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 Open Huis         voor Israel
van 6 t/m 16 meivan 6 t/m 16 mei

Hartelijk welkom bij 
uw Israelconsulent(e) 
(Kijk voor haar adres op pagina 10)

Hartelijk welkom bij 
uw Israelconsulent(e) 
(Kijk voor haar adres op pagina 10)

Ontkenners
bijeenkomst

Een ‘geheime’ conferentie 
voor Holocaustontkenners en 
nazisympathisanten in Londen 
bleef niet onopgemerkt. De 
Daily Mail deed uitgebreid 
verslag: “Het publiek ap-
plaudisseerde toen het werd 
opgeroepen om ‘de Joods-zio-
nistische heerschappij (…) aan 
te pakken en te doorbreken’.” 
Joodse leiders vroegen de po-
litie de groep te onderzoeken 
voor rassenhaat. De krant heeft 
zijn bewijsstukken afgegeven.

Beter salaris bij Israëlische baas
Palestijnse Arabieren die 

werken voor Israëlische werk

gevers verdienen gemiddeld 

twee keer zoveel als bij een 

Palestijnse werkgever.

Dat blijkt uit een door de EU 
gesponsord onderzoek door 
het Palestijnse Bureau voor de 
Statistiek. Het onderzoek werd 
eind 2014 uitgevoerd. In septem-
ber rapporteerde de Palestinian 
Media Watch al dat de officiële 
krant van de Palestijnse Auto-
riteit  Israëlische werkgevers 
felici teerden met hun positieve 
benadering van Palestijnse werk-

nemers. De EU wil de verkoop 
van producten van dergelijke 
bedrijven ontmoedigen door deze 
te labelen als gemaakt in ‘bezet 
gebied’.

Antiboycotwet
De antiboycotwet in Israël 
blijft van kracht. De wet stelt 
dat wie oproept tot een boy-
cot – economisch, academisch 
of cultureel – van Israël of 
gebieden onder zijn beheer 
kan worden aangeklaagd voor 
schade. De schade moet worden 
aangetoond door de tegenpar-
tij. De wet bleef met vijf rech-
ters voor en vier tegen van kracht. 
Er was bezwaar ingediend tegen 
de wet omdat deze de vrijheid 
van meningsuiting zou beper-
ken. Volgens linkse critici wil 
de overheid met de wet kritiek 
op het ‘nederzettingenbeleid’ 
indammen.

Eens gingen tienduizenden Joden door de poorten van Auschwitz en kwamen er nooit meer vandaan. Op industriële wijze werden ze vermoord of gedwongen tot slaven

arbeid onder gruwelijke omstandigheden in het hart van het zo beschaafde Europa. Op 8 mei is het zeventig jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog en daarmee de 

Holocaust ten einde kwam. Tegenwoordig lopen jaarlijks tienduizenden Joden door de poorten van Auschwitz. Om te herdenken, en om te proclameren dat zij nog leven. 

Dat doen ze met de March of the Living. Hier op de foto met de Thora, Gods Woord, in hun hand en de sjofar, de ramshoorn, om het te verkondigen: het volk Israël leeft! De 

Heere brengt het terug naar Zijn land. Met hen verwachten ook wij de komst van de Messias. Dan zullen alle dingen worden hersteld, zoals in de Bijbel staat geschreven. 

Wat een levende hoop! | Foto: Flash90

Een levende hoop

Een Israëlische werkgever groet 

werknemers bij een checkpoint. | Foto: 

Flash90
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Het kost € 135 om een Jood uit  Oekraïne 

en € 900 om een Jood uit India naar 

 Israël te brengen. Maak uw gift over op 

NL38 ABNA 0529 310 252 van Christenen 

voor Israël onder vermelding van ‘Noor

derland’ of ‘India’. Alvast hartelijk dank.

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

Alles wat de profeten gezegd hebben
“Toen zei hij tegen hen: Hebt u dan zo wei

nig verstand en bent u zo traag van begrip 

dat u niet gelooft in alles wat de profeten 

gezegd hebben?” (Lucas 24:25)

Kleopas en zijn vriend hadden grote verwach-
tingen van Jezus. Ze gebruiken voor Hem 
dezelfde woorden als voor Mozes: een man 
machtig in woord en werk voor God (Hande-
lingen 7:22), een profeet, de Messias die God 
beloofd had. “Wij echter leefden in de hoop 
dat Hij het was die Israël zou verlossen!” Wie 
anders dan Hij? En nu is “het al de derde dag 
na zijn dood” (Lucas 24:22).

Juiste verwachtingen
Wat me opvalt, is dat Jezus, terwijl Hij onher-
kend met hen meewandelt naar Emmaüs, hun 
verwachtingen niet afbreekt. Dat heb ik ooit 
wel eens gedacht. Dan las ik deze geschiede-
nis en ik meende dan dat de Emmaüsgangers 
een volkomen verkeerd beeld hadden van de 
Messias. Dat de Christus helemaal niet was ge-
komen om Israël te verlossen, in elk geval niet 

op een aardse manier. Dat die twee volgelingen 
van Jezus Hem verkeerd begrepen hadden en 
waren blijven steken in een oudtestamentisch, 
nationalistisch geloof. Maar als je Jezus’ ant-
woord goed leest, zegt Jezus dat niet.
Hij zegt niet dat ze een verkeerde verwachting 
hebben gehad. Dat laat Hij staan en terecht. De 
Messias zou komen om Israël te verlossen, niet 
alleen van de zonden maar ook van al zijn vij-

anden. Hij zou komen om Jeruzalem te herstel-
len en het land terug te brengen tot de schoon-
heid van het paradijs. Dat waren geen Joodse 
verzinsels. Dat staat in de profeten. God had 
dat niet gezegd om tegemoet te komen aan het 
wat kinderlijke denken van Zijn volk over heil 
en bevrijding, zodat Hij daar dan later afstand 
van kon te nemen; alsof het Oude Testament 
een soort primitieve voorfase van het evangelie 

was. ‘Voortgaande openbaring’ noemen we dat 
dan netjes in de theologie.

Leren
Jezus zegt hen alleen dat zij ‘alles’ hadden 
moeten geloven wat de profeten hadden gezegd 
en in dat alles, zit het lijden van de Zoon des 
Mensen. Dat hebben ze gemist of onvoldoende 
begrepen. ‘Moest de Christus dit niet lijden om 
tot zijn heerlijkheid in te gaan?’ Alleen door het 
offer van Jezus zou het nieuwe verbond gesloten 
kunnen worden, alleen door het bloed van het 
Lam Gods zou Israël verzoend kunnen worden 
en deel kunnen hebben aan Gods Koninkrijk, 
alleen door het sterven van de Zoon zou aan de 
duivel zijn macht ontnomen kunnen worden.
Met andere woorden: de twee mannen uit 
 Israël moesten leren dat het lijden van de Mes-
sias nodig is. Als Hij Zijn ziel tot een schuldof-
fer gesteld zal hebben, zal het voornemen van 
de Heere door Zijn hand voortgang hebben, 
dat had een profeet ook gezegd (Jesaja 53:10). 
En jij en ik? Ook wij moeten telkens weer 
leren beseffen dat Jezus ‘alles’ wat de profeten 
gezegd hebben, gedaan heeft en nog zal doen!

‘Alsof het Oude Testament 

een soort primitieve voorfase 

van het evangelie was.’

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

Hartverscheurend
Op 14 en 15 april vertrokken 76 Joden uit 

Kiev voorgoed naar Israël. Met vier busjes 

brachten we velen van hen de dag ervoor 

naar onze schuilplaats in Kiev voor over

nachting. Het zijn ritten van soms meer dan 

zeshonderd kilometer! Vooral de ouders met 

kleine kinderen vinden het fi jn om niet de 

hele nacht te hoeven reizen.

Uit het stadje Gaisin haalden we Galia en 
Genadi op en hun 25-jarige zoon Igor. Galia en 
Genadi hebben nog een zoon en schoondochter, 
maar die blijven voorlopig in Oekraïne. Hart-

verscheurend was het om mee te maken hoe 
Galia afscheid nam van haar enige kleindochter 
Nastia. Het vierjarige meisje heeft een spier-
ziekte en kan moeilijk lopen. We gaven de zoon 
die achterblijft een brochure met Bijbelteksten 
die heel duidelijk spreken over de terugkeer.
Eenmaal onderweg vroeg Galia om nog zo’n 
brochure. Ze las het een paar keer door en was 
verwonderd dat wat al zolang beschreven was 
nu voor hen persoonlijk in vervulling ging. 
Zij en haar man hadden voor hun werk overal 
gewoond in de voormalige Sovjet-Unie, tot in 
Siberië toe. Nu ‘verhuizen’ ze voor het laatst, 
naar hun thuisland. Jaren hadden ze op dit 
moment gewacht. Galia smeekte ons om haar 
zoon te blijven bezoeken en er bij hem op aan 
te dringen ook naar Israël te vertrekken.
Een andere passagier in ons busje, een oude 
Joodse man, luisterde met grote aandacht naar 
de motivatie waarom we dit werk doen. De 
emigranten zijn altijd verwonderd wanneer we 
hen vertellen dat christenen in Nederland en 
België bidden en betalen voor hun terugkeer.

