

natuurlijk blijft de 102jarige, belijdend christen het volk van Israël trouw. Daar is geen enkele twijfel over mogelijk, zo blijkt al 

spoedig uit ons gesprek en de Israëllezing die hij even later letterlijk zal voordragen.

Door teus Den otter

Israël is de aanleiding voor onze 
ontmoeting. De trouwe bezoeker 
van de hervormde mannenver-
eniging Schrift en Belijdenis 
hield daar een boeiende inlei-
ding.  Precies dezelfde lezing die 
hij 63 jaar geleden ook al eens 
uitsprak.
Na mijn enigszins verbaasde 
vraag waarom hij zo’n gedateerde 
lezing opnieuw hield, kijkt hij mij 
glimlachend aan en stelt nuchter 
vast “dat er in die afgelopen 63 
jaar nauwelijks iets is veranderd in 
de situatie rond Israël.”

Liefde
Uit zijn lange levenshistorie blijkt 
al snel dat hij van jongs af aan 
liefde voor Israël heeft opgevat. 
Waarom? Weer kijkt Arie mij aan 
met een glimlach en antwoordt: 
“Zoiets ontstaat vanzelf als je lief-
de hebt voor de Bijbel. Je leest er 
over Gods volk en de beloften die 
Hij uitspreekt over Zijn volk.”
Ook nu, als 102-jarige, twijfelt hij 
geen moment aan deze Bijbelse 
beloften en blijft de nuchtere Arie 
Boer Israël ‘gewoon trouw’.

‘Zwak jochie’
Na deze constatering staat hij op, 
loopt naar een kast in de woonka-
mer, doet een greep in de stapels 
plakboeken die daar liggen, en 
toont vol trots allerlei knipsels 
en wetenswaardigheden over zijn 
geliefde woonplaats Bergambacht 
vroeger en nu, gelegen in de 
groene Krimpenerwaard waar hij 
op 28 augustus 1912 het levens-
licht aanschouwde in het dorp-
je  Haastrecht, dat vlakbij Gouda 
ligt.
Arie: “Ik kom uit een boeren-
familie. Dus was het logisch 
dat ik mijn brood ging verdie-
nen in dat vak. Liever echter 
wilde ik leren. Dat had ook te 
maken met mijn relatief broze 
gezondheid. Ik was zoals ze dat 

noemden ‘een zwak jochie’. De 
dokter echter vond het goed dat 
ik in de buitenlucht werkte, dus 
bleef ik tot mijn veertigste actief 
op het bedrijf van mijn vader. 

Daarna koos ik voor een ander be-
roep: dat van boekhouder. Dat heb 
ik tot mijn 65e met veel plezier 
gedaan.”

Honderd jaar
De oudste inwoner van Bergam-
bacht blijkt ook een begenadigd 
schrijver te zijn. Ter gelegenheid 
van zijn honderdste verjaardag is 
er door de hervormde gemeente 
een fraai boekje uitgegeven. Hij 
heeft jarenlang stukjes in het 
Kerkblad geschreven over de ge-
schiedenis van Bergambacht en de 
Nederlandse Hervormde Kerk.

Weer doet hij een greep in de 
volle kast met knipselmappen. Na 
enig zoeken roept hij tevreden uit: 
“Gevonden!” Het gaat om de map 
met daarin de lezing over Israël 

die hij hield in 1951, drie jaar 
na de oprichting van de Joodse 
staat in 1948, en die hij vorig jaar 
opnieuw mocht uitspreken voor de 

mannenvereniging als zogeheten 
‘vrij onderwerp’ na de pauze. Hij 
begint op duidelijke toon voor te 
lezen. Als titel staat vermeld: ‘Het 
Joodse Volk in verloop der eeu-
wen’. Vanuit het Oude Testament 
beschrijft hij de lange, wonderlij-
ke Joodse geschiedenis, om te ein-
digen bij Paulus die in zijn brief 
aan de Romeinen spreekt over het 
‘uitverkoren volk’.

Bang
“Het is en blijft een bijzonder 
volk”, vervolgt Arie zijn lezing. 
“Maar wat zijn ze in de voorbije 
eeuwen afgrijselijk vervolgd! Het 
is één lange lijdensgeschiedenis. 
Gelukkig hebben zij alle stormen 
doorstaan en het Joodse volk is 

zichzelf gebleven, ondanks de fel-
le Jodenhaat, de verachtingen en 
de vele vervolgingen in de Tweede 
Wereldoorlog.”

Onderdeel van deze intense haat 
tegen de Joden is het eeuwenoude 
antisemitisme. Nu blijkt dat er 
anno 2015 nog steeds sprake is 
van (groeiend) antisemitisme en 
bloedige aanslagen tegen Joden, 
zoals recentelijk in landen als 
Frankrijk en België.
Op de vraag waarom de antise-
mieten nooit zullen ophouden, 
luidt zijn antwoord: “Ze zijn 
ten diepste bang voor de God 
van Israël.” Hij eindigt met een 
 welgemeend, maar dringend 
advies: “Laten wij als christenen 
altijd blijven bidden voor Israël.” 
Hierna vouwt hij zijn handge-
schreven pagina’s met Joodse 
historie behoedzaam dicht in de 
bewaarmap.

De 102-jarige Arie Boer is belijdend christen en voelt zich al vanaf zijn jeugd nauw verbonden met Israël. | Foto: CvI

‘Liefde voor Israël ontstaat vanzelf 

als je liefde hebt voor de Bijbel. 

Je leest er over Gods volk en de beloften 

die Hij uitspreekt over zijn volk.’

‘Het is en blijft een bijzonder volk, 

maar wat zijn ze in de voorbije eeuwen 

afgrijselijk vervolgd.’

Economische groei
De Israëlische economie groeide 
in het vierde kwartaal van 2014 
met 7,2 procent. Een record 
sinds 2007. Dit getal is echter 
bedrieglijk. In het derde kwar-
taal groeide de economie met 
slechts 0,4 procent. Vanwege de 
Gazaoorlog in de zomer bleef 
veel productie uit en bleven 
consumenten thuis. Dit werd ‘in-
gehaald’ in het vierde kwartaal. 
Een vergelijkbare groei vond 
plaats na de Gazaoorlog in 2007 
en de Tweede Libanonoorlog in 
2006.

Vernuftige cyberaanvallen

“Israël mag dan beschermd zijn 
tegen raketten door het raket-
schild, hackers uit Gaza omzei-
len dit en treffen het hart van 
de overheid.” Dat schrijft het 
Israëlische cyberveiligheidsbe-
drijf Trend Micro in een rapport. 
Hackers uit Gaza hebben recen-
telijk via servers in Duitsland – 
die door Israëlische veiligheids-
systemen als ‘veilig’ worden 
beschouwd – Israëlische amb-
tenaren aangevallen met nep 
e-mails. Door het openen van 
een pornofilmpje of een Sky-
pe-link werd de computer geïn-
fecteerd met software waarmee 
de hackers bestanden konden 
stelen. Trend Micro vermoedt 
dat er een uitgebreider netwerk 
van moslimhackers achter zit. 
Het bedrijf verwacht dat derge-
lijke aanvallen alleen maar toe 
zullen nemen. | Foto: Flash90

NaNose
Een Israëlische professor van de 
Technion universiteit in Haifa 
heeft een methode ontwikkeld 
die met een geursensor en een 
smartphone vroegtijdig ziekten 
als kanker kan ontdekken. Het 
werkt ongeveer hetzelfde als 
het blazen op een blaaspijpje 
om het alcoholpromillage te 
kunnen bepa len. Alleen heeft 
dit blaaspijpje een ingebouwde 
geursensor, waarmee geurpatro-
nen die specifiek zijn voor een 
ziektebeeld worden gedetec-
teerd. Het apparaatje kan wor-
den aangesloten op een mobie-
le telefoon waarop een app de 
data analyseert.

Vijftig jaar Israël Museum

Het Israël Museum in Jeruzalem 
bestaat vijftig jaar. Het ‘rijksmu-
seum’ van Jeruzalem viert dit 
met maar liefst zestien exposi-
ties tussen februari en septem-
ber. Het Israël Museum toont zo-
wel archeologische vondsten als 
kunstvoorwerpen. Ook de jubi-
leumexposities variëren enorm. 
| Foto: Flash90
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Klein maar belangrijk: ben
Bijna vijfduizend keer komt 

het woordje ben voor in de 

 Hebreeuwse Bijbel. Het betekent 

allereerst eenvoudig ‘zoon’, 

maar het wordt op meer ma

nieren gebruikt. Ook is er een 

verband met het werkwoord 

‘bouwen’.

Door Drs. Dirk varwiJk

Geslachtsregisters
Het ligt voor de hand dat het 
woord ‘zoon’ het meest voorkomt 
in geslachtsregisters. Als het gaat 
om iemands afstamming aan te 
duiden, is het gebruikelijk om te 
spreken van ‘de zoon van’. Dan 
gaat het om lijfelijk nageslacht. 
1 Samuël 1 laat het zien: Elkana, 
de zoon van Jerocham, ben-jer-
ochám, ben-elihoe, ben-tóchoe, 
ben-tsoef. Nu komt ons woordje 
‘van’ hier niet voor in het Bijbels 
Hebreeuws. We vertalen ben met 
‘zoon van’. In het boek  Genesis 
treffen we ben 365 keer aan, in 
enkelvoud en meervoud samen; 
in Numeri zien we het zelfs 611 
keer. Met ben wordt overigens ook 
aangeduid: een mannelijk kind.

Behorend tot
Een tweede gebruik van ben is 
een soort van nadere bepaling, 
niet alleen zoon van, maar ook: 
behorend tot. Natuurlijk is dat 
ook al wel het geval als je Elkana 
de zoon van Jerochám noemt, 
want dan zeg je dat Elkana 

bij  Jerochám hoort. Maar het 
tweede gebruik gaat iets verder. 
Maleachi 3:3 zegt: “Hij zal de 
 zonen van Levi reinigen” … 
ve-tihár et bnei-lévi. Hier betreft 
het niet de lijfelijke zonen van 
de stamvader Levi zelf, maar 
wordt de groep van de Levieten 
aangeduid: zij die tot de Levieten 
behoren. Zo is het ook met de 
aanduiding bnei- jisra’éel. Die kan 
letterlijk worden weergegeven 
met ‘de kinderen Israëls’, maar 
betekent gewoon: de Israëlieten, 
namelijk zij die tot het volk Israël 
behoren. Wel vertalen we letterlijk 
het ben-adám dat we meer dan 

negentig keer tegenkomen bij de 
profeet Ezechiël. God spreekt de 
profeet aan met ‘mensenkind’. 
Dat is hier logisch omdat daar-
mee het verschil tussen God en 
de mens duidelijk tot uitdrukking 
wordt gebracht. De bedoeling 
erachter is feitelijk: ‘Ezechiël, 
jij bent een zoon van Adam, die 
genomen is uit het stof van de 
akker, de adamáh. Ik ben God, Ik 
heb Adam, de mens, geschapen en 
daarmee ook jou. Jij behoort tot 
het stof.’

Niet alleen mensen
De aanduiding ben wordt niet 

alleen gebruikt voor mensen. Hij 
heeft ook betrekking op onder 
andere offerdieren. We komen de 
indeling in kleinvee en grootvee 
tegen: tson oe-bakár. Grootvee 
heeft betrekking op runderen, 
kleinvee is een schaap of een geit. 
Leviticus 9:2 zegt: “Neem u een 
kalf, een jong rund, ten zond offer” 
… kach lechá égel ben-bakár 
le-chatáat. Ook hier betekent het 
‘behorend tot’. Het kalf maakt 
deel uit, hoort bij de runderen, het 
is onderdeel van de soort. Hier 
functioneert ben als het middel 
om die soort aan te geven.
Ook wordt ben ingezet bij het 

spreken over iemands leeftijd. In 
Exodus 12:5 gaat het over een 
eenjarig stuk kleinvee: sèh ben-
shanáh’ … “een éénjarig lam”. 
Dus: behorend tot de eenjarigen. 
“Abraham nu was honderd jaar 
oud”, zegt Genesis 21:5: ben mé 
‘at shanáh’. Abraham hoorde op 
dat moment tot de categorie van 
de honderdjarigen.

Bouwen
Er valt een verband te zien tussen 
het woord ben, zoon, en ‘bou-
wen’. De stam van dat werkwoord 
luidt: banáh. In Ruth 4:11 lezen 
we: “De Here make de vrouw 

die in uw huis komt als Rachel 
en Lea, die beiden het huis van 
Israël gebouwd hebben” … asher 
banóe shteïhèm et beet-jisra’éel. 
Dat bouwen van Israël gebeurde 
doordat deze twee vrouwen zonen 
baarden. Heel helder komt het ver-
band tussen zoon en bouwen, het 
bouwen aan een familie, aan de 
orde in de klacht van de onvrucht-
bare Sarai tegen Abram: “Ga toch 
tot mijn slavin; misschien zal ik 
uit haar gebouwd worden” … 
oelái ibanèh mimènah (Genesis 
16:2). In Genesis 30:3 vernemen 
we iets soortgelijks. De onvrucht-
bare Rachel zegt tot Jakob: “Hier 
is mijn slavin Bilha, kom tot haar, 
en zij bare op mijn knieën, opdat 
ook ik uit haar gebouwd worde” 
… ve-ibanèh gam anóchi mimè-
nah. Dit ‘gebouwd worden’ is 
een uitdrukking voor het krijgen 
van kinderen. De Statenvertaling 
hanteert ook ‘bouwen’, en zegt in 
een kanttekening: “Sy beteeckent 
het geslachte onderhouden ende 
uytbreyden”. De gedachte achter 
dit alles is dat het krijgen van een 
zoon, een mannelijk kind, bete-
kent: het bouwen van een gezin, 
van een familie. Vervolgens maakt 
die zoon deel uit van dat gezin, 
van die familie. Hij behoort er 
letterlijk toe.

‘Ook wordt ben ingezet 

bij het spreken over iemands leeftijd.’

Met de opdracht uit Psalm 

122: “Bidt Jeruzalem vrede 

toe”, willen we u oproepen 

voorbede voor Israël te 

doen. Maandelijks noemen 

wij actuele gebedsonder

werpen en zo nodig lichten 

wij die toe, zodat u aan 

deze opdracht invulling kunt 

geven.

Door Pieter BénarD

Wereldwijd gebed voor 
Israël
Tussen 27 januari en 8 mei doen 
veel christenen voorbede van-
wege de Global Prayer Call. In 
deze periode werd zeventig jaar 
geleden Auschwitz bevrijd en 
eindigde de Tweede Wereldoor-
log.
Van het begin af aan is er ge-
dankt voor Israël en gebeden 
om nederigheid in de kerken te-
genover het Joodse volk en ook 
of wij een bron van diepe troost 
mogen zijn voor hen. Afgelopen 
maand is er gebeden voor het 
herstel van Israël, om de vrede 
van Jeruzalem en het behoud 
van heel Israël.

Gebed voor ons volk en 
regering
Wilt u deze maand bidden voor 
de openbaring dat God van ons 
volk houdt, voor nederigheid en 
de vreze des Heren. Ook dat we 
als Nederlands volk de geest 
van Babylon zullen weerstaan 
en zo een zegen voor Israël zul-
len zijn. Bid dat ons volk Israël 
zal zegenen, bid om genade dat 
we zullen ontkomen aan drei-
gende oordelen. Zullen we een 
natie van schapen of van bokken 
zijn? Matteüs 25:31-46.
Bid dat we zullen leren de min-
ste van Jezus’ broeders te die-
nen, zowel persoonlijk maar ook 
als natie.

Iran en Hamas
Iran blijft de wereld misleiden 
en tijd kopen om zijn nucleaire 
programma te voltooien. Bid dat 
het nucleaire programma van 
Iran ontmaskerd en ontmanteld 
zal worden.
Hamasleider Zahar heeft Iran 
vorige maand gevraagd om 
fondsen en wapens, om Israël te 
kunnen vernietigen. Bid om ver-
breking van deze machten van 
dood en verderf, van angst en 
terreur. Smeek de Heer vanuit de 
psalmen 35, 56 en 83 om Israël 
te redden van al deze dodelijke 
gevaren.
Bid en dank voor Israël vanuit de 
psalmen 30, 48 en 80.

Blijf bidden voor de veiligheid 
van Joodse gemeenschappen 
wereldwijd, dat men de ernst 
van de tijd verstaat en terug-
keert naar Israël. Jesaja 42 en 
43: God verlost. Psalm 33: God 
regeert. Lees Romeinen 9, 10 
en 11 nog eens door en bedenk 
dat wij in een tijd leven dat deze 
beloften steeds duidelijker zicht-
baar worden!

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

Heber
Heber is een nazaat van Sem, een van de zonen 
van Noach, om precies te zijn een achter-
kleinzoon. Toch wordt hij in Genesis 10:21 in 
een adem met Sem genoemd, nog voordat het 
geslachtsregister van Sem wordt opgenoemd: 
“Hij [Sem] is de voorvader van alle zonen van 
Heber”. Heber (of Eber in sommige vertalin-
gen) is de weergave van het Hebreeuwse èver. 
Dat betekent ‘oever’ (van een rivier) of ‘kant’. 
Het woord hangt samen met het werkwoord 
avar, dat o.a. met voorbijgaan, oversteken en 
doorkruisen kan worden vertaald. Van Heber 
zijn ook de woorden Hebreeër (Ivri) en He-
breeuws (Ivriet) afgeleid.
De geboorte van Heber wordt in Genesis 
10:24 vermeld. Hij is de zoon van Selah, en 
de vader van Peleg en Joktan. De vermelding 

hier geeft aanleiding om in vers 21 te denken 
aan een andere (vertaal)mogelijkheid, nl. dat 
Sem de voorvader is van alle “zonen van de 
oever”. Het gaat dan om de oevers van de 

 Eufraat. De volkeren waarvan Sem de stam-
vader is leefden in het stroomgebied van deze 
rivier.

Abraham is de eerste in de Bijbel die Hebreeër 
(Ivri) genoemd wordt (Genesis 14:13). Hij was 
immers ook uit dat gebied afkomstig. Met zijn 
vader was hij vanuit Ur aan de oever van de 
Eufraat naar Haran getrokken, en vandaar door 
God geroepen om het “huis van zijn vader” 
te verlaten (Genesis 12:2) en verder te reizen 
naar Kanaän. In Kanaän  aangekomen door-
kruiste (het werkwoord avar) hij het hele land 
(Genesis 12:6). En in Kanaän was hij bekend 
als de Hebreeër, “de man van de oever van 
de Eufraat, die Hebreeuws sprak”, zoals een 
rabbijnse verklaring zegt. Een andere rabbijnse 
verklaring ziet er nog een diepere betekenis in: 
“de hele wereld stond aan de ene kant (diende 
afgoden), maar hij aan de andere kant”, hij 
diende de ene God.

‘Van Heber zijn ook 

de woorden Hebreeër (Ivri) en 

Hebreeuws (Ivriet) afgeleid.’
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CONCERTEN
herdenkings

thema: 70 jaar na de Holocaust

Zeven herdenkings-
concerten met muziek, 

overdenkingen 
en de bijzondere 

levensverhalen van 
Holocaustoverlevenden

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 
(met 1 gratis consumptie)

5 maart Arnhem

12 maart Amersfoort

16 maart Drachten

18 maart  Elburg

9 april  Middelburg

28 april  Schiedam

30 april  Amsterdam7
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Postbus 1100 
3860 BC Nijkerk
christenenvoorisrael.nl

Van Dun Counseling is specialist op het gebied 
van coachen, counselen en EMDR. EMDR wordt 
vaak gebruikt bij de verwerking van traumati-
sche ervaringen. Indien u een aanvullende 
verzekering heeft komt u in aanmerking voor 
een vergoeding.

We hebben een Joodse achtergrond 
en veel christelijke cliënten. 

Voel u welkom!

Van Dun Counseling
Rietzanger 41 • 3906 ND  VEENENDAAL
Mob 06 55 87 23 45
www.vanduncounseling.nl
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va n  B i n n e n u i t

Door alfreD muller

Zes laboranten werken hier. 
Allemaal gebruiken ze de meest 
hoogwaardige middelen om oude 
manuscripten,  boeken, foto’s en 
andere objecten te herstellen. Alle 
documenten hebben iets met het 
Joodse leven te maken en komen 
uit de hele wereld. “Kranten uit 
de jaren twintig en dertig van de 
vorige eeuw vallen uit elkaar”, 
zegt Levi Korem.

Digitaliseren oude documenten
Als we een tijdje hebben rondge-
keken, betreden we de afdeling di-
gitalisering. De technici plaatsen 
oude documenten behoedzaam 
onder lenzen. Afdelingshoofd 
Chezkie Kassnett: “We kopië-
ren hier duizenden documenten 
per dag. Dan hebben we het over 
 manuscripten, foto’s, kaarten, 
 posters en noem maar op. We 
hebben hier ook plekken waar 
we grafische controles doen om 
te kijken of de scan van goede 
kwaliteit is. Vervolgens lezen we 
de teksten in. De documenten 
worden online gezet en gepubli-
ceerd. We hebben een grote schat 
aan informatie die het publiek kan 
doorzoeken.”
Zijn afdeling richt zich op ‘lang-
durige digitale bewaring’. Dat wil 
zeggen dat de documenten over 
tientallen jaren nog beschikbaar 
moeten zijn. Om dat te bereiken 
wordt er hier met elf machines 
op de best mogelijke manier 
gescand.

Kassnett brengt ons naar een 
piepklein zijkamertje. Een van 
de personeelsleden scant hier een 
belangrijk commentaar van een 
rabbijn in. Het boek zelf is ver-
loren gegaan. Dat geldt ook voor 
de negatieven en de foto’s van 
de pagina’s. Het enige wat nog 
 resteert zijn de contactafdrukken 
van de negatieven. De techni-
cus ziet kans daar haarscherpe 
foto’s van te maken, zodat de 
Hebreeuwse letters weer goed te 
lezen zijn.

Bijzondere documenten
In weer een andere zaal laat 
collectiehoofd dr. Aviad Stoll-
man ons een aantal documenten 
zien waar de bibliotheek trots 
op is. Voorzichtig legt hij een 
tiende-eeuwse Pentateuch uit 

Damascus op tafel. Op elke 
geelgrijze pagina staan de He-
breeuwse woorden in drie rijen. 
Het document heeft de tand des 
tijds opvallend goed doorstaan. 
Als het is opgeborgen, toont 
hij ons een Kufic koran uit Tu-
nesië, negende eeuw. Daarna 
verschijnen er nog meer docu-
menten: een  manuscript van 
Isaac Newton, een schrift van 
Frans Kaka dat hij gebruikte 
om Hebreeuwse woordjes te 
leren, de originele tekst van 

Martin Bubers Ich und Du (Ik 
en jij) en een rol van Esther uit 
het  achttiende-eeuwse Amster-
dam.