OostOekraïne
In de stad Zaporozhe ontmoetten we enige tijd 

geleden een grote groep Joodse vluchtelingen 
die geen intentie hadden om te vertrekken naar 
Israël (alija maken). Nu moeten we voor 104 
mensen twee busjes inhuren om hen naar het 
Israëlische consulaat in Dnepropetrovsk te 
brengen. Veel Joden willen nu toch gaan. De 
gevechten rond Donetsk en Marioepol zijn de 
afgelopen tijd toegenomen. Graag uw blijvend 
gebed voor de vele alijaveldwerkers en de 
chauffeurs!

Galia neemt afscheid van haar kleindochter Nastia. 

| Foto: CvI

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

Gedenken

De eerste helft van dit jaar staat 
in het teken van herdenken en 
gedenken. Christenen voor Is raël 
heeft een zevental Holocaust 
Herdenkingsconcerten georga-
niseerd, die door een overweldi-
gende hoeveelheid mensen zijn 
bezocht. Ter nagedachtenis aan 
de Joodse slachtoffers van de na-
ziterreur en ter bemoediging van 
de overlevenden. Soms vraag je 
je af of het wel tot iedereen is 
doorgedrongen dat uit Neder-
land ruim honderdvijfduizend 
(105.000) Joden zijn vermoord in 
de nazikampen. Procentueel het 
hoogste aantal in heel West-Eu-
ropa. Verbijsterend is het dat de 
slachting van meer dan zes mil-
joen Joden, medeburgers, in dit 
‘christelijke’ werelddeel heeft 
kunnen plaatsvinden. Voor ve-
len heeft dit geleid tot schande, 
schaamte en schuldgevoel.
Het zijn echter niet in de eerste 
plaats deze gevoelens die onze 
drijfveer zijn om aan Israël en het 
Joodse volk onze liefde en ver-
bondenheid te bewijzen. De Eeu-
wige zelf beweegt ons daartoe 
in de Bijbel. Het is vooral wat de 
Bijbel zegt: “Troost, troost Mijn 
volk” (Jesaja 40:1).
Voor mijn generatie, die na de 
Tweede Wereldoorlog is gebo-
ren, komt regelmatig de vraag 
naar voren: Wat zouden wij ge-
daan hebben als wij in die pe-
riode hadden geleefd? Zouden 
wij Joden hebben verborgen en 
hoe zouden wij dat gedaan heb-
ben? Hadden wij deelgenomen 
aan verborgen en openlijk ver-
zet? Zouden wij ons leven in de 
waagschaal hebben gesteld, zo-
als gelukkig nog vele landgeno-
ten, vooral van christelijke huize 
hebben gedaan?
‘Als’-vragen die we niet kunnen 
beantwoorden. Wat we vandaag 
wel kunnen doen is nu opkomen 
voor het Joodse volk, dat zeven-
tig jaar na de Holocaust opnieuw 
het doelwit is van aanslagen in 
velerlei vorm, wereldwijd. Het 
antisemitisme te vuur en te 
zwaard bestrijden met protesten 
in woord en geschrift.

Pim van Der Hoff

HoofDreDacteur
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bepaald patroon verdeeld over een 
terrein. Door wiskundige bereke-
ningen kan het systeem de data uit 
de sensoren analyseren en zo vrij 
nauwkeurig bepalen waar in het 
gebied wordt gegraven.

Amit Caspi, die op nog geen 
kilometer van de grens van Gaza 
woont, vertelde: “De dreiging van 
de tunnels ondermijnt vooral ons 
moreel. We weten dat de dreiging 
onoplosbaar is, maar als er een 
doorbraak is, kan dat onze veilig-
heid erg vergroten.”

N I E U W S  E N  A C H T E R G R O N D E N

Nieuw tunneldetectiesysteem
In april nam het Israëlische leger 

een systeem in gebruik dat het 

mogelijk maakt om te bepa

len of er ondergronds tunnels 

worden gegraven, zodat Israël 

hiertegen kan ingrijpen. Het 

systeem wordt toegepast langs 

de grens met Gaza. Israëli’s die 

vlakbij de Gazastrook wonen zijn 

voorzichtig optimistisch.

Een van de hoofddoelen tijdens 
de Derde Gazaoorlog in de zomer 
van 2014 was het uitschakelen 
van het uitgebreide netwerk van 
tunnels dat Hamas groef om zijn 
terreurinfrastructuur te facili-
teren. Tijdens de oorlog bleek 
uit bekentenissen en vondsten 
dat Hamas de tunnels wilde 
gebruiken om tijdens het Joods 
nieuwjaar een  grote terreuractie in 
Israël uit te voeren, waarbij veel 
Israëli’s zouden kunnen worden 
ontvoerd.

Daarmee werd de dreiging van 
de terreurtunnels heel concreet. 
Het is bekend dat Hamas sinds 
de wapenstilstand hard werkt om 

zijn tunnelinfrastructuur te herstel-
len en uit te breiden. Israëli’s die 
vlakbij de grens komen, zeggen de 
werkzaamheden te kunnen zien.

Sensoren
Israël heeft daarom in de afgelo-
pen maanden hard gewerkt aan 
een systeem om deze dreiging 
het hoofd te bieden. Dit lijkt nu 
gelukt. Het systeem bestaat uit 
sensoren die in de grond worden 
aangebracht en die onder meer 
minimale trillingen kunnen regis-
treren. De sensoren worden in een 

Een tunnel die tijdens de zomer van 2014 werd ontdekt door de IDF. Door deze tun-

nels hoopte Hamas aanslagen te kunnen plegen in Israël. | Foto: Flash90

EU zet door met 
labelsanctie
De Europese Unie haalde op 

13 april nog eens een oud plan 

uit de kast om Israël economisch 

onder druk te zetten om tot een 

tweestatenoplossing te komen.

Zestien ministers van Buitenland-
se Zaken, onder wie ook minister 
Koenders van Nederland, onder-
tekenden een brief aan Federica 
Mogherini met het verzoek tot 
het zetten van concrete stappen 
om te komen tot het labelen van 
producten uit de betwiste gebie-
den in het Bijbelse hartland Judea 
en Samaria.
Duitsland ondertekende het ver-
zoek niet. In Nederland stelde de 
SGP Kamervragen aan minister 
Koenders en vroeg hem het nemen 
van deze eenzijdige stap tegen 
Israël te heroverwegen.
De Israëlische minister van Buiten-
landse Zaken, Avigdor Lieber-
man, noemde de houding van de 
EU-ministers “hypocriet”. De EU 
sponsort namelijk Palestijns onder-
wijs, waarin haat tegen  Israël wordt 
geleerd en steunt actief illegale 
bouwactiviteiten van Palestijnen. 
Lieberman suggereerde cynisch dat 
de EU maar een gele ster als label 
moet gebruiken.

Ongebruikelijke late regens
Israël werd verrast toen net na 
Pesach een heuse winterstorm 
losbrak met hevige buien, 
onweer en zelfs hagel. Voor het 
eerst sinds 1980 viel er in april 
sneeuw op de berg Hermon. Het 
Meer van Galilea steeg door de 
late regens met bijna vijf centi-
meter, na een ook al ongebruike-
lijk natte winter. | Foto’s: Flash90

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

‘Voor de veiligheid van onze dochter’
Goed nieuws uit Brussel! Sinds kort kent het 
Europees Parlement een zeer actieve ‘Werk-
groep over antisemitisme’. Medio april hield 
zij een speciale zitting over het antisemitisme 
binnen moslimgemeenschappen in ons wereld-
deel. Het doel is duidelijk aangegeven op de 
uitnodiging: het stimuleren van goede initia-
tieven aan moslimzijde om het kwaad van het 
antisemitisme te bestrijden.

Intussen blijft overal (!) krachtige stellingna-
me tegen de snel voortwoekerende Jodenhaat 
absolute noodzaak in het continent waar de 
Holocaust kon plaatsvinden. Dat drong weer 
eens goed tot mij door door een mail van een 
anonieme rabbijn uit het Roergebied. Ik las 
zijn hartenkreet luttele weken geleden in de 
Duitse pers.
De rabbijn wijst op bijzonder beleefde wijze 
het verzoek om een interview af. Want “te sterk 
zijn onze bedenkingen, om niet te zeggen onze 
angst”. Zijn vrouw, zo vervolgt hij, smeekt hem 
onder tranen “onze presentie niet te veel onder 
de aandacht te brengen”. Daarom publiceert de 
rabbijn ook minder dan voorheen, schrijft hij.