Ook muziek staat online
De afdeling muziek heeft 
 dertigduizend uur opnames op 
allerlei geluidsdragers vanaf het 
begin van de twintigste eeuw. 
En verder bewaart deze afdeling 
de muziekwerken op papier. 
De enige voorwaarde om iets 
te bewaren is dat de muziek te 
maken moet hebben met Israël of 
het Joodse leven waar dan ook. 
Musici kunnen het archief ook 
gebruiken voor het reproduceren 
van de werken. “Tussen 2009 
en 2013 begonnen we hier een 
groot digitaliseringsproject”, 
vertelt Amalia Kedem. “Alles is 
nu online en beschikbaar voor 
iedereen, binnen de copyright-
beperkingen.”

Revolutie in Israëls Nationale Bibliotheek
David Blumberg, voorzitter van het bestuur van de Nationale 

Bibliotheek van Israël (NBI), spreekt van “een revolutie” als hij 

het heeft over de grote veranderingen die plaatsvinden in het 

instituut.

De NBI bevindt zich op de campus van de Hebreeuwse Universiteit 
van Jeruzalem in Givat Ram. Op de wandelpaden rond het gebouw 
lopen studenten, op weg naar de faciliteiten op het universiteits-
terrein. Ook de NBI, opvallend in het midden van de campus, 
trekt vandaag vele bezoekers. Dat was in het verleden wel anders. 
Tot vijf jaar geleden was de bibliotheek namelijk niet open voor 
het publiek. “Het jaarlijkse aantal bezoekers, afgezien van de we-
tenschappers, was toen ongeveer honderd mensen per jaar”, zegt 
Blumberg.

Geschiedenis van de bibliotheek
Deze bibliotheek ontstond in 1892 onder de naam Openbare Biblio-
theek Midrash Abarbanel. In 1905 besloot het Zevende Zionistische 
Congres een nationale bibliotheek op te richten met de bibliotheek 
Midrash Abarbanel als basis. In 1925 werd deze ‘Joodse Nationale 
en Universiteitsbibliotheek’ deel van de Hebreeuwse Universiteit van 
Jeruzalem.
In 1960 werd het huidige gebouw in Givat Ram geopend. Er zijn 
momenteel vier afdelingen: judaïca, de cultuur van Israël, islam en 
geesteswetenschappen. Elke afdeling wordt door een wetenschapper 
geleid.

Nieuwe plek
In de afgelopen vijf jaar besloten de bestuurders de NBI voor het 
publiek open te stellen en tevens plannen te maken voor een nieuw 
gebouw. Blumberg zegt dat de verandering helemaal aansluit bij de 
verandering van denken wereldwijd over de plaats van prestigieuze 
bibliotheken in de samenleving. Bibliotheken moeten open zijn, 
centra van de cultuur, locaties waar debatten plaatsvinden. En vooral 
ook instellingen waar iedereen welkom is.
De voorzitter zegt dat het niet gemakkelijk was de bibliotheek 
van de Hebreeuwse universiteit te ontkoppelen. Maar in 2007 
nam de Knesset een speciale wet aan die de onafhankelijke sta-
tus  bevestigde. Nu is de regering voor 50 procent eigenaar van 
de NBI en de  Hebreeuwse Universiteit voor 25 procent. “We 
 onderhandelen met Joodse instituten in de wereld over de rest. Dat 
moet tot uitdrukking brengen dat de Nationale Bibliotheek niet 

alleen de bibliotheek van de staat Israël is, maar ook van het Joodse 
volk wereldwijd.”

“We keken naar acht verschillende locaties in Jeruzalem voor de 
bouw van een nieuw complex. Het kostte ons slechts twintig minuten 
om de premier te overtuigen dat hij ons de beste plek moest geven. 
Het nieuwe gebouw komt naast de Knesset.”
De architecten zijn Herzog & De Meuron. De kosten zijn al gedekt 
door de regering, de Rothschild foundation en de familie Gottesman 
uit New York. Het gebouw krijgt zalen voor seminars, een auditorium 
voor vier- tot vijfhonderd gasten en expositieruimtes. “Het gebouw 
wordt het belangrijkste cultuurinstituut van Jeruzalem en misschien 
wel van Israël.”

Open voor iedereen
De bedoeling is dat er straks in de zomer ook activiteiten voor kin-
deren zullen plaatsvinden. Gidsen zullen klaar staan om belangstel-
lenden in verschillende talen rond te leiden. “Nu trekt de nationale 
bibliotheek zo’n dertigduizend bezoekers per jaar. We hopen straks 
in het nieuwe gebouw tenminste 250.000 bezoekers te ontvangen, de 
wetenschappers niet meegerekend. Daar zullen ze de collecties van 
het Joodse en het Israëlische volk kunnen zien. De toegang wordt 
gratis, want de schatten behoren aan het volk.”

nationale bibliotheek ook digitaal toegankelijk

Bewaarplaats van schatten
Yaniv Levi Korem opent een loodzware deur. Hij loopt voor ons uit naar een vertrek met computers en 

apparaten. Aan het plafond hangen  tlbuizen en buizen waaruit lucht stroomt die precies op de vereis

te  temperatuur is gebracht. We zijn in het zwaar beveiligde laboratorium van de Nationale Bibliotheek 

van Israël.

Amalia Kedem toont muziekmanuscripten. | Foto’s: Alfred Muller

Het fotograferen van een oud 

 manuscript van een rabbijn.

Een impressie van de nieuwe Nationale Bibliotheek. | Beeld: Herzog & De Meuron 

architecten

Het originele manuscript ‘Ich und Du’.
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Geef geloof een stem
Provinciale Statenverkiezingen 18 maart 2015

De ChristenUnie geloo�  dat 

werk, onderwijs en zorg dichtbij 

beschikbaar horen te zijn. Door 

dit zorgvuldig in de provincie te 

regelen verbind je mensen lokaal 

aan elkaar en maken we de regio 

sterker. Een sterke provincie 

bloeit op en komt zo tot leven. 

En jij? Waar geloof jij in?

Geef geloof een stem. Ook in 

jouw provincie of waterschap.

Kies 18 maart 

voor de 

ChristenUnie
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Wat kunt u verwachten?
De herdenkingsconcerten zijn in de eerste 
plaats concerten. In alle plaatsen hebben 
we muzikale medewerking van fantasti-
sche artiesten als het Hineni Symfonie Or-
kest, Gerald Troost en het Holland-Koor. 
In lijn met het thema van de concerten 
zullen zij prachtige muziekstukken en 
liederen ten gehore brengen.
Daarnaast houden bevlogen sprekers 
tijdens de avonden korte overdenkin-
gen over het thema herdenken en over 
de bijzondere tijd waarin wij leven. We 
luisteren naar de aangrijpende levens-
verhalen van Holocaustover levenden. De 
Holocaust eindigde zeventig jaar geleden, 
maar zij dragen hun trauma’s uit die tijd 
hun hele leven met zich mee. Tijdens de 
concerten vragen we uw steun voor deze 
over levenden. Wij willen hiermee het werk 
bevorderen van organisaties, zoals Amcha, 

die zich voor de overlevenden inzetten. Zij 
bieden deze mensen een plek om samen 
te komen, een luisterend oor, hulp bij 
praktische zaken zoals het doen van de 
boodschappen, en therapie om het trauma 
te verlichten.
“Troost, troost Mijn volk”, zegt de Heere 
in Jesaja 40:1. Met deze herdenkingscon-
certen willen we daarom stilstaan en 
herdenken wat Gods volk is aangedaan. 
Komt u ook?

Praktische informatie
Hiernaast ziet u tijden en plaatsen van al 
onze concerten. Kaarten voor de concerten 
kosten slechts 5 euro. Voor kinderen tot 
en met 12 jaar kosten de kaarten slechts 
2,50 euro. Kaarten zijn inclusief één gratis 
consumptie. U kunt kaarten bestellen via 
033-2458824 en (bij voorkeur) via onze 
website christenenvoorisrael.nl.

Zeven herdenkingsconcerten zeventig jaar na het einde van de holocaust

Opdat wij niet vergeten
Graag nodigen wij u uit om in een van de zeven plaatsen waar wij dit voorjaar 

herdenkingsconcerten organiseren een concert bij te wonen. Niet alleen om een 

prachtige, inspirerende avond te beleven, maar ook om stil te staan bij het feit dat 

we in Nederland al zeventig jaar in vrijheid mogen leven. Die vrijheid is ons dier

baar, maar het antisemitisme steekt opnieuw de kop op. Israël ligt onder vuur. Wij 

mogenniet vergeten wat er zeventig jaar geleden is gebeurd en we mogen ook in 

deze tijd laten zien dat we Gods volk willen steunen. Ondanks wat iedereen zegt, 

geloven wij dat de Heere Zijn heilsplan met deze wereld zal volvoeren. Het heil is 

uit Sion.

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, Zuider-

kerkstraat 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, Nieuw-
straat 34 – met het koor Jigdaljahu

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

Excursies Joodse historie
In een aantal steden organiseren we voorafgaand aan het herdenkingsconcert een excursie. We bezoeken een museum, bekijken een film of maken een wandeling om 

meer te leren over de Joodse historie van de plaats en we dineren in een goed restaurant. U krijgt een gereserveerde plaats voor het herdenkingsconcert. Voor slechts 

27,50 euro (inclusief concertkaartje) kunt u deelnemen. Reserveren is verplicht via bijeenkomst@christenenvoorisrael.nl of 0332458824. Let op: vol is vol.

Maandag 16 maart: 
Joods Leeuwarden
Stadswandeling door de binnenstad 
van Leeuwarden onder leiding van 
een ervaren gids, langs allerlei plek-
jes die herinneren aan het vooroor-
logse Joodse leven in deze stad.
Begin excursie: 13.30 uur

Woensdag 18 maart: 
Joods Elburg
Excursie met bezoek aan het 
museum in de voormalige Elburgse 
synagoge, met onder meer een 
 korte inleidende film over Joods 
Elburg.
Begin excursie: 15.00 uur

Donderdag 9 april:  
Joods Middelburg
Vertoning van een documentaire 
over het lot van Zeeuwse Joden in 
de Tweede Wereldoorlog. Aanslui-
tend een rondleiding en uitleg in de 
Middelburgse synagoge.
Begin excursie: 14.00 uur

Dinsdag 21 april:  
Joods Schiedam
Wandeling langs de 29 struikelstenen 
van Schiedam. Deze gedenkstenen 
zijn in het plaveisel geplaatst voor 
de woningen van Joodse slachtoffers 
van de Holocaust.
Begin excursie: 15.00 uur

Donderdag 30 april:  
Joods Amsterdam
Wandeling door Joods Amsterdam 
onder leiding van een ervaren gids 
met onder meer een bezoek aan de 
Portugese synagoge en de Holland-
sche Schouwburg.
Begin excursie: 14.30 uur

Holland-Koor Gerald Troost Jigdaljahu Trio C tot de derde Gilad Nezer Hineni Symfonie Orkest

Foto: Wikimedia Commons Foto: Henk-Jan van der Klis/CC Flickr Foto: Joodszeeland.nl Foto: Cosmo Flash/CC Flickr Foto: Henk Bekker/CC Flickr
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Met livestream via de website op cursusdagen

Boeiende sprekers op Israëlcursus
De Israëlcursus in Nijkerk is razend populair. Niet gek ook, gezien de veelkleurige selectie van sprekers die tijdens de Israëlcursus in Nijkerk komen spreken. 