Evenals tal van Joodse volksgenoten in Europa 
leed hij onder de golf van antisemitisme die 
over Europa spoelde tijdens de Gazaoorlog van 
zomer 2014. Toentertijd ontving de rabbijn 
zulke rechtstreekse dreigementen als: “Wij we-
ten waar uw dochter naar school gaat…”. Even 
afgezien van “de gebruikelijke scheldpartijen”, 
vult hij veelzeggend aan.

Open en eerlijk geeft de rabbijn aan de Duitse 
journalist toe dat “de vrees bij ons sterker is 
dan burgermoed”. Zijn dochter is van school 
gewisseld. Op de nieuwe school heeft niemand 
weet van haar Joodse identiteit. Dat herinnert 
de rabbijn aan de situatie van zijn eigen moe-
der, “aan die Joodse generatie die moest om-
gaan met zich verstoppen en verloochenen”.
Het liefst zou de rabbijn naar eigen zeggen zijn 
ware gevoelens de vrije loop laten. Letterlijk 
lees ik in zijn mail: “Am liebsten würde ich 
das alles herausschreien…”. De cursivering 
is van mij. Zo beklemmend werkt dus een 
samenleving waarin antisemitisme alledaags 
is. Wat een publieke aanklacht! Waar blijft de 
publieke reactie?

Treurig genoeg verwacht de rabbijn daar 
eigenlijk niets van. Op “herausschreien” volgt 
de ontnuchterende ontboezeming “maar dat 
zal de bedreiging juist versterken in plaats van 
verminderen. Publiciteit beschermt hier niet. 
Integendeel.”

In zijn mail beveelt de rabbijn de journalist 
ten slotte een derde persoon aan om een aantal 
andere ouderparen te benaderen voor een 
interview. “Wellicht is de ene of andere familie 
minder laf dan wij zijn. Misschien ook staan 
zij minder dan wij in de frontlinie.”
De rabbijn put zich uit in excuses tegenover de 
journalist. Scherpe woorden als “lafheid” en 
“karakterloosheid” laat hij zelfs vallen, “ook 
als ik ter verontschuldiging de veiligheid van 
mijn dochter aangeef. Zij is nu eenmaal alles 
wij wat bezitten.”

Aangrijpend zo’n openhartig mailtje van een 
Duitse rabbijn anno 2015. Het zet de komen-
de oorlogsherdenkingen in een ontluisterend 
en, naar ik vooral hoop en bid, ontdekkend 
licht.

Nieuwe parachutes

Na vijftig jaar gaan Israëlische 
paratroepers met een nieuw 
soort parachute werken. De 
nieuwe parachute is vierkant, 
stabieler en groter dan de oude, 
ronde parachutes die tot nu toe 
werden gebruikt. Daardoor kun-
nen soldaten meer uitrusting 
meenemen bij een sprong. | Foto: 

Youtube

Antisemitisme als misdaad
Een Israëlisch initiatief hoopt 
dat antisemitisme internatio-
naal wordt erkend als strafbaar 
feit. Alan Baker, advocaat en 
werkzaam bij het Jerusalem 
Center for Public Affairs, wil 
een concept-conventie opstel-
len waarin duidelijk vastligt wat 
antisemitisme is. Baker hoopt 
dat deze in de Verenigde Naties 
wordt aangenomen.

Aziatische bank
Premier Netanyahu, die tot de 
vorming van zijn nieuwe kabinet 
ook fungeert als minister van 
Financiën, tekende in april de 
papieren voor lidmaatschap van 
de Aziatische Investeringsbank 
voor Infrastructuur (AIIB). Het is 
een signaal dat Israël zich meer 
en meer richt op het Oosten 
voor economische relaties. Ame-
rika was erop tegen dat Israël 
zich bij de bank zou aansluiten.

Nieuwe stad

De Israëlische landautoriteit 
keurde enige tijd geleden een 
plan goed om een nieuwe stad 
te bouwen voor honderdduizend 
inwoners in de heuvels tussen 
Jeruzalem en Bet Shemesh. De 
geplande stad, die Bat Harim 
moet gaan heten, komt echter 
in omstreden gebied. Geen Pa-
lestijns gebied, maar natuurge-
bied. Eerder werd het plan al 
vanwege milieuoverwegingen 
van tafel geschoven. Milieube-
wegingen hopen dat dit nu op-
nieuw zal gebeuren. | Foto: Neal 

Ungerleider/CC2.0 Flickr

Universele landbelofte?
Kerk in Actie organiseerde in 
april een middag met bevrij-
dingstheoloog Munthers Isaac. 
Tijdens die bijeenkomst werd 
bestreden dat de Joden die in 
deze tijd naar Israël terugkeren, 
zouden afstammen van het volk 
Israël uit de Bijbel. Ook klonken 
argumenten over het ongeloof 
van Israël, waardoor de landbe-
lofte niet voor hen zou opgaan. 
Klaas de Jong schreef er een 
kritisch opinieartikel over dat 
u kunt lezen op onze website, 
christenenvoorisrael.nl.
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Geheimen van het uitgestelde Koninkrijk
Van Maria tot Johannes de 

Doper en van Jozef van Arimatea 

tot de apostel Johannes, alle 

gelovigen rond de Here Jezus 

verwachtten het Koninkrijk van 

God te zien. Het is toen niet 

gekomen. Eeuwenlang bidt en 

wacht het Joodse volk op de 

Messias en zijn Koninkrijk. Het is 

nog niet gekomen. Eeuwenlang 

bidden vrome christenen ’Uw 

Koninkrijk kome’. Waarom duurt 

het zo lang? Waarom al die eeu

wen van uitstel? Hoelang nog? 

Al dat lijden, al die strijd! Zullen 

wij de komst van de Here Jezus 

meemaken?

Door Drs. Jan van BarnevelD

Toen de Here Jezus op het ezeltje 
naar Jeruzalem reed, juichte de 
menigte: “Gezegend Hij, die komt 
in de Naam van de Heere” (Mat-
teüs 21:9). Zij kenden Zacharia 
9:9 waar staat dat Hij komt 
“rijdende op een ezel” en “zege-
vierend”. Ze kenden ook vers 10: 
“Hij zal de volken vrede verkondi-
gen, en zijn heerschappij zal zich 
uitstrekken (…) tot de einden der 
aarde”. De discipelen herinnerden 
zich de machtige proclamatie 
waarmee Johannes de Doper en 
Jezus hun Boodschap begonnen: 
“Bekeert u, want het Koninkrijk 
der hemelen is nabijgekomen” 
(Matteüs 3:2). Jezus heeft het ver-
wachte Koninkrijk niet gebracht. 
Een bord op het kruis met als 
opschrift “Jezus, de Nazoreeër, 
de Koning der Joden” (Johannes 
19:19) was het einde van hun 
verwachtingen. Waarom heeft Hij 
toen het koningschap niet aan-
vaard (zie Openbaring 11:17)?

Grote verwachtingen
Na de opstanding kregen de apos-
telen intensief onderwijs van de 
Heere over de dingen die het Ko-

ninkrijk van God betroffen (Han-
delingen 1:3). Blijkbaar is toen 
niets onthuld over het tijdstip, want 
de apostelen vroegen: “Heere, zult 
U in deze tijd voor Israël het Ko-
ninkrijk weer herstellen?” (Han-
delingen 1:6). Ze kregen een wat 
ontwijkend (geen ontkennend!) 
antwoord en een grote opdracht: 
“Gij zult mijn getuigen zijn” (1:8). 

Toch bleef de verwachting dat zij 
de wederkomst zouden meemaken 
levend bij al de apostelen.

De Here Jezus is toen niet geko-
men. Puinhopen en leed op aarde 
hopen zich op. De hele schepping 
verwacht met reikhalzend ver-
langen het openbaar worden van 
de kinderen van God (Romeinen 
8:18-23). Het duurt al zo lang! 

Liggen er misschien geestelijke 
geheimen in dit ‘uitstel’ van het 
Koninkrijk? Hebben wij nog taken 
te vervullen?