Vanuit allerlei originele invalshoeken leert u weer iets bij over Israël. Dit voorjaar zijn nog enkele cursusdelen bij te wonen. Maar u kunt de cursus ook volgen 

via de livestream op onze website. We lichten twee sprekers toe.

Doron Almog
Generaal-majoor b.d. Doron Almog begon zijn militaire carrière in het Israëlische leger 
in 1969. Hij maakte deel uit van een elite-eenheid van de paratroopers en zo raakte hij 

als leidinggevende betrokken bij operatie Entebbe, de bijzon-
dere  bevrijding en redding van 105 gijzelaars van een Air 

 Francetoestel in Oeganda in 1976. Ook was Almog betrok-
ken bij de geheime missie operatie Mozes om zesduizend 
 Ethiopische Joden via een luchtbrug naar Israël te brengen. 
Uiteindelijk schopte hij het tot de rang van generaal-majoor, 
maar hij besloot daarmee een punt te zetten achter zijn 
legercarrière.

Sinds 2006 zet Almog zich belangeloos in als voorvechter 
van de rechten van meervoudig gehandicapten in Isra-

el. Zo is hij betrokken geraakt bij het werk van 
Aleh, een  landelijke organisatie waar 

zwaar  gehandicapte mensen een zo 
goed  mogelijk bestaan krijgen aange-
boden.

Jan Peter Balkenende
Iedereen kent Jan Peter Balkenende natuurlijk als oud-premier van Nederland. Tegenwoordig 
werkt hij als partner bij Ernst & Young en als hoogleraar Governance, Institutions and Interna-
tionalisation aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
Voor de Israëlcursus staat de voormalige minis-
ter-president stil bij het belang van het blijvend 
herdenken van de Holocaust. Na een bezoek aan 
het Holocaustmuseum Yad Vashem in Jeruzalem 
raakte Balkenende doordrongen van het belang 
om nooit te vergeten wat er tijdens de Holocaust 
is gebeurd. Tijdens de Israëlcursus deelt hij aan de 
hand van het thema ‘Kennis van het verleden, hoop 
voor de toekomst?’ iets persoonlijks over dit bezoek.

Op christenenvoorisrael.nl/cursus vindt 
u meer informatie over het programma 
van de Israëlcursus en kunt u kaarten 
kopen. Op de website vindt u op cursus-
dagen ook de livestream.

Israëlpredikant
“God zorgt voor Zijn 
volk en laat in Israël 
Zijn heerlijkheid zien 
en dat moet – dat kan 
niet anders – de wereld 
wakker schudden en 
tot verbazing bren-
gen. De volkeren die 
vreemde goden dienen, zullen zich gaan afvragen waar-
om dit volk zo uniek is, waarom het zo gezegend is. Zij 
zullen  Israël gaan vragen wat zijn geheim is en dan zal 
Israël wijzen op God. ‘Het gaat ons niet goed omdat wij 
beter zijn of intelligenter dan de rest van de wereld, maar 
omdat de enige en levende God zich met ons verbonden 
heeft!’”
Het bovenstaande schrijft ds. Henk Poot, Israëlpredikant 
bij Christenen voor Israël, in zijn weblogserie ‘Het geheim 
van Israël’ op christenenvoorisrael.nl.

4 Lees de serie via christenenvoorisrael.nl/tag/geheim-van- 
israel/ of bezoek een lezing van ds. Poot. Kijk op pagina 27 
of op christenenvoorisrael.nl/events of hij bij u in de buurt 
spreekt.

20 tot 23 maart

Israëlweekend in Vierhouten
Christenen voor Israël organiseert van 20 tot 23 maart 

in het comfortabele conferentiehotel ’t Vierhouterbos 

in Vierhouten een Israëlweekend. Het is een boeiende 

conferentie voor mensen die eens wat langer en dieper 

willen stil staan bij wat de Bijbel zegt over het land en 

het volk Israël.

Programma
Op vrijdag beginnen we het weekend in alle rust met een 
heerlijk Sjabbatsdiner. ’s Avonds drinken we in de salon 
koffi e en thee en ontmoeten we de andere gasten.
Op zaterdag spreekt ds. Willem Glashouwer over het 
mysterie van de doof- en blindheid van Israël en de kerk. 
’s Middags spreekt hij over Israël, de verbonden en het 
koninkrijk van God. Zaterdagavond is er een optreden van 
het duo Vilde Katshke. We gaan genieten van hun vro-
lijke mix van klezmermuziek gecombineerd met Joodse 
volksverhalen.
De eredienst op zondag wordt geleid door uw gastheer 
Cees van der Horst. Ruben Ridderhof zal spreken over 

Woord en Geest. Is er een verband tussen het ontvangen 
van de Thora op de berg Sinaï en de uitstorting van de 
Heilige Geest? In de namiddag zingen we tot lof van 
de God van Israël onder leiding van Gijs Zonnenberg. 
’s Avonds spreekt tot slot ds. Oscar Lohuis vanuit Romei-
nen 11 over redenen om Israël te steunen.
Maandagochtend nemen we onder het genot van een kopje 
koffi e afscheid van elkaar.

Aanmelden
Al vanaf 199,75 euro, alles inbegrepen, neemt u deel aan 
deze conferentie. U kunt ook als daggast komen, maar dit 
kan alleen na aanmelding. Aanmelden kan via secretari-
aat@christenenvoorisrael of 033-2458824.

Zaterdag 28 maart in Barneveld

Israëlconcert Hineni Symfonie Orkest en Gerald Troost
Bewogenheid met het Joodse volk en passie voor mu

ziek, dat brengt het Hineni Symfonie Orkest en zanger 

Gerald Troost samen. Op zaterdag 28 maart geven zij 

een benefi etconcert in de Bethelkerk in Barneveld.

Het Hineni Symfonie Orkest is een orkest dat speciaal 
speelt ter bemoediging van het Joodse volk. Om deze reden 
is het ook opgericht. Met de opbrengsten van de concerten 
wil het orkest het Hineni Centrum in Jeruzalem ondersteu-
nen bij de voedselhulp aan de armen van Jeruzalem.
Gerald Troost is een bekende zanger in christelijk Neder-
land. Wat niet iedereen weet, is dat hij het Joodse volk een 
warm hart toedraagt. Gerald Troost is daarom lid van het 

comité van aanbeveling van het orkest. “Wat bijzonder dat 
het Hineni Symfonie Orkest, op muzikale wijze, het Joodse 
volk een hart onder de riem wil steken. De wijze waarop de 
orkestleden zich belangeloos inzetten, respecteer ik enorm.”

Programma
Op zaterdag 28 maart speelt het orkest voor u de schitte-
rende negende symfonie van Dvorak. Een symfonie die 
gaat over hoop. Laatst zei iemand hierover: “Hoe vaker ik 
deze muziek hoor, hoe mooier ik het vind.” Gerald Troost 
zingt na de pauze diverse liederen met zijn band. Met het 
orkest zingt hij ’O hoofd vol bloed en wonden’ en ‘Neem 
uw plaats’. De combinatie van zang en begeleiding door 
een symfonieorkest zorgt voor een fantastische uitvoering.

Kaarten
Kaarten voor dit concert kosten 
E 17,50 in de voorverkoop. Aan de 
zaal kosten de kaarten E 20,00. Kin-
deren tot en met 12 jaar mogen gra-
tis mee. Kaarten zijn te verkrijgen 
via hinenisymfonieorkest.nl of op de 
volgende voorverkoopadressen: Chr. 
Boekhandel De Wedloop, Kapteijn-
straat 3, Barneveld; Mc Levi’s, Sta-
tionsplein 6, Barneveld; Readshop, 
Dorpsstraat 119-121, Lunteren; Chr. 
boekshop De Appelboom, Hoofd-
straat 177 B, Voorthuizen.
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eerste studiedag voor predikanten op 25 maart

Ontmoet Israël
Wie Israël leert kennen, gaat de Bijbel met andere ogen 

lezen. Onder het motto ‘Ontmoet Israël’ hoopt Chris

tenen voor Israël ook in 2015 weer een reeks van vier 

studiedagen te organiseren die speciaal bedoeld zijn 

voor predikanten en voorgangers. Centraal staat de 

ontmoeting met Israël en het leren van het Jodendom. 

Concreet betekent dat dat we ook weer een aantal 

Joodse sprekers zullen uitnodigen. In gesprek met el

kaar hopen we te komen tot een rijker verstaan van de 

Bijbel en van Gods weg met Israël en de volken.

De eerste studiedag vindt plaats op 25 maart in het Isra-
elcentrum in Nijkerk. Ds. Sj. van der Zee zal tijdens deze 
dag spreken over het leven en werk van de invloedrijke 
Joodse denker Abraham Joshua Heschel. Van der Zee 
was onder meer voorzitter van de Hervormde Raad voor 

de verhouding Kerk en Israël; hij 
is nu voorzitter van de Vereniging 
van Vrienden van de Synagoge in 
Breda. Hij was de initiatiefnemer 
voor de Nederlandse vertaling van 
A.J.  Heschels boek De Profeten dat 
vorig jaar verscheen. Naast een alge-
mene inleiding op leven en werk van 
Heschel zullen we teksten uit zijn 
boek De Profeten met elkaar lezen 
en bespreken.

De overige studiedagen vinden plaats op 3 juni (met 
rabbijn Chaim Eisen), 9 september (excursie naar Joods 
Antwerpen met een ontmoeting met rabbijn Jacob Fried-
rich) en 11 november (met dr. Mark Kinzer).

4 Meer informatie over de studiedagen en een aanmeldings-
formulier vindt u op christenenvoorisrael.nl/studiedagen.

Doe mee met de tulpenactie

Helpt u ook dit jaar weer om Israëli’s een hart onder de 
riem te steken met de tulpenactie? Bij deze krant vindt u 
een folder over de tulpenactie in 2015. Bestel tulpen en 
laat Israël zien dat het vrienden heeft in Nederland!

Verbinding met het Jodendom

Tot en met 16 maart kunt u in het Israëlcentrum in Nijkerk 
een expositie bezichtigen van schilderijen van ds. Arie 
Reurekas over het thema ’Verbinding met het Jodendom’. 
De expositie is vrij toegankelijk van maandag tot en met 
zaterdag van 10.00 tot 15.30 uur, inclusief kopje thee of 
koffi e. U kunt uw bezoek combineren met een bezoek aan 
de Israëlwinkel van het Israël Producten Centrum.

Internationale werk blijft groeien

We zien wereldwijd meer en meer christenen die Israël 

en het Joodse volk willen zegenen en troosten. Ook 

dit jaar komen de uitnodigingen om te spreken vanuit 

de hele wereld binnen en is er veel vraag naar onze 

studiematerialen die in steeds meer talen beschikbaar 

zijn.

Korea
Ds. Willem J.J. Glashouwer en Harald Eckert reisden onlangs 
op uitnodiging van het Korea Israel Bible Institute (KIBI) en 
een aantal andere Israël-georiënteerde organisaties naar 
Seoul in Zuid-Korea. Van 14 tot 16 januari vond daar een 
gebedsconferentie plaats voor leiders.