Mogelijke redenen voor uitstel
Aarzelend en voorzichtig, aan de 
hand van Gods heilig Woord zul-
len we nagaan of er oorzaken aan 
te wijzen zijn van dit langdurige 

uitstel. De gedeeltelijke verhar-
ding van Israël (het feit dat Israël 
als natie Jezus niet herkent als 
Messias) houdt verband met ons, 
gemeente-uit-de-volken. Paulus 
zegt: “Door hun val echter is de 
zaligheid tot de heidenen geko-
men.” En hun verwerping betekent 
“verzoening voor de wereld”. Voor 
ons heil heeft God hun “een geest 
van diepe slaap gegeven” (Romei-

nen 11:8, 11, 15). Paulus zegt ook 
dat na hun val hun volheid komt. 
En dat na hun verwerping ook hun 
aanneming komt. Die gedeelte-
lijke verharding, dus blindheid 
wat betreft de identiteit van de 
Messias, zal worden opgeheven. 
Dan komt het Koninkrijk.
Een tweede oorzaak vinden we in 
de eindtijdrede van de Here Jezus. 
Hij zegt: “En het Evangelie moet 
eerst gepredikt worden aan alle 
volken” (Marcus 13:10). Deze 
taak is nog niet klaar. Zending, het 
bereiken van onbereikte stammen 
en mensen, is en blijft de eerste 
taak van de gemeente.

Geduld en barmhartigheid
Een derde blokkade voor de komst 
van het vrederijk van Jezus bestaat 
uit de reeks profetieën die eerst 
vervuld moeten worden. Dingen 
die voordat het vrederijk komt, 
zullen gebeuren. Bijvoorbeeld 
Efraïm met de stammen die daar-
bij horen zal gevoegd worden bij 
Juda (Eze chiël 37:19-23). Verder 
moeten de bergen van Israël 
bevrijd worden van Palestijnse ter-
roristen. Daar zal Efraïm wonen. 
Ook zal Israël beginnen met de 
herbouw van de tempel.
Gods grote geduld en barmhar-
tigheid is de belangrijkste reden 
voor die eeuwen uitstel. Ruim 
vierhonderd jaar duurde het geduld 
van de Heere voor de volken van 
Kanaän (Genesis 15:13-16). De 
mensen in Nineve kregen veertig 
dagen uitstel. Zij bekeerden zich! 
Wij weten niet wanneer de volheid 
van de (bijvoorbeeld Nederland-
se) heidenen is aangebroken. De 
periode vlak voordat de Heere 
Jezus en Zijn Koninkrijk komen, is 
een vreselijke tijd. God heeft geen 
behagen in de dood van een ster-
vende (Ezechiël 18:32). Hij heeft 
geduld want Hij wil niet dat enigen 
verloren gaan (2 Petrus 3:9). Daar-
om zegt de Here Jezus: waak en 
bid. Dus de Koning wacht. Maar 
veel signalen zeggen: “De grote 
dag van de Heere is nabij (…) en 
nadert zeer snel” (Sefanja 1:14).

Jeruzalem is een prachtige stad, maar het wacht nog altijd op de komst van de Messias, de grote Koning die voor eeuwig zal 

heersen op de troon van David. Daar zien we met het Joodse volk naar uit. | Foto: Flash90

‘Liggen er misschien geestelijke geheimen 

in dit ‘uitstel’ van het Koninkrijk?’

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

Wie houdt er nog van Israël?
Het Paasfeest viel dit jaar samen met het Pesachfeest 
waarmee de uittocht uit Egypte wordt herdacht. Er 
staat in het Bijbelboek Exodus dat de nacht van de 
uittocht uit Egypte een nacht van waken voor de 
Heere was. God had Zijn ogen open om Israël veilig 
uit te leiden.
Vandaag, derde paasdag, moest ik daar opnieuw 
aan denken. Het eerste nieuws dat ik vanmorgen las 
na de viering van het feest van de opstanding was: 
‘Obama sluit overeenkomst met Iran over nucleair 
programma en volgens hem brengt dat de vrede van 
de wereld een stukje dichterbij’ en ‘Palestijnen doen 
opnieuw aanvraag voor erkenning van Palestijnse 
staat bij veiligheidsraad’. Twee berichten die de 
koppen van de nieuwssites vullen, twee berichten 
die de veiligheid van Israël verder in gevaar brengen. 
De geschiedenis leert Israël dat het noch op zijn 
vijanden, noch op zijn vrienden mag vertrouwen. Zij 
brengen het land geen vrede. De volkeren bedenken 
listige aanslagen tegen de Heere en Zijn gezalfde.

Maar God waakt over Zijn volk. Vanmorgen kregen 
we weer een lijst van 320 Joodse vluchtelingen uit 
Oost-Oekraïne die mede dankzij uw steun naar Israël 
zullen vertrekken. En wat dacht u van onze vervolg-
de christenbroeders en zusters uit de Syrisch-Ara-
mese christenen, die zich zo verbonden voelen met 
het Joodse volk dat ze opperrabbijn Jacobs gevraagd 
hadden om hen bij een stille tocht in Enschede te 
vergezellen en toe te spreken? Namens Christenen 
voor Israël mochten ook wij daar spreken en hen be-
moedigen. Hoeveel christenen denkt u dat er waren? 
Slechts 150, van wie misschien de helft uit Neder-
landse kerken kwam. We hadden het te druk met 
onze eigen belangrijke zaken. Als je daar meeloopt, 
herken je dat deze vervolgde broeders en zusters en 
het Joodse volk lijden om Zijn naam. Wij horen bij 
hen. Als er één lid van het lichaam lijdt dan lijdt het 
gehele lichaam. Daarom: laten wij in gebed, woorden 
en daden om hen heen staan. Zijn koninkrijk staat 
voor de deur.

Zilverreigers 
in de hemel

De vervangingsleer betekent 

niet simpelweg dat de kerk 

Israël vervangen heeft. Het 

gaat veel verder. We hebben 

Jezus een ander gezicht 

gegeven en de toekomst is 

er anders uit gaan zien.

 
Door Ds. Henk Poot

Dat laatste is een infectie van 
het Griekse denken. We zijn 
ons daarvan niet altijd bewust, 
maar toen in de eerste eeuwen 
van het christendom mensen tot 
geloof in Jezus kwamen, namen 
ze niet zelden veel van hun oude 
vertrouwde denkbeelden mee. 
De Griekse filosofie zag de mens 
bij zijn sterven verlost worden 
uit de aarde. Die aarde was een 
groot tranendal vol ellende. Na 
dit leven kwam de hemel en dan 
lag dat allemaal achter ons. De 
hemel als onze toekomst was 
zuiver en rein, bijna steriel zou 
je zeggen, een volkomen spiritu-
eel leven. Ik zeg niet dat we dat 
allemaal hebben overgenomen, 
maar een beetje toch wel.

Ziek
Na een lezing hebben we sa-
men gebeden, een echtpaar en 
ik. En we hebben gebeden om 
de kracht van de Heilige Geest, 
om genezing en hoop, in de 
naam van Jezus. Ik wilde wel 
dat het meer gebeurde. Het zou 
de avonden zoveel meer inhoud 
geven, denk ik. Samen spreken 
over Israël en Jezus en over de 
toekomst en gaan staan in de 
autoriteit en de kracht van onze 
Heiland. En dat God dan wonde-
ren zou doen als bevestiging van 
het evangelie.
Zij, de echtgenote, was ziek, ern-
stig ziek. De arts had verteld dat 
het een kwestie van weken zou 
zijn. Haar man kwam naar me 
toe en had de vraag gesteld waar 
zij mee rondliep met alle pijn van 
het afscheid: zou de hemel straks 
zo mooi zijn dat je er zilverreigers 
zou zien? Blijkbaar was deze 
prachtige vogel voor haar een 
toonbeeld van schoonheid.

Heerlijkheid
Ik heb ja gezegd. Volmondig. 
Ik geloof dat ook. Er zijn in elk 
geval dieren, een adelaar, een 
leeuw, een rund en de paarden 
van de engelen waarmee zij 
straks zullen afdalen. En in de 
hemel opgeheven is het para-
dijs. Jezus heet de moordenaar 
aan het kruis daar ook welkom. 
En laten we wel zijn, wat is een 
paradijs zonder vogels?
De Jood Paulus wist dat wel. Hij 
spreekt over het lijden dat niet 
opweegt tegen de heerlijkheid 
om vervolgens te wijzen op de 
schepping die reikhalzend uitziet 
naar de komst van de Messias. 
Zo zal het straks zijn: het paradijs 
is eindelijk weer terug op aarde 
en voor die tijd is het paradijs bij 
hen die in de Heere ontslapen 
zijn en daar hun ogen uitkijken.
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Rob Viskoper, Holocaustoverlevende

‘Ik heb mijn verhaal verteld’
“Ik heb mijn verhaal verteld 

bij Yad Vashem, het staat op 

film, is dat iets voor een arti

kel?” “Ja”, riep ik, “mooi.” Rob 

Viskoper was vijf jaar toen hij in 

Auschwitz terechtkwam. In zijn 

studeerkamer in Ashkelon, in 

het zuiden van Israël, kijken we 

samen naar de opname van het 

Yad Vashemproject, waar ver

halen van overlevenden van de 

Shoah worden vastgelegd. Zijn 

verhaal vertelt hij vrijwel zonder 

emotie. Wel lopen er regelmatig 

stille tranen over zijn wangen.

 
Door Joanne niHom

“Het praten over die tijd is niet 
makkelijk, het bracht veel in me 
naar boven, maar ik moest het 
doen, voor mijn kleinkinderen.” In 
de video laat hij het nummer op 
zijn arm zien. “Dat was ik in het 
concentratiekamp, een nummer. 
Kijk goed. Het begin van het 
nummer is duidelijk, het eind van 
het nummer onduidelijk. Ik trok 
mijn arm weg toen een Duitser het 
nummer tatoeëerde, zo klein als ik 
was, ik wilde het niet.” 188934.
De film draait door. Rob vertelt 
over zijn jeugd in Eindhoven. Hoe 
hij op zijn derde van zijn ouders 
hoorde dat hij met sommige kin-
deren niet meer mocht spelen. Dat 
zijn ouders hem plots een andere 
naam gaven, Joopje Hop. En dat 
hij had geleerd dat als iemand 
hem iets vroeg, hij moest zeggen: 
Ik heet Joopje Hop en mijn vader 
is NSB’er en hij werkt in Den 
Helder.

Philips
Jack Robert Viskoper wordt ge-
boren op 20 april 1938 in Eindho-
ven. Zijn vader werkt voor Philips. 
In tegenstelling tot veel andere 
bedrijven in Nederland, probeert 
Philips de Joodse werknemers te 
beschermen tegen de Duitsers. De 
eerste jaren van de oorlog lukt het 
om al het personeel te vrijwaren 
van de verplichte Arbeitseinsatz 
naar Duitsland. Als de maatre-
gelen van de Duitsers strenger 
worden, beschermt Philips de 
Joodse werknemers door ze in 
een Speciaal Opdrachten Bureau 
(SOBU) aan het werk te zet-
ten. Maar in augustus 1943 zijn 
de Duitsers onverbiddelijk en 
worden alle Joodse werknemers 
met hun gezinnen naar kamp 
Vught  afgevoerd, waar ze het 
zogenaamde Philips-Kommando 
vormen.
De film draait verder. “Van kamp 
Vught kan ik me niet veel meer 
herinneren, behalve dat ik van 
mijn ouders op mijn verjaardag, 
20 april 1944, ook de verjaardag 
van Hitler, een modelvliegtuig 
cadeau kreeg. Wat was ik blij. 
Mijn vader had het ergens gekocht 
in ruil voor een pakje sigaretten. 
Maar op 21 april werd het cadeau 

me afgenomen door de Duit-
sers. Cadeaus pasten niet in hun 
systeem.” De relatieve veiligheid 
die de Philips-werkplaats in kamp 
Vught de gevangenen bood, duurt 
tot voorjaar 1944. Dan worden 
alle vijfhonderd Joodse arbeiders 
en hun gezinnen naar Auschwitz 
afgevoerd. “We waren bijna een 
jaar in Vught, toen mijn moeder 
en ik op een nacht, samen met nog 
vele anderen, op de trein werden 
gezet. Mijn vader was al eerder 
gestuurd. Een afschuwelijke reis 
met veel te veel mensen in een 
kleine ruimte. Ik creëerde mijn 
eigen wereld. In een wand vond ik 

een gaatje waardoor ik naar buiten 
kon kijken. Op een station waar 
we stopten, zag ik een vrouw met 
prachtige kleding aan paraderen, 
wat vond ik dat mooi.”

Zingen
“Toen we in Auschwitz aankwa-
men, werden we direct naar de 
gaskamers gebracht, maar omdat 
we tot de Philipsgroep behoorden, 
werden we er weer uitgehaald. 
Ik werd gescheiden van mijn 
moeder en kwam in het experi-
mentenblok van de gevreesde arts 
Mengele, waar vijftien ’Philips-
kinderen’ werden ondergebracht. 
Het schijnt, dat heb ik later van 
iemand gehoord die daar ook zat, 
dat ik zelfs met Mengele heb ge-

sproken. Ondanks dat de omstan-
digheden onbeschrijfelijk vreselijk 
waren, vond ik, hoe jong ik ook 
was, een manier om mezelf en de 
anderen een beetje blij te maken. 
Ik trad op en zong. Het hielp 
me niet om gezond te blijven, ik 
werd erg ziek. Mijn moeder, zij 
‘woonde’ in het vrouwenblok, 
hoorde dat en het lukte haar om 
de blokoverste te overtuigen dat 
ik haar nodig had. Ze zei: ‘Als hij 
doodgaat, is er niemand meer om 
voor jullie te zingen.’ Zo waren we 
samen en zorgden we voor elkaar. 
Zes maanden duurde voor ons 
deze hel op aarde tot de Russen 

ons bevrijdden. Op 27 januari 
1945.
Op 22 mei 1945 waren we terug 
in Nederland. Via Odessa en 
Marseille. Gedeeltes te voet, 
ook met de trein en met de boot. 
Varend naar Marseille zagen 
we in de verte Palestina liggen. 
Samen met mijn moeder stond 
ik op het dek. Ik zei tegen haar: 
“Later, als ik groot ben, dan ga 
ik daar wonen. Een profetische 
uitspraak, want zo is het uiteinde-
lijk gegaan. Twee weken na onze 
terugkeer kwam ook mijn vader 
terug. Zo mager, ik durfde hem 
amper aan te kijken. Ik was nog 
steeds erg ziek, ik had tuberculo-
se. Van 1945 tot 1947 lag ik in het 
ziekenhuis.”

Positief
“De vraag die me, tot mijn dood, 
zal achtervolgen: waarom ik 
in leven ben gebleven en al die 
anderen niet. Een onbeantwoorde 
vraag, die ik positief heb omge-
zet in mijn boodschap aan mijn 
kinderen en kleinkinderen. Kijk 
nooit op mensen neer, help overal 
waar je kunt. Leef elke dag, weet 
waarvoor je het doet. Heb een 
goed leven, maar vergeet nooit 
voor de mensen te zorgen die het 
minder hebben dan jij.”
Na de oorlog komt een nichtje, een 
dochter van een zus van zijn moe-
der, die als enige van haar familie 
kamp Bergen-Belsen had over-
leefd, bij de familie Viskoper wo-
nen. In 1949 gaat zijn vader bij de 
Bijenkorf werken en verhuist het 
gezin naar Amsterdam. Rob gaat 
naar de Joodse HBS en studeert 
daarna medicijnen en biochemie. 
Bij Haboniem, de Joodse zionisti-
sche jeugdvereniging, ontmoet hij 
zijn vrouw Mirjam Slijper. In april 
1966 gaan zij op alija [terugkeer 
naar Israël, red.]. In een lelijke 
eend rijden ze naar Napels, van-
waar zij de boot naar Israël nemen. 
Rob wordt internist, zijn vrouw 
landbouwkundig ingenieur. Ze 
krijgen twee dochters en hebben 
inmiddels vijf kleinkinderen.

De film stopt, Robs verhaal is 
verteld.

Sinds zijn pensioen zet hij zich in 
om de bevolking van Israël meer 
bewust te maken van de invloed 
die verandering in leefstijl kan 
hebben op je gezondheid. “Ik kan 
het niet laten, ik moet bezig zijn 
voor anderen, altijd, dat is wat die 
oorlog me heeft meegegeven, nou 
dat is toch zo slecht nog niet.”

Rob Viskoper | Foto: Joanne Nihom

‘Ik kan het niet laten, 

ik moet bezig zijn voor anderen, altijd, 

dat is wat die oorlog me heeft meegegeven, 

nou dat is toch zo slecht nog niet.’

Smokkelstraf

Egypte heeft een wetswijziging 
aangenomen waarmee het gra-
ven van en het werken in smok-
keltunnels van en naar Gaza 
zwaar bestraft kan worden. Wie 
nu betrapt wordt bij smokkel 
van Egypte naar Gaza, riskeert 
daarmee in Egypte mogelijk een 
levenslange gevangenisstraf. De 
Egyptische regering onder Al-Si-
si voert een felle strijd tegen de 
anarchie in de Sinaï-woestijn en 
ziet Hamas als een gevaarlijke 
vijand. | Foto: Flash90

Luchthaven
Jordanië tekende afgelopen 
maand bezwaar aan tegen de 
bouw van een nieuwe luchtha-
ven ten noorden van Tel Aviv. 
Israël bouwt daar een nieuwe 
internationale luchthaven. Vol-
gens Jordanië zal dat de lucht-
verkeersveiligheid voor vluchten 
van en naar de Jordaanse lucht-
haven Aqaba in gevaar brengen. 
Waarschijnlijk speelt de concur-
rentiepositie in het bezwaar ook 
geen onbelangrijke rol.