Filipijnen
Van 27 januari tot 1 februari reisde ds. Willem J.J. Glashou-
wer naar de Filipijnen. Daar sprak hij samen met ds. Conrado 
Lumahan (nationaal coördinator van C4I op de Filipijnen) in 

verschillende steden. Beiden hielden een toespraak op een 
grote Israëlconferentie in Tabuk City. Er waren ongeveer vier-
honderd deelnemers aanwezig, onder wie vijftig voorgan-
gers en kerkleiders. Door de woordverkondiging over Gods 
verbonden met Abraham, Isaak en Jakob begrepen mensen 
dat God Zijn verbond met Israël niet heeft opgegeven en 
dat Hij trouw is aan Zijn beloften. De deelnemers werden 
 aangemoedigd om Israël met gebed en actie te ondersteu-
nen. Ook is men begonnen met deelname aan de honderd 
dagen van gebed van 27 januari tot en met 8 mei (zie kader 
hiernaast).

Studiematerialen
Onlangs verscheen de Albanese versie van Waarom Isra-
el? en momenteel werkt men aan de Koreaanse versie 
van Waarom eindtijd? De dvd-serie Waarom Israël? is nu 
beschikbaar in het Bahasa Indonesisch en in het Italiaans. 
Daarnaast wordt er gewerkt aan een nieuwe Engelstalige 
dvd-serie Waarom eindtijd?

Deelnemers aan de gebedsconferentie in Seoul, Zuid-Korea. In het midden vooraan ds. Willem Glashouwer en Harald Eckert. | Foto: C4I

Waarom HollandKoor?

Waarom zing jij in het HollandKoor, vroeg ik een aantal 

nieuwe leden. De antwoorden waren zeer uiteen

lopend, maar geven een goede indruk van het waarom 

van het HollandKoor.

Door aaD zoetemeiJer-manintvelD

Mijn vriendin zingt al jaren in het Holland-Koor en zij 
vertelt altijd enthousiast over de repetities. Ze is al ver-
schillende keren met het koor naar Israël geweest om daar 
te zingen. Ik had niet zoveel op met Israël. Via de media 
hoorde ik alleen maar over de confl icten in Israël en de 
Palestijnse gebieden. Mijn vriendin vertelde mij dan waar-
om zij met het Holland-Koor in Israël gaat zingen: omdat 
het Gods volk is. Dat gaat nu voor mij steeds meer leven.

Ik spreek met een nieuw lid, een sopraan. Met een lach 
vertelt ze: “Ik kende dirigent Jan Quintus Zwart, die bij 
het dirigeren staat te zwaaien en te springen. Prachtig! Nu 
weet ik waarom hij zo enorm gedreven is. Hij wil dat wij 
heel goed zingen, maar ook dat we weten waarom wij zin-
gen en voor Wie: voor de God van Israël. Dat is de kracht 
van het koor.”
“Ik zing al jaren mee”, vertelt een ander. “Om precies te 
zijn: vanaf de vorige Israëlreis in 2011. Ik ging toen als 
supporter mee. Dat was een heel bijzondere combinatie 
van zingen, concerten geven en excursies door het Beloof-
de Land. Daarna ben ik lid geworden. En straks gaan wij 
weer, ik heb mij al opgegeven. Kijk er nu al naar uit!”
Een ander nieuwe koorlid had in het blad Uitdaging ge-
lezen over het Holland-Koor: “Dat sprak mij zo aan. Het 
was gewoon een uitdaging om daarop te reageren. Ik ben 
naar een open repetitie gegaan en ik ben helemaal gegre-
pen. Zo’n goede sfeer, de hartelijkheid, de betrokkenheid, 
het samen zingen, ook voor Israël. Kippenvelwerk!”

4 Meer weten? Kijk op holland-koor.nl.

Wereldwijde gebedsactie
De Global Prayer Call (wereldwijde gebedsactie) is 

in volle gang. Bij het verschijnen van deze krant zijn 

we inmiddels in de vijfde week.

Zeventig jaar geleden kwam de grootste tragedie van de 
mensheid tot stilstand. Op 27 januari 1945 bevrijdden 
Russische soldaten Auschwitz-Birkenau, waar in drie jaar 
tijd meer dan een miljoen Joden werden vermoord. Op 
8 mei 1945 was nazi-Duitsland eindelijk verslagen.
In de honderd dagen tussen 27 januari en 8 mei bidden 
een groeiend aantal mensen in meer dan veertig landen 
voor Israël en voor hun eigen land. Nederlandse bidders 
bidden dat ons volk weer duidelijk een zegen voor Israël 
wordt en blijft.
In deze tijd wordt Israël opnieuw bedreigd door een golf 
van antisemitisme. Er zijn landen die de vernietiging van 
Israël willen zien of daar zelfs aan bijdragen. Daarnaast 
zijn er landen die onverschillig staan tegenover deze 
bedreigingen. Wij hopen dat het gebed van velen niet 
beperkt blijft tot de honderd dagen, maar dat het van 
gebedsmensen volharders maakt, die blijven bidden voor 
Israël en ons land.

4 Wekelijks staat op onze website een kort Engels talig 
fi lmpje waarin Harald Eckert actuele gebedspunten aan-
reikt.reikt.
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sprekers van christenen voor israël

Henriët Poot
De belangrijkste missie van Christenen voor Israël is de kerk bewust maken van Gods handelen met Israël. Dat 

doen we met allerlei verschillende activiteiten. Misschien wel de belangrijkste daarvan is het werk van onze 

sprekers. In deze krant stelt een van die sprekers zich voor. Henriët Poot woont in Oosternieland, in Groningen, 

en is getrouwd met Henk Poot, bekend als Israëlpredikant bij Christenen voor Israël.

Wat betekent Israël voor jou en je geloofsleven?
“Als sinds mijn kindertijd voel ik me verbonden met het 
Joodse volk. Ik vergelijk het weleens met de liefde die ik 
voel voor onze kinderen, het brengt ontroering met zich 
mee.  Israël is voor mij het volk van de belofte, de bedding 
 waardoor Gods plannen met deze wereld werkelijkheid 
 worden. Het is het volk van de Grote Koning, Gods geliefde. 
God heeft hen uitgekozen om de wereld te zegenen en dat 
uitgekozen zijn is maar al te vaak verkeerd begrepen. Zij 
hielden eeuwenlang het grootmaken van Gods naam gaan-
de, terwijl de rest van de wereld God nog niet eens kende. 
Zij mochten Zijn Woord ontvangen en de wereld inbrengen, 
zij zijn bedoeld als een licht voor de volken zoals Psalm 67 
zegt.”

“Ik heb zoveel van hen en dankzij hen geleerd over wie God 
is. Ik proef ,als ik met de kinderen van Israël optrek, hoe 
heilig Hij is in hun midden. En natuurlijk is Jezus onlosmake-
lijk verbonden met Zijn volk. Het is Zijn Geest die in ons leeft 
zoals Galaten 2 zegt.
Israël als land is voor mij de navel van de aarde, het hart van 
de schepping, de plaats waar alles is gebeurd en zal gebeu-
ren in de heilsgeschiedenis. Sion wordt door de Heere God 

Henriët Poot | Foto: Familie Poot

5-7 juni in amerongen

Bijbelstudieweekend 
met Henk Binnendijk

Christenen voor Israël organiseert van 5 tot 7 juni een 
Bijbelstudieweekend met Henk Binnendijk. Het thema is 
‘Het heil is uit de Joden’. Het weekend is bedoeld voor de 
leeftijdsgroep 20 tot 45 jaar en vindt plaats in conferen-
tiecentrum De Betteld in Amerongen. Deelname kan al 
vanaf 129 euro. | Foto: CvI

4 Voor meer info en aanmelding gaat u naar christenenvoor-
israel.nl/henkbinnendijk.

Zingen voor Israël
’sGravendeel
Op zaterdag 28 februari heten we u graag vanaf 19.15 uur 
welkom in de Hervormde Kerk, Hendrik Hamerstraat 1. 
Tijdens deze avond treden het Christelijk Hoekschewaards 
Mannenkoor en het Interkerkelijk Koor Kairos uit ’s-Gra-
vendeel op. Ook werken soliste Theresia Sint-Nieklaas 
en trompettist Arie Zwijgers mee. Joël Terdu begeleidt de 
samenzang op het orgel. De opening wordt verzorgd door 
ds. Wim Geuze en ds. Willem J.J. Glashouwer houdt een 
meditatie.

Winsum (Fr.)
Vrijdag 10 april bent u vanaf 19.45 uur van harte welkom 
in de Anna Tsjerke aan de Spannumerdyk 5. Het Fries 
Mannen Ensemble (foto) en de groep Lechajim treden voor 
ons op. Jan Moens begeleidt de samenzang op orgel en 
piano. Ds. Willem J.J. Glashouwer verzorgt een meditatie.

De toegang is overal gratis. Wel collecteren we in ’s-Gra-
vendeel en Winsum voor het internationale werk van 
Christenen voor Israël en in Vlaardingen voor het werk 
onder overlevenden van de Holocaust. Ook is er verkoop 
van boeken en Israëlproducten.
We willen in april en mei nog enkele zangavonden orga-
niseren in Vlaardingen, Lelystad, Beverwijk, Westerbork, 
Dirksland en Balk. Hierover leest u meer in onze volgende 
krant.

Israëlavond in Enter
Op zaterdag 11 april is er om 20.00 uur een muzikale 
Israëlavond in Ons Centrum (ingang Populierenlaan, 
achter de Gereformeerde Kerk). Vanaf 19.00 uur is 
er inloop met koffie, thee en cake. Ook is er verkoop 
van boeken en  producten uit Israël. Ds. Arjan Beren-
sen opent het programma. Ds. Willem Glashouwer zal 
spreken over de plaats van Israël in verleden, heden en 
toekomst.
Muzikale medewerking verlenen het Mannenkoor Enter, 
onder leiding van Jan Scholten, en gospelkoor El Shaddai 
uit Den Ham, onder leiding van Josien Veneberg. Daan 
ten Hove bespeelt het orgel. Er zal ook samenzang zijn. 
De collecte is bestemd voor het internationale werk van 
Christenen voor Israël.

de heiligste van Zijn woningen genoemd en Hij brengt niet 
alleen Zijn volk terug, Hij keert zelf ook terug, zegt de Bijbel. 
Hij noemt het zelfs zijn eigen land.”

Wat wil je aan de mensen overbrengen?
“Door Israël ben ik Jezus beter gaan begrijpen en het 
Nieuwe Testament anders gaan lezen. De Messias, de Koning 
van Israël, is degene die door de Heere God is aangekondigd 
in de profeten. Hij gaat doen wat God beloofd heeft. Dat is 
nog veel meer dan een licht zijn voor de volken. Wij hebben 
in de kerk veel te vaak alleen stilgestaan bij wat de Messias 
voor ons deed en veel te weinig bij wat Hij deed en nog gaat 
doen voor Zijn volk.
Ik ben ontzettend dankbaar voor wat ik door het Joodse 
volk heen heb mogen ontvangen in mijn leven en dat wil ik 
graag delen met anderen. Dat doe ik met spreekbeurten op 
bijvoorbeeld scholen en catechese groepen. Maar ik spreek 
ook voor hele andere groepen. Israël is Gods geheimenisvol-
le  geschenk aan de wereld. Een geschenk om te koesteren. 
Een volk om lief te hebben.”