Nazigroet

De Ecuadoraanse president Ra-
fael Correa schokte begin april 
de wereld door op de kritische 
tweet aan zijn adres dat hij een 
‘fascistisch regime’ zou handha-
ven, ‘Heil Hitler’ terug te twee-
ten. Correa staat niet bekend als 
vriend van Israël. In 2014 zegde 
hij vanwege de Gaza-oorlog een 
staatsbezoek later dat jaar af. 
| Foto: Russavia/Wikimedia

Compensatie in gas
De Israëlische economie leed 
in de zomer van 2014 onder 
de oorlog met Hamas. Volgens 
de Bank van Israël bedroeg het 
verlies ongeveer 0,3 procent van 
het Bruto Nationaal Product. 
Maar dit verlies werd gecom-
penseerd door de opbrengst van 
gaswinning uit het Tamar-gas-
veld in de Middellandse Zee. Die 
opbrengst bedroeg eveneens 
0,3 procent van het BNP. 

Lekkere matze

Tijdens Pesach kregen ook Syri-
sche vluchtelingen die in het Is-
raëlische ziekenhuis Ziv in Safed 
worden behandeld matze voor-
geschoteld. Een Syrisch jongetje 
vertelde dat hij dankzij Israëli-
sche dokters weer kan lopen. Hij 
noemde de ongezuurde broden 
voor  Pesach ‘heerlijk’. | Foto: Zie-

kenhuis Ziv
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Open Joodse Huizen
Dit jaar wordt op 3, 4 en 5 mei 2015 de vier

de editie van Open Joodse Huizen gehouden. 

In maar liefst dertien steden vinden herden

kingen plaats in huizen en andere gebouwen 

van waaruit Joodse bewoners tijdens de 

Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd.

Het project Open Joodse Huizen ontstond in 
2012 in Amsterdam. Veel bewoners en buurt-
genoten waren geïnteresseerd in de (vooroor-
logse) Joodse geschiedenis van hun huis, straat 
of buurt. Verschillende sprekers, onder wie 
overlevenden, buurtbewoners en journalisten, 
vertellen hun verhaal over vervolging, oor-
log, verzet én het naoorlogse leven. Er is veel 
belangstelling voor deze intieme manier van 
herdenken. In 2013 werd het project uitgebreid 
naar zes steden, in 2014 naar negen en in 2015 
doen dertien steden mee. De herdenkingen 
vinden plaats in Amsterdam, Bergen op Zoom, 

Borne, Den Haag, Deventer, Elburg, Gronin-
gen, Haarlem, Rotterdam, Sneek, Tilburg, 
Utrecht en Vught.

Divers programma
In Haarlem doet het voetbalstadion mee waar 
het oorlogsverhaal van een oud-voetballer van 
FC Haarlem wordt verteld. Het Scheepvaart-
museum in Sneek organiseert een bijeenkomst 
over de geschiedenis van een Joods meisje 
dat in dit gebouw ondergedoken heeft geze-
ten en later werd vermoord. Bergen op Zoom 
besteedt aandacht aan Walter Süskind die 
hier van 1938 tot 1942 woonde. Amsterdam 
doet mee met vijftig adressen, waaronder 
het Lloydhotel waar Arnon Grunberg vertelt 
over de oorlogsgeschiedenis van zijn moeder. 
Iedereen is welkom om deel te nemen aan de 
bijeenkomsten. Reserveren is niet nodig, tenzij 
anders aangegeven.

4 Meer informatie op openjoodsehuizen.nl.

Schokkend relaas over bestaansrecht Israël
Waarom mag Israël niet bestaan in het Midden-Oosten? Zo luidt de titel 

van een omvangrijk boek, geschreven door dr. Hans Jansen, dat meer 

dan duizend pagina’s telt. Het gaat om de vernieuwde uitgave van 

zijn succesvolle boek uit 2006: Van Jodenhaat naar zelfmoordterrorisme.

De lezer krijgt er al snel begrip 
voor waarom de schrijver zoveel 
pagina’s nodig heeft: wie zich 
mengt in de discussie over het 
bestaansrecht van Israël én het 
antisemitisme, moet goed gedo-
cumenteerd zijn. Fel is het verzet 
tegen Israël in het Midden-Oosten. 
Het boek van dr. Jansen laat zien 
hoezeer haat tegen Israël en anti-
semitisme tegen Joden groeiden in 
het nabije verleden.
Hans Jansen is theoloog en hoog-
leraar. Hij is vanaf 2002 verbonden 
aan het Simon Wiesenthal Centrum 
in Brussel, waar hij colleges geeft 
over de islamisering en globalise-
ring van de Europese Jodenhaat. 
Hij is auteur van Christelijke theo-

logie na Auschwitz dat de theologi-
sche en kerkelijke wortels van het 
antisemitisme aan de kaak stelt.

Uitvoerig belicht
De omvangrijke hoofdstukken 
zijn nodig om afdoende in te gaan 
op het bestaansrecht van Israël 
én het groeiend antisemitisme. 
Uitvoerig belicht Jansen gebeur-
tenissen uit het verleden, zoals de 
oprichting van de staat Israël en 
de herhaalde reactie hierop van 
Arabische politieke en geestelijke 
leiders: ‘Vernietig Israël’. Terecht 
besteedt Jansen ruime aandacht 
aan het onderwijs aan Palestijnse 
kinderen. Wie de hoofdstukken 
11 tot en met 22 leest, valt van de 

ene in de andere verbazing: Israël 
komt niet voor op landkaarten, de 
Holocaust wordt ontkend en de 
leerlingen krijgen te horen dat zij 
Israël moeten vernietigen.

Antisemitisme
Een ander thema is het antisemi-
tisme. Opnieuw duikt Jansen in 
het recente verleden. Hij beschrijft 
tv-uitzendingen in het Mid-
den-Oosten, waarin antisemitische 
indoctrinatie hoogtij viert. Ook 
op internet bespeurt hij virulente 
haat tegen Joden. In de volgende 
hoofdstukken komen Europa en 
de Verenigde Naties aan bod over 
het verzwijgen van antisemitisme 
of over de onverschilligheid voor 
het lot van Israël. Wie zich wil 
verdiepen in de achtergronden van 
de ‘kwestie Israël’ en in het antise-
mitisme, moet zeker kennis putten 
uit dit helder geschreven boek van 
Jansen. (TdO)

Waarom mag Israël niet be-
staan in het Midden-Oosten?; 
Dr. Hans Jansen; Uitgeverij Royal 
Jongbloed, Heerenveen; ISBN 
9789088971099; Prijs: € 39,95. 
Te verkrijgen bij het Israël Pro-
ducten Centrum in Nijkerk.

Afscheid van Odessa
Ik kende de naam wel, maar vooral als straatnaam in Israël: Ja

botinskistreet. Maar ik had eerlijk gezegd geen idee wie Jabotin

ski was. Juist daarom was mijn belangstelling gewekt toen ik las 

dat er een boek van zijn hand in het Nederlands was verschenen. 

Zoals op de achterkant van het boek staat is Jabotinski een zio

nist. En zoals de titel van het boek al doet vermoeden: hij komt 

uit Odessa, in het huidige Oekraïne.

Afscheid van Odessa is niet zomaar een aardige roman, waarvan er 
duizenden zijn. Het is ook geen roman over zionistische idealen, 
over antisemitisme of het Joodse leven in Odessa. Jabotinski be-
schrijft het leven van de Joodse familie Milgrom in Odessa aan het 
begin van de twintigste eeuw. Hij schetst Odessa als een levendige 
stad, met handel en mensen uit allerlei windstreken. Hij typeert de 
maatschappij van toen als ‘de lente’. Maar het zijn vooral de ideeën, 

de overtuigingen en de karakters van de personen waarin je kunt lezen hoe Jabotinski over aller-
lei zaken dacht. Langzaam maar zeker vormt zich het afscheid van Odessa: je leest het terug in 
de personages in het boek en door de maatschappelijke ontwikkelingen. Als je het boek uit hebt, 
zie je dat pas echt. En eigenlijk wil je het dan opnieuw lezen. (MT)

Afscheid van Odessa; Vladimir Zjabotinski; Uitgeverij Wereldbibliotheek, Amsterdam; ISBN 
9789028426108; Prijs: € 19,95

Inzicht in 666 en 
mysterie Babylon

Voor het getal 666 zijn 
in de loop der eeuwen 
aller lei oplossingen aan-
gedragen. Volgens auteur 
Klaas de Jong is het 
niet gelukt om het getal 
666 en de  naam van de 
vrouw echt te doorgron-
den vanwege  gebrek 
aan Bijbels inzicht.  In 
zijn nieuwste boek laat 
hij zien hoe de kerkvaders dachten vanuit de 
Griekse fi losofi e en grote moeite hadden met 
het Oude Testament en de Openbaring van Jo-
hannes. Maar om de symbolen van Openbaring 
te begrijpen, zoekt de schrijver juist de sleutels 
in het Oude Testament. (RR)

Inzicht in 666 en mysterie Babylon – Getallen 
en namen in Openbaring verklaard vanuit de 
Bijbel; Klaas de Jong; uitgeverij Toetssteen, 
Vledderveen; ISBN 9789081891493; Prijs: 
€ 16,95

Joods monument Utrecht
In Utrecht zijn vergevorderde 
plannen voor een monument ter 
nagedachtenis aan de ruim 1200 
Joden uit die stad die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog zijn om-
gekomen. Het monument komt 
in de Johan van Oldenbarnevelt-
laan te staan, de toegangsweg 
naar het Spoorwegmuseum. 
Daarvandaan werden in de jaren 
1942-1943 de meeste Utrechtse 
Joden weggevoerd. Voor het 
monument is ruim 180.000 euro 
nodig. Onder meer de gemeen-
te Utrecht en de Nederlandse 
Spoorwegen hebben fi nanciële 
medewerking toegezegd. Begin 
mei vindt u op christenenvooris-
rael.nl een artikel over het Joods 
monument in Utrecht.

Misbruik onthuld

Tijdens de Holocaustherden-
kingsdag in Israël werd op de 
Israëlische televisie de docu-
mentaire Screaming Silence 
uitgezonden. De documentaire 
gaat in op een onderwerp dat 
historici jarenlang hebben ge-
meden: seksueel misbruik van 
kinderen tijdens de Holocaust. 
Documentairemaakster Ronnie 
Sarnat werkte zes jaar aan deze 
indrukwekkende documentaire 
waarin een aantal slachtoffers 
na ruim zeventig jaar eindelijk 
hun verhaal vertellen. Op chris-
tenenvoorisrael.nl vindt u bin-
nenkort een artikel over deze 
documentaire.

Van binnen is alles stuk
Bij het lezen van 
dit boek bedacht 
ik hoe weinig ik 
er bij stilsta dat 
er in Nederland 
duizenden kin-
deren van Holo-
caust over levenden leven. Hoe 
zijn zij opgegroeid en hoe heb-
ben ze hun leven vormgegeven? 
Bij het lezen van Van binnen is 
alles stuk zie je dat dat voor ve-
len moeilijk was of zelfs onmo-
gelijk. Trauma’s van vaders of 
moeders die de Holocaust over-
leefden, zochten hun uitweg in 
de gezinnen. Auteur Hammel-
burg werd mishandeld als kind, 
vrienden van hem hebben hun 
eigen verhaal, maar het zijn 
allemaal verhalen van enorm 
veel pijn en verdriet. Het boek is 
wat traag in het verhaal, maar 
de vormgeving – harde omslag, 
ruime regelafstand – maakt het 
een prettig te lezen boek. De 
waarde van het boek is vooral 
de aandacht voor de problemen 
van de kinderen van Holocau-
stoverlevenden. (MT)

Van binnen is alles stuk; Simon 
Hammelburg; Aerial Media Com-
pany, Tiel; ISBN 9789402600278; 
Prijs: € 17,95
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aller lei oplossingen aan-
gedragen. Volgens auteur 
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G e d a c h t e s p r o n g e n   Bert Koning

Schouwspel
Ondanks de vreselijke dingen die gebeuren, zoals natuurram-
pen, burgeroorlogen en bloedige aanslagen, is de Almachtige 
bezig Zijn volk thuis te halen. En de tegenstander weet dat. Is 
de kerk ook op de hoogte?

Bij meer dan ‘poolshoogte’ nemen moet er gelet worden op 
de tekenen aan zon en maan, Zij hebben wel degelijk be-te-
ken-is. Veel meer dan een schouwspel.
Aan een schouwspel moest ik denken toen er naar aanleiding 
van de zonsverduistering op 20 maart reizen werden geor-
ganiseerd naar de Faeröereilanden om die daar te kunnen 
aanschouwen. Dus een schouwspel van een teken maken. 
Immers bij de schepping zijn zon en maan gesteld tot tekens. 
Als aanwijzingen, zowel van vaste tijden als van dagen en 
jaren. Denk aan de Bijbelse feesten. Deze feesten gaan wat 
de datering (vaste tijden) betreft niet altijd gelijk op met 
onze feestkalender. Zoals bijvoorbeeld Pesach/Pasen. Dit is 
wellicht de oorzaak dat wij over het algemeen niet zo veel 
(in)zicht meer hebben op de Bijbelse feesten als markeringen 
van Gods verlossingsplan.
Opmerkelijk is wel dat in dit jaar de Sedermaaltijd op Pesach 
(eerste avond van Pesach) samenviel met het avondmaal op 
wat wij Goede Vrijdag noemen. Toch iets om over na te den-
ken. Want dan komt de oorsprong of ook het ontwerp hiervan 
tot uiting: uitleiden, redden, verlossen en aannemen (Exodus 
6:6, 7). Zullen wij het samen beleven, Israël en de gemeente?

Ik schrijf dit vlak voor de week die wij de lijdensweek 
noemen. Maar het is ook de tijd dat we gedenken dat het 
zeventig jaar geleden is dat de Shoah ten einde liep. Het ge-
beurde allemaal in het zogenaamde verlichte Europa. Europa, 
Avondland. Is het nadien eigenlijk wel licht geworden? Is er 
nog hoop? Ja, als we op de tekens letten en er geen schouw-
spel van maken.

I N G E Z O N D E NO P I N I E

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

Laodicea
Als je liefde hebt voor de Protestantse Kerk 

in Nederland doet het je pijn als mensen 

zeggen dat het officiële spreken van die kerk 

vaak vlees noch vis is. Op allerlei momenten 

wordt dit gevoelen bevestigd maar dat is 

vooral het geval als het gaat over de hou

ding ten opzichte van Israël. Hoe komt dat 

toch?

Van de gemeenten in Klein-Azië is bitter wei-
nig overgebleven. Waarom zijn de kandelaren 
weggeraakt uit de zegenrijke invloedssfeer van 
de Zoon des mensen? De balling van Patmos 
moest de zeven gemeenten een brief schrijven. 
Houdt Johannes ons geen spiegel voor als we 
lezen wat hij lang geleden aan die gemeenten 
schreef? Geeft het niet een schok van herken-
ning als we vernemen wat hij moest meedelen 
aan de gemeente van Laodicea? U bent niet 
koud en niet heet, maar lauw. Daarom zal Ik 
u uit mijn mond spuwen, zegt de waarachtige 
Getuige, het Begin van de schepping van God.

Goddelijk recht
Laten we nu eens kijken naar de Protestantse 
Kerk in Nederland. Het roept warme gevoe-
lens op als je hoort dat de kerk gestalte wil 
geven aan een onopgeefbare verbondenheid 
met  Israël. Maar dan merk je dat er een kille 
vrieswind over je heen strijkt als de term van 
het internationaal recht in de mond geno-
men wordt om het beleid van de Israëlische 
regering scherp te veroordelen. Zo’n kerk kent 
geen warme liefde voor Israël, maar wordt ook 
weer niet exclusief gekenmerkt door de koude 
oordelen van de bevrijdingstheologie. Die kerk 

is lauw. Je huivert als Johannes meedeelt hoe 
Jezus daarvan walgt: Ik zal u uit mijn mond 
spuwen.

De naam van de gemeente waaraan die lauwe 
kerk zich kan spiegelen, is veelzeggend: Lao-
dicea. Laos betekent ‘volk’ en dike moeten we 
vertalen met ‘recht.’ Dus: volkerenrecht, of 
zoals we tegenwoordig bij voorkeur zeggen: 
internationaal recht. Deze terminologie ligt 
de criticasters van Israël op de lippen bestor-
ven. Eindeloos repeteren ze dat de kerk het 
internationaal recht als het primaire oriënta-
tiepunt voor het conflict in het Midden-Oosten 
moet kiezen. Wanneer zullen de kerkelijke 
leiders ontdekken dat dit in de IP-nota van 
2008 als een weeffout is opgenomen? De 
kerk heeft immers de opdracht op te komen 
voor het goddelijk recht. ’t Is de Heer, die het 
recht der armen, der verdrukten gelden doet 
(Psalm 146). Onvermijdelijk zal het beleid van 
de Israëlische regering onder kritiek komen te 
staan. In economisch opzicht zijn ingrijpende 
wijzingen noodzakelijk. Maar tegelijk moet de 
ongemakkelijke vraag aan de orde te komen 
door wie de Palestijnen (en dan mogen we 
vooral denken aan onze christelijke broeders 
en zusters) met name verdrukt worden.