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

Bijbelstudiemateriaal 
van Christenen voor Israël

4 Bestel op christenenvoorisrael.nl/studiemateriaal

profetisch perspectief

Op weg naar de finale
Binnenkort verschijnt het voorjaarsnummer van Profetisch 
Perspectief over het leven in de eindtijd. Ook deze keer ge-
heel volgens de formule van dit magazine: profetisch-actu-
eel. Wat is de rol van de duivel in de finale van de geschie-
denis? Hoe is in de loop der eeuwen het mysterieuze getal 
666 geduid? Worden we langzaam aan de islam overge-
leverd? Bij alle bedreigingen mogen wij ook weten dat er 
mooie kanten aan de ‘eindtijd’ zitten. Zoals het missionaire 
werk onder alle volken en de terugkeer van de Joden naar 
Israël. Er wordt aandacht gevraagd voor de profetische 
boodschap van Lance Lambert. Ook is er in dit nummer 
een boeiend interview met professor Smalhout opgeno-
men. Alle reden om kennis te nemen van dit nummer.

4 Kijk op profetischperspectief.nl voor meer info.
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ondernemersechtpaar roos

Ontmoeting én Israël steunen
In Zeewolde ligt het scharrellegkippenbedrijf Larei van 

Mark en Daniëla Roos. Zo’n 140.000 hennen produceren 

dagelijks circa 136.500 kakelverse eieren! Zelfs vanuit 

het buitenland bestaat er belangstelling voor Larei en 

soms komen vakgenoten langs om een kijkje te nemen.

Van oorsprong was het een akkerbouwbedrijf van Rinus 
en Boukje Lambregtse. In 1992 begonnen zij met vlees-
kuikens en in 2004 werden het scharrelhennen. Larei 
wordt nu gerund door Mark en Daniëla. Samen hebben zij 
drie kinderen: Sanne, Ruben en Michelle. Mark en Danië-
la Roos zijn lid van het ondernemersplatform Werken aan 
de Toekomst.

Wat is jullie relatie tot Israël?
Mark en Daniëla: “Israël is verweven met je geloof. Wij 
komen uit christelijke gezinnen waar we ons als vanzelf 
verbonden voelden met Gods Volk. En nog steeds. Het 
hoort er gewoon bij. Je leest over Israël in de Bijbel en je 
volgt het op het nieuws. Om ons een genuanceerder beeld 
te kunnen vormen, lezen we ook graag de bladen Israël 
Today en Israël Aktueel.”

Waarom is het belangrijk ons platform te steunen?
Mark en Daniëla: “Het is goed om elkaar als christelijke 
ondernemers te ontmoeten en de projecten voor jongeren 

in Israël te steunen. Ook is het van belang dat je de kennis 
en kunde van ondernemers in kan brengen in het platform.
Wij vonden het fijn om het platform te laten promoten 
via reclamespotjes op GrootNieuwsRadio. Wij hadden als 
bedrijf reclamezendtijd gespaard en dit gratis geschonken 
aan het platform.”

Lid worden?
Wilt u lid worden? Neem dan contact op met Klaas Hoek-
stra, 06-23634976 of kl.hoekstra@filternet.nl. Informatie? 
Kijk op christenenvoorisrael.nl/ondernemers.

Mark en Daniëla met hun kinderen Sanne, Ruben en Michelle. | Foto: 

Familie Roos

Aleh zoekt vrijwilligers

De Israëlische organisatie Aleh zoekt vrijwilligers voor 
zijn vestiging in de Negevwoestijn. Aleh werkt met meer-
voudig gehandicapte mensen. Het is bijzonder en uitda-
gend werk waarbij je veel leert over het leven in Israël. 
De vrijwilligers worden ingezet in een ‘woongroep’ waar 
ze meedraaien in het dagprogramma. De  werkzaamheden 
zijn bijvoorbeeld helpen met aankleden, eten, leren, spe-
len en toezicht houden. Hulp bij persoonlijke verzorging 
van de bewoners, zoals douchen en verschonen, wordt 
niet verwacht van de vrijwilligers. Aleh zoekt vrijwilligers 
voor minimaal een periode van vier weken fulltime. Lan-
ger blijven? Graag! U hoeft alleen een ticket naar Israël 
te regelen. Aleh zorgt vervolgens voor vervoer, verblijf 
en maaltijden in Israël. Interesse? Neem contact op met 
Shraga Evers van Aleh: s.evers@aleh-israel.org. Mailen 
kan gewoon in het  Nederlands. Kijk ook op aleh.org.

Kort Aktiefnieuws
Geen Kinderspel
De tentoonstelling Geen Kinderspel is tot 
18 maart te zien in het gebouw Ruimte 
in Beweging, Boterstraat 81 in Schiedam. 
Het betreft hier speelgoed van Joodse 
kinderen tijdens de Holocaust. Geopend 
van woensdag tot en met zondag van 
10.00 tot 16.00 uur. De entree is gratis. 
Vanaf 27 maart tot 5 mei is de expositie 
te zien in ’t Warnhuus,  Dreiumme 43 
in Warnsveld. Geopend op werkdagen 

van 09.00 tot 17.00 uur, maandags tot 
20.00 uur.

Met de moed der hoop
De tentoonstelling Met de moed der hoop is 
van 7 maart tot 18 april te zien in de D’Ou-
we School, Dorpstraat 150a in Barendrecht. 
De tentoonstelling vertelt hoe Dov Nasch in 
de Tweede Wereldoorlog het kamp Ausch-
witz-Birkenau overleefde. Tijdens een bezoek 
aan Auschwitz vertelde hij zijn geschiedenis 

aan zijn zoon en kleindochter. De tentoon-
stelling is open op zaterdagen van 14.00 tot 
16.00 uur. De entree is gratis.

Kerk & Gemeentebeurs
Op 20 en 21 maart is de vijfde editie van de 
Kerk & Gemeentebeurs in de Jaarbeurs in 
Utrecht. Christenen voor Israël staat met een 
stand op deze vakbeurs. Met onder ander 
twee korte workshops over ons studiepro-
gramma Focus op Israël op vrijdag om 14.30 

uur en en op zaterdag om 11.10 uur. Meer 
info op kerkengemeente.nl.

Landelijke dag Appèl Kerk en Israël
Op maandag 2 maart organiseert Platform 
Appèl Kerk en Israël van 10.00 tot 16.00 uur 
een landelijke dag in de Kruiskerk in Nijkerk 
met dr. Henk Vreekamp, opperrabbijn Binyo-
min Jacobs en Lenny van der Linden-’t Hart. 
Deelname bedraagt E 10,–. Meer info: 
appelkerkenisrael.nl.

‘Solidair zijn komt soms met een risico’
Dit voorjaar reis ik met m’n vrouw en dochter van acht jaar naar Israël. Klas

genootjes van mijn dochter vinden het eng, want ze gaat naar een ‘oorlogsgebied’. 

Ik ben al meerdere keren alleen in Israël geweest en ik weet dat je Israël helemaal 

niet als onveilig ervaart wanneer je er bent. Maar toch …

Door ruBen riDDerHof

In 2001 begon Christenen voor Israël met 
solidariteitsreizen. Het was in een tijd dat 
Israël verwikkeld was in de Tweede Intifada. 
Bijna wekelijks werd het land opgeschrikt 
door bomaanslagen of andere terreurdaden, 
maar dat hield ons niet tegen om het land 
met groepen te bezoeken.

Ondanks het risico
Het was een tijd waarin het grote toerisme 
vrijwel tot stilstand was gekomen. Wie 
wil er nu naar Israël als er zo veel geweld 
plaatsvindt? Wie wil het risico lopen hierin 
betrokken te raken?
Maar juist in die omstandigheden waren de 
Nederlandse groepen die in Israël kwamen 
een enorme bemoediging voor de Israëli-
sche bevolking. Dat er christelijke vrienden 
naar Israël kwamen om hun liefde te betui-
gen ondanks het risico! Wat een prachtig 
signaal.

Opnieuw spannend
Na de Tweede Intifada heeft het toe-
risme in Israël hoogtij gevierd. Elk jaar 
werden  er  bezoekersrecords gebroken 

en kwamen er meer toeristen naar het 
land. De  solidariteitsreizen van  Christenen 
voor Israël bleven. Maar de spanning 
in Israël neemt weer toe. Hezbollah zit 
langs de  Israëlische noordgrens, Hamas 
 herbewapent zich in Gaza, Islamitische 
Staat zit in Syrië en radicale moslim-
groeperingen zitten dicht langs de grens 
op de Golanhoogvlakte. Het zijn geen 
geruststellende ontwikkelingen voor wie zijn 
vakantie plant.

Desondanks
Ook ik overweeg dit in de voorbereiding 
van mijn reis. Maar ik wil desondanks mijn 
vrienden in Israël laten zien dat ik naast hen 
sta. Ik wil hen bezoeken en ik wil hen laten 
kennismaken met mijn familie. Solidair zijn 
brengt soms een risico met zich mee. Maar 
ik wil er ook op vertrouwen dat de Eeuwige 
ons zal beschermen.

Reist u ook mee? In 2015 organiseert 
Christenen voor Israël opnieuw een aantal 
prachtige solidariteitsreizen.

4 Kijk op krukziener.nl/cvi

Programma Solidariteitsreizen 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.

Jeruzalem in de avond met de gerestaureerde Montefioremolen. | Foto: Israel Photo Galery/CC Flickr

Foto: Aleh
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Help mee!

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

Patroonstraat 1
3861 RN Nijkerk

christenenvoorisrael.nl

De opbrengst van de Israëlveiling is bestemd 

Patroonstraat 1
3861 RN Nijkerk

christenenvoorisrael.nl

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

 Sieraden
 Waardevolle verzamelingen
 Antiek
 Designmeubelen
 Designlampen

Neem voor de inbreng 
van uw spullen 
contact op met: 

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

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

In Israel wonen nog 190.000 
overlevenden van de Holocaust. 

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

Steun Vrienden van 
Amcha Nederland Amersfoort

IBAN: NL42 ABNA 049 06 06 210

www.amcha.nl

Groepsaccommodatie voor christelijke Groepen en families
internet: www.devistrap.nl telefoon: 06-18097777 b.g.g. 06-54222100

Kampeerboerderij 
Stichting De Vistrap 
te Dalfsen
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Joden ontvluchten 
Eurabië
“Britse Joden zien geen 
toekomst in Europa”. 
“Verdubbeling antise-
mitisme in Frankrijk”. 
“Joodse gemeenschap in 
Zweden luidt de alarm-
bel”. Slechts drie van de 
vele krantenkoppen. Opdat wij niet vergeten?
Een paar weken na mijn bezoek aan Holocaust-
overlevenden zijn 88.000 Franse agenten op 
zoek naar twee mannen met een paar kalasj-
nikovs. Even daarvoor zijn vier mensen de dood 
ingejaagd in een Joodse winkel. In naam van 
Allah. Volgens D66 kwam het door de ongelijk-
heid in de samenleving. Volgens de Palestijnse 
staatskrant Al-Hayat Al-Jadida waren het de 
Joden zelf. De gebroeders en Erdogan-vrienden 
Kuzu en Özturk vragen zich ondertussen af of 
het niet tijd wordt om moskeeën te beveiligen. 
Want terroristen heb je overal. Zeggen ze. Maar 
onze Joodse broeders zijn druk met hele andere 
dingen: Europa ontvluchten.

Terwijl D66 een wetsvoorstel indient om de 
ongelijkheid in Europa te laten onderzoeken door 
het talentvolle Kamerlid Weg Kijker, duikt er een 
video op van Amedy Coulibaly. Daarop is de man 
te zien die terreur zaaide in de Joodse winkel. Ter-
wijl de jihadist trouw belooft aan de profeet, zien 
we naast hem een kalasjnikov. Na een urenlange 
gijzeling ging Amedy dan toch zijn 72 maagden 
opzoeken. Of was het nou een maagd van 72?

Inmiddels hebben onze zuiderburen militairen 
ingezet. Jihadisten hadden ook daar een aanslag 
gepland. In naam van Allah. Ondertussen worden 
Joodse scholen in Frankrijk bewaakt door vijfdui-
zend agenten. Voordat Joodse kinderen het lokaal 
inlopen voor een lesje geschiedenis, begroeten zij 
allereerst een stuk of acht soldaten. Zvi Eyal ziet 
het vanuit Jeruzalem hoofdschuddend aan. Hij 
is een van de vele Holocaustoverlevenden die dit 
jaar stilstaat bij ‘zeventig jaar Holocaust’. “Jullie 
gaan naar de bliksem”, waarschuwt hij met een 
boek over ‘Eurabië’ in de hand.

Opdat wij niet vergeten!

Je� rey Schipper (24) is redacteur van cip.nl.

Zaterdag 11 april
ISREALITY ACADEMY
Jongerensymposium over zeventig jaar na de 
Holocaust.

6-8 november
ISREALITY JONGERENWEEKEND 2015

» Check ook de agenda op isreality.nl.

Thema: Zeventig jaar na de Holocaust

Zaterdag 11 april: Isreality Academy
‘Nooit meer Auschwitz’. Die roep klonk 
meteen nadat na de Tweede Wereldoor-
log duidelijk werd wat er in dit Poolse 
dorpje en in andere concentratiekampen 
in Europa was gebeurd met de miljoenen 
Joden die tijdens de Holocaust werden 
afgevoerd.

Maar hoe actueel is die roep nu nog, precies 
zeventig jaar na de Holocaust? Over die vraag gaat 
de allereerste a� evering van de Isreality Academy 
en jij kunt er op zaterdag 11 april bij zijn!
Tijdens dit interactieve jongerensymposium 
staan we uitgebreid stil bij het belang van het 
blijven herdenken van de Holocaust. De 95-jarige 
Holocaustoverlevende Betty Bausch vertelt haar 
indrukwekkende verhaal en panelleden reageren 
op stellingen en vragen uit het publiek. Isreality 
Academy wordt live uitgezonden via isreality.nl, 
maar je kunt je ook verzekeren van een plekje in 
onze studio! Meld je voor E 7,50 aan als studio-
gast, stel live je vragen aan de sprekers en praat 
mee tijdens de naborrel.

Programma
Het jongerensymposium begint om 13.30 uur en 
het o�  ciële programma duurt tot 16.30 uur. Daar-
na is er tijd om onder het genot van een drankje 
door te praten over de verhalen, getuigenissen 
en statements van de sprekers. Door een aantal 
indrukwekkende video’s krijg je een inkijkje in het 
leven van Holocaustoverlevenden in Israël.

Sprekers
Hoofdgast van deze a� evering van Isreality Acade-
my is Betty Bausch. Zij wist als jonge Joodse vrouw 
de Holocaust te overleven door onder te duiken. 
Inmiddels is ze 95 jaar oud en ze komt nog regel-
matig vanuit Israël naar Nederland om aan jongere 
generaties haar levensverhaal te vertellen.

Ook Arjan Klein komt naar de studio. Hij is directeur 
van de Reformatorische Omroep en maakte namens 
die omroep een serie a� everingen over het thema 

zeventig jaar na de Holocaust. Aan de hand van de 
interviews die hij daar had, doet Arjan een persoon-
lijke oproep om de Holocaust te blijven herdenken.

Wendy Heije verzorgt namens Christenen voor 
Israël op scholen door het hele land gastlessen over 
antisemitisme. Wendy gaat in op de vraag hoe het 

kan dat zeventig jaar na de Holocaust de Jodenhaat 
in Europa weer toeneemt en wat je er in je eigen 
omgeving tegen kunt doen.

“Wij zijn de laatste generatie
die de verhalen van Holocaustoverlevenden

kunnen horen en doorvertellen”

Volg de serie
‘Bidden voor Israël’
van Geert-Jan

» isreality.nl

Aanmelden
Wil jij op zaterdag 11 april live bij de uitzending in Nijkerk aanwezig zijn? Meld je dan aan via isreality.
nl en verzeker jezelf voor E 7,50 van een plekje als studiogast (E 12,50 als je geen lid bent van 
 Isreality), inclusief een hapje en drankje bij de nabespreking.

Locatie
Isreality Academy vindt plaats in het Israëlcentrum aan de Patroonstraat 1 in Nijkerk. Kom je met het 
openbaar vervoer? Dan kun je gebruik maken van onze gratis pendelservice vanaf station Nijkerk!

A G E N D A

D R Y  B O N E S
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i s r a ë l a g e n d a
j o o d s e  k a l e n d e r

woensdag 4 maart
ta’aniet esther  (Vastendag van Esther)

donderdag 5 maart
poeriem  (Lotenfeest)

s p r e k e r s

dinsdag 3 maart
19.30 uur: Groningen: seminar ds. kees van 

velzen (1/3) . Locatie: Immanuelkerk, Overwin-
ningsplein 1. Thema: Herstel van het koningschap 
van Israël.

19.45 uur: westerhaar: lezing ds. henk poot . 
Locatie: Hervormd Centrum, Hoofdweg 166. Thema: 
Israël in het Nieuwe Testament.

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

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

19.30 uur: vriezenveen: lezing voor vrouwen met 
Marianne Glashouwer . Locatie: Grote Kerk, 
Westeinde 39. Thema: Christenen voor Israël.

donderdag 5 maart
19.30 uur: nieuw-vennep: lezing ds. henk poot . 

Locatie: Het Trefpunt, Hoofdweg 1318. Thema: De 
toekomst van Israël.

Zaterdag 7 maart
9.30 – 12.00 uur: amsterdam-noord: lezing kees 

de vreugd . Locatie: Regenboogkerk, Kometen-
singel 58. Thema: Israël, teken van Gods trouw.

10.30 – 14.30 uur: nijkerk: israëlcursus . Locatie: Isra-
elcentrum, Patroonstraat 1. Sprekers en thema’s: Jan 
van Klinken: BDS-lobby: kleine groep, groot gevaar? 
Cor Verkade: Israël uitverkoren?! Kosten: E 10,00. 
Aanmelden via 033-2458824 of bijeenkomst@
christenenvoorisrael.nl.

Maandag 9 maart
20.00 uur: wadenoyen: seminar ds. henk poot (1/3) . 

Locatie: Activiteitengebouw Wadenoyen, Lingedijk 19. 
Thema: Jezus, Jozef en Israël.

dinsdag 10 maart
19.45 uur: Zegveld: lezing voor vrouwenvereni-

ging met heleen Benárd . Locatie: Gasterij De 
Milandhof, Middenweg 2. Thema: Van Pesach naar 
Pasen.

Maandag 16 maart
13.30 – 22.00 uur: leeuwarden en drachten: 

excursie . Stadswandeling Joods Leeuwarden, 
diner in Drachten en vipplaats tijdens Herden-
kingsconcert Drachten. Prijs: E 27,50. Meer info zie 
pagina 19.

20.00 uur: wadenoyen: seminar ds. henk poot (2/3) . 
Locatie: Activiteitengebouw Wadenoyen, Lingedijk 19. 
Thema: Jezus, Jozef en Israël.

dinsdag 17 maart
20.00 uur: heerde: seminar ds. henk poot (2/3) . 

Locatie: Centrum ’s-Heerenhof, Zwarteweg 10. 
Thema: De verkleuring van de kerk.

19.30 uur: Zwolle: lezing oscar lohuis . Locatie: 
Zuiderhof, Troelstralaan 25. Thema: Hoe handelt God 
nú met Israël?

19.30 uur: Groningen: seminar ds. kees van 
velzen (2/3) . Locatie: Immanuelkerk, Overwin-
ningsplein 1. Thema: Herstel van het koningschap 
van Israël.

19.45 uur: hoogeveen: lezing Marianne Glashou-
wer . Locatie: Chr. Gereformeerde Kerk, Van Echten-
straat 64. Thema: van Pesach naar Pasen.

woensdag 18 maart
15.00 – 22.00 uur: elburg: excursie.  Bezoek aan 

museum Sjoel Elburg, diner en vipplaats tijdens 
Herdenkingsconcert Elburg. Prijs: E 27,50. Meer 
info zie pagina 19.

20.00 uur: denekamp: lezing voor vrouwen met 
Marianne Glashouwer . Locatie: Gebouw Irene, 
Grotestraat 5 (achter de kleine PKN kerk). Thema: 
Breng de Joden Thuis.

20.00 uur: Meppel: lezing ds. henk poot . Locatie: 
Gebouw Rafaëlgemeente Sion, Zuideinde 31. 
Thema: Israël.

donderdag 19 maart
17.00 – 21.00 uur: nijkerk: israëlcursus . Loca-

tie: Israëlcentrum, Patroonstraat 1. Sprekers 
en thema’s: Shraga Evers: Van alija naar Aleh. 
Doron Almog: Van Operatie Entebbe via Ope-
ratie Moses naar Aleh Negev. Kosten: E 10,00. 
Aanmelden via 033-2458824 of bijeenkomst@ 
christenenvoorisrael.nl.

19.45 uur: oostendorp: lezing met Marianne 
Glashouwer . Locatie: Zuiderzeestraatweg Oost 32. 
Thema: Corrie ten Boom.

20.00 uur: leerdam: seminar ds. henk poot (1/2) . 
Locatie: Maranatha, Burgerstraat 1. Thema: De 
roeping van Israël en de verkleuring van de kerk.

21 tot 23 maart
vierhouten: israëlconferentie met ds. willem j.j. 

Glashouwer . Prijs vanaf e	195,00. Deelname als 
daggast is ook mogelijk. Aanmelden: 033-2458824 
of secretariaat@christenenvoorisrael.nl.

Maandag 23 maart
19.30 uur: vaassen: lezing ds. willem j.j. Glashou-

wer . Locatie: de Rank, Torenstraat 15. Thema: Israël 
in deze tijd en in de toekomst.

20.00 uur: wadenoyen: seminar ds. henk poot (3/3) . 
Locatie: Activiteitengebouw Wadenoyen, Lingedijk 19. 
Thema: Jezus, Jozef en Israël.

dinsdag 24 maart
20.00 uur: capelle aan den ijssel: lezing ds. henk 

poot . Locatie: Nieuwe Westerkerk, Valerius-
rondeel 670. Thema: Gods trouw aan Israël, een 
boodschap voor de kerk.

woensdag 25 maart
10.00 – 15.30 uur: nijkerk: studiedag voor predi-

kanten en voorgangers . Spreker: Ds. S. van der 
Zee. Locatie: Israëlcentrum, Patroonstraat 1. 
Thema: Heschel, De Profeten. Kosten: E 15,00 
(inclusief lunch). Aanmelden: bijeenkomst@ 
christenenvoorisrael.nl of 033-2458824.

20.00 uur: Zutphen: seminar ds. henk poot (3/3) . 
Locatie: Rode Kruisgebouw, Van Drinenstraat 4. 
Thema: Jozef, Jezus en Israël.

donderdag 26 maart
20.00 uur: leerdam: seminar ds. henk poot (2/2) . 

Locatie: Maranatha, Burgerstraat 1. Thema: De 
roeping van Israël en de verkleuring van de kerk.

20.00 uur: ommen: lezing ds. willem j.j. Glas-
houwer . Locatie: De Kern, Bouwstraat 23. Thema: 
Gebed.

Zaterdag 28 maart
10.30 uur: nijkerk: israëlcursus . Locatie: Israël-

centrum, Patroonstraat 1. Sprekers en thema’s: 
Klaas-Jan de Graaf: De geschiedenis van Jeruzalem. 
Dirk van Genderen: de toekomst van Jeruzalem. 
Kosten: E 10,00. Aanmelden via 033-2458824 of 
bijeenkomst@christenenvoorisrael.nl.

dinsdag 31 maart
19.30 uur: Groningen: seminar ds. kees van 

velzen (3/3) . Locatie: Immanuelkerk, Overwin-
ningsplein 1. Thema: Herstel van het koningschap 
van Israël.

woensdag 1 april
20.00 uur: Bolsward: seminar ds. henk poot (1/3) . 

Locatie: Het Keerpunt, Burg. Praamsmalaan 35. 
Thema: Israël, de knecht des Heeren.

dinsdag 7 april
19.30 uur: Zwolle: lezing ds. willem j.j. Glashou-

wer . Locatie: de Zuiderhof, Troelstralaan 25. Thema: 
Israël.

woensdag 8 april
20.00 uur: Bolsward: seminar ds. henk poot (2/3) . 

Locatie: Het Keerpunt, Burg. Praamsmalaan 35. 
Thema: Israël, de knecht des Heeren.

donderdag 9 april
14.00 – 22.00 uur: Middelburg: excursie . Met bezoek 

aan de sjoel, een bijzondere film, diner en vipplaats 
tijdens Herdenkingsconcert Middelburg. Prijs: 
E 27,50. Meer info zie pagina 19.

20.00 uur: hekendorp: seminar ds. henk poot 
(1/3) . Locatie: De Wingerd, Goejanverwelle 48. 
Thema: Abraham en het geheim van Israël.

Zaterdag 11 april
13.30 – 17.00 uur: nijkerk: isreality academy . Voor 

jongeren van 15 tot 28 jaar. Sprekers: Betty Bausch, 
Wendy Heije en Arjan Klein. Thema: Zeventig jaar 
na de Holocaust. Toegang E 7,50, aanmelden via 
www.isreality.nl.

dinsdag 14 april
20.00 uur: heerde: seminar ds. henk poot . Locatie: 

Centrum ’s-Heerenhof, Zwarteweg 10. Thema: De 
toekomst van Israël.

18.00 uur: nijkerk: israëlcursus . Locatie: Israël-
centrum, Patroonstraat 1. Kosten: E 10,00. 
Aanmelden via 033-2458824 of bijeenkomst@ 
christenenvoorisrael.nl.

woensdag 15 april
20.00 uur: Bolsward: seminar ds. henk poot (3/3) . 

Locatie: Het Keerpunt, Burg. Praamsmalaan 35. 
Thema: Israël, de knecht des Heeren.

donderdag 16 april
20.00 uur: hekendorp: seminar ds. henk poot (2/3) . 

Locatie: De Wingerd, Goejanverwelle 48. Thema: 
Abraham en het geheim van Israël.

donderdag 23 april
20.00 uur: hekendorp: seminar ds. henk poot (3/3) . 

Locatie: De Wingerd, Goejanverwelle 48. Thema: 
Abraham en het geheim van Israël.

dinsdag 28 april
14.00 – 22.30 uur: schiedam: excursie . Met 

wandeling langs de struikelstenen (stolpersteine), 
een diner en vipplaats tijdens Herdenkingsconcert 
Schiedam. Prijs: E 27,50. Meer info zie pagina 19.

donderdag 30 april
14.30 – 22.00 uur: amsterdam: excursie . Met wande-

ling langs de Portugese Synagoge, een diamantslij-
perij, en diverse monumenten, een koosjer diner en 
vipplaats tijdens Herdenkingsconcert Amsterdam. 
Prijs: E 27,50. Meer info zie pagina 19.

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 bestellen via 
70jaar.nl of concert@christenenvoorisrael.nl.

donderdag 12 maart
19.30 uur: amersfoort: herdenkingsconcert . Met 

Gerald Troost en de Klezmerformatie C tot de Derde. 
Locatie: De Flint, Coninckstraat 60. Kaarten bestel-
len via 70jaar.nl of concert@christenenvoorisrael.nl.

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

Hineni Symfonie Orkest. Locatie: Theater de Lawei, 
Burg. Wuiteweg 24. Kaarten bestellen via 70jaar.nl 
of concert@christenenvoorisrael.nl.

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

land-Koor en chazan Gilad Nezer. Locatie: Grote of St. 
Nicolaaskerk, Zuiderkerkstraat 1. Kaarten bestellen 
via 70jaar.nl of concert@christenenvoorisrael.nl.

Zaterdag 28 maart
19.30 uur: Barneveld: concert hineni symfonie 

orkest met Gerald troost . Locatie: Bethelkerk, 
Groen van Prinsterenlaan 2. Kaarten in de voorver-
koop E 17,50 via hinenisymfonieorkest.nl. Of via de 
voorverkoopadressen, zie website voor adressen.

donderdag 9 april
19.30 uur: Middelburg: herdenkingsconcert . 

Met het Holland-Koor en Noortje van Middel-
koop.  Locatie: Nieuwe Kerk, Groenmarkt 12. 
Kaarten bestellen via 70jaar.nl of concert@ 
christenenvoorisrael.nl.

Zaterdag 11 april
19.00 uur: enter: Zingen voor israël . Locatie: 

Ons Centrum, ingang Populierenlaan (achter de 
Gereformeerde Kerk) Inloop met koffie, thee en 
cake. Ook verkoop van boeken en producten uit 
Israël. Aanvang muziekprogramma 20.00 uur in de 
Gereformeerde Kerk.

vrijdag 10 april
19.45 uur: winsum (fr): Zingen voor israël . Locatie: 

Anna Tsjerke, Spannumerdyk 5.

vrijdag 17 april
19.45 uur: vlaardingen: Zingen voor israël . Locatie: 

Bethelkerk, Verkadesingel 26.

dinsdag 28 april
20.00 uur: schiedam: herdenkingsconcert . Met jon-

gerenkoor Jigdaljahu. Locatie: Grote of St. Janskerk, 
Nieuwstraat 34. Kaarten bestellen via 70jaar.nl of 
concert@christenenvoorisrael.nl.

donderdag 30 april
19.30 uur: amsterdam: herdenkingsconcert . Met 

Hineni Kamer Orkest en Israëlisch koor Shir BaLev. 
Locatie: Liberale Synagoge, Zuidelijke Wandel-

weg 41. Kaarten bestellen via 70jaar.nl of concert@
christenenvoorisrael.nl.

t e n t o o n s t e l l i n G e n

tot zaterdag 14 maart
nijkerk: expositie arie reurekas . Locatie: Israël-

centrum, Patroonstraat 1. Toegang gratis. Openings-
tijden: maandag t/m zaterdag 10.00 – 15.30 uur.

tot en met 18 maart
schiedam: tentoonstelling Geen kinderspel . 

Locatie: Ruimte in Beweging, Boterstraat 81. Ope-
ningstijden: van 10.00 tot 16.00 uur (maandag en 
dinsdag gesloten).

7 maart t/m 18 april
Barendrecht: tentoonstelling Met de moed der 

hoop . Locatie: D’Ouwe School, Dorpstraat 150a. 
Openingstijden: zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur.

27 maart t/m 5 mei
warnsveld: tentoonstelling Geen kinderspel . 

Locatie: Kulturhus ’t Warnshuus, Dreiumme 43. Ope-
ningstijden op werkdagen van 9.00 tot 22.00 uur.

k e r k d i e n s t e n

Zondag 1 maart
10.00 uur: heemstede: tjerko van der wouden . 

Locatie: Rafaëlgemeente Nehemia, Koediefslaan 73. 
Thema: Israël actueel.

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

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

Zondag 22 maart
19.00 uur: wormer: ds. kees van velzen . Locatie: 

Ned. Geref. Kerk. De Wijngaard, Dorpsstraat 134 A. 
Thema: Het herstel van Israël.

e X t e r n

Maandag 2 maart
10.00 – 16.00 uur: nijkerk: landelijke dag plat-

form appèl kerk & israël . Locatie: Kruiskerk, 
Venestraat 44. Thema: Vergeten in ballingschap 
(Baäl Shem): onopgeefbaar verbinden in de praktijk. 
Inschrijfgeld: E 10. Nadere informatie: info@appel-
kerkenisrael.nl of 06-51830897.

woensdag 18 maart
20.00 uur: leiden: lezing pieter van der horst . 

Thema: Joodse stenen spreken, wat wij leren uit 
antieke Joodse inscripties. Locatie: Bovenzaal 
synagoge, Levendaal 14. Organisatie: Genootschap 
Nederland Israël - Leiden. Kosten: € 5,00.

donderdag 19 maart
9.30 – 18.30 uur: excursie herinneringscentrum 

westerbork . Vertrek per luxe touringcar vanuit 
Amersfoort. Kosten: E 35,00 donateurs, E 45,00 
niet-donateurs. Meer info op synagogeamersfoort.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 280 verschijnt op 27 maart 2015.

v o o r  a l l e  a c t i v i t e i t e n  g e l D t :  D e o  v o l e n t e

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

5 maart 2015, 
Poeriem
Thoralezing: 
Exodus 17:8-16

7 maart 2015
Thoralezing: Ki tiessà, 
Exodus 30:11-34:35
Haftarahlezing: 
1 Koningen 18:1-39

14 maart 2015
Thoralezing: 
Wajakheel, 
Exodus 35:1-38:20; 
Pekoedé, Exodus 
38:21-40:38
Haftaralezing: 
1 Koningen 7:40-8:21

21 maart 2015
Thoralezing: Wajikrá, 
 Leviticus 1:1-5:26
Haftaralezing: 
 Jesaja 43:21-44:23

28 maart 2015
Thoralezing: Tsav, 
 Leviticus 6:1-8:36
Haftaralezing: 
 Jeremia 7:21-8:3, 
9:22-23
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Het Shaare Zedek ziekenhuis:   
de enige plaats in het

Midden-Oosten waar vrede heerst

...of doneer rechtstreeks op www.shaarezedek.nl

Het Joodse volk is 
voor ons niet zomaar 
een volk. Israël helpen 
is een: 

  Gebedszaak 
  Hartezaak 
  Erezaak 
  Noodzaak

Help ons daarom 
Israël helpen 
in het Shaare 
Zedek Ziekenhuis 
te Jeruzalem

T  0184-612632
M 06-51236636 (b.g.g)
E  info@shaarezedek.nl
I www.shaarezedek.nl
NL51INGB0004295426
NL74ABNA0436427060 
t.n.v. Stichting Shaare Zedek

Stichting Shaare Zedek stelt zich ten doel om vanuit Nederland 

meer bekendheid te geven aan het Shaare Zedek Ziekenhuis 

te Jeruzalem en financiële en morele hulp te verlenen.  

Het Shaare Zedek Ziekenhuis is een pro life ziekenhuis en 

ontvangt door haar beleid dat gebaseerd is op de Thora, 

nauwelijks enige overheidssubsidie. 

Zonder hulp van donateurs is het 
onmogelijk die noodzakelijke zorg 
te verlenen. 
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