Internationaal recht
Waarom spreken de zogenaamde bevrijdings-
theologen zo nadrukkelijk over het internati-
onaal recht? Je krijgt direct de indruk dat bij 
hun toets der kritiek willekeur een kwalijke 
rol speelt. Ze memoreren niet wat besloten 
werd op de conferentie van San Remo in 1920 
en later is overgenomen door de Volkenbond. 
Laten zij daarom eens lezen hoe dr. Matthijs 

de Blois, universitair docent in de rechtsthe-
orie aan de Universiteit van Utrecht, over de 
toepassing van het internationaal recht een 
boekje heeft opengedaan in zijn publicatie 
Israël: een staat ter discussie (2010). Hij toont 
met de stukken aan hoe de anti-Israëlstem-
ming in de Verenigde Naties de toon aangeeft. 
Opeens is de vraag van de Psalmdichter acuut: 
Waarom woeden de gojim en bedenken de vol-
ken wat zonder inhoud is (Psalm 2)? Brutaal 
en hooghartig zijn ze bezig Israël terzijde te 
schuiven.

Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog heeft 
de kerk zich door haar stilzwijgen tijdens de 
Shoah medeverantwoordelijk gemaakt voor 
de misdaden van de nazi’s. Het is onthutsend 
dat de leidinggevenden nog steeds halsstarrig 
weigeren daarvoor schuld te belijden. De kerk 
is nu zelfs bezig de schuld dagelijks groter te 
maken. Door het luidruchtig opkomen voor het 
internationaal recht voedt de kerk immers de 
vijandschap tegen de oogappel van God.

In liefdevolle bewogenheid heeft Jezus de 
gemeente van Laodicea terechtgewezen en 
bestraft. Is Hij daarmee op dit moment ook 
niet bezig? Zo klinkt zijn oproep: wees ijverig 
en bekeer u (Openbaring 3:19)! Neem daarom 
niet slechts de oproep om gerechtigheid te 
oefenen serieus, maar negeer niet langer het 
getuigenis van de profeten over de cruciale rol 
die Israël inneemt in het plan van God. Verzet 
u niet tegen het herstel van de hut van David. 
God wil alle beloften over het volk en het land 
vervullen. Laat de kerk bidden om de vrede 
voor Jeruzalem. Dat zal ook tot zegen zijn 
voor de Palestijnen.

G a s t c o l u m n   Rabbijn S. Katz

Over twee raadsels
Van de week keek ik naar beelden van de toespraak van Geert Wilders in 
Nedersaksen. De woorden die hij uitsprak, deden mij huiveren. In deze weken 
dat mijn uit Duitsland afkomstige familie stilstaat bij allen die zeventig jaar 
geleden niet terugkwamen, staat een Nederlands politicus in het Duitse hartland 
te praten over de trotste patriotten die helden zijn en over de eigen cultuur die 
de beste is. Ik stond voor een raadsel. Want dan vraag ik mij af, gaat het alleen 
over het redden van democratische waarden en het Joods-christelijke gedachte-
goed dat een fundament is onder een samenleving of gaat het over meer. Dat is 
een vraag en een raadsel waar Geert Wilders op moet antwoorden.
Ik dacht toen terug aan een ander raadsel. Tijdens de Sederviering deze Pesach 
bleef mijn achtjarige kleindochter de hele avond op. Ze deed mee en was nog 
klaarwakker toen wij rond twee uur zongen lesjana haba bi Jeroesjalajim, het 
volgend jaar in Jeruzalem. Wat bewoog dit meisje om een hele avond op te 
blijven? Voor een beetje matse en wat maror (bitter kruid)? Voor de snoepjes die 
opa uitdeelde tijdens de Seder? Of voor het cadeautje bij de afikoman (verstopte 
matse)? Nee, dit meisje heeft van haar ouders een boodschap gekregen. Zij is 
deel van onze destiny, van onze bestemming. Zij was erbij omdat alle riten en 
symbolen haar op het hart geschreven zijn, het voelde als iets dat helemaal van 
haarzelf was. Toen voelde ik me ook trots omdat ons gedachtegoed van hart tot 
hart en van moeder op dochter wordt overgedragen in liefde, in stilte, zonder 
veel woorden.
Het is die diepe betrokkenheid die ons op de been houdt. Mijn grootvader orga-
niseerde in 1945, twee weken na de bevrijding een synagogedienst in Veenen-
daal voor hen die net waren opgedoken en voor de Joodse militairen die toen in 
Veenendaal waren. Hij opende daarna zijn huis voor vijf oorlogswezen en heeft 
zich daar nooit op voor laten staan. De woorden ‘trots’ of ‘held’ waren geen deel 
van zijn vocabulaire. Als ik aan hem denk, dan denk ik alleen aan plichtsbesef.
Dat is ook onze boodschap nu zeventig jaar later. Laten we vooral doeltreffend 
herdenken. Voel mee, toon betrokkenheid. Laten we er zijn voor al die mensen 
met een Holocaustachtergrond, voor hen die op 4 mei de stilte alleen, alleen 
thuis, kunnen ervaren, voor Israël dat hen opnam. Daarvoor staat het nu vijfjari-
ge Zikna ook. Meedoen? Kom dan op 30 april ’s avonds naar Zwolle. Zie www.
zikna.nl. Tot ziens.

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

Van uittocht naar 
Openbaring
“Pesach is weer achter de rug. 
We maken ons nu op voor Sja-
woe’ot, ook wel het Wekenfeest 
of Pinksteren genoemd. Deze 
tussenliggende periode omvat 
49 dagen en staat bekend als 
de sefirah (letterlijk ‘tellen’). Het 
is echter niet het louter tellen 
van dagen. Het woord sefirah 
is opgebouwd uit twee andere 
woorden: sefer, Hebreeuws voor 
‘boek’ en yah, de Naam van G’d. 
Met andere woorden: we tellen 
af tot het moment dat we het 
Boek van G’d in ontvangst na-
men, wat geschiedde op de Si-
naï tijdens Sjawoe’ot.”

r. ezecHiels, GroninGen

K O R T  N I E U W S

Rouw in Israël

Op zondag 12 april overleed 
Chaya Gertman op 92-jarige 
leeftijd. Ze overleefde Ausch-
witz, maar haar volledige fami-
lie werd vermoord. In Auschwitz 
werd op haar geëxperimen-
teerd, waardoor ze na de oorlog 
geen kinderen meer kon krij-
gen. Via sociale media riepen 
Israëli’s elkaar op om haar niet 
in eenzaamheid te laten begra-
ven. Honderden Israëli’s gaven 
hieraan gevolg. Velen van hen 
beloofden jaarlijks kaddisj, het 
Joodse gebed voor overledenen, 
voor haar te zullen blijven zeg-
gen. | Foto: Motti Kimchi

Opmerkelijke gift

Tijdens het tellen van de col-
lectes voor Israël troffen we dit 
toch wel opmerkelijke 50 cent 
muntje aan. Kennelijk spreken 
we als Christenen voor Israël 
een steeds breder publiek aan… 
En hoewel we het niet bepaald 
eens zijn met de boodschap, zijn 
we blij met een gift voor Israël!
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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

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

Protocollen van de wijzen van Zion
De protocollen van de wijzen van Zion is een fic

tief verslag van een bijeenkomst van Joodse 

leiders die plannen maken om de hele 

wereld te onderwerpen. Het is geschreven 

om een Russische minister aan het begin van 

de twintigste eeuw in diskrediet te brengen, 

maar het boek is een compleet eigen leven 

gaan leiden, met desastreuze gevolgen.

Het boek is ontstaan in een politieke strijd 
in Rusland eind negentiende eeuw. Om een 
invloedrijk Russisch minister in diskrediet te 

brengen, werd het plan opgevat een document 
te vervaardigen waaruit zou blijken dat de tsaar 
bedreigd werd door een complot van vrijmetse-
laars en Joden. Daarom kreeg Golovinski, een 
vervalser van documenten, de opdracht dit te 
gaan maken. Hij ging aan de slag en hieruit ont-
stond uiteindelijk De protocollen van de wijzen 
van Zion. Nu was dit niet helemaal aan zijn ei-
gen fantasie ontsproten, want hij gebruikte drie 
bronnen die hij samenvoegde tot één geheel.

Drie bronnen
De eerste was een ander vals document wat 
door generaal Orzjevski was geschreven om 
Joden de schuld te geven van de moord op 
tsaar Alexander II in 1881. Het tweede was een 
boek van Maurice Joly, wat bestaat uit een dia-
loog tussen Machiavelli en Montesquieu in de 
hel, en wat gebruikt was als een politieke aan-
val op Napoleon. Het derde was een hoofdstuk 
uit het boek Biarritz van Hermann Goedsche, 
wat bestaat uit een scène op de Joodse begraaf-
plaats van Praag, waar vertegenwoordigers van 
de twaalf stammen samenkomen om plannen te 
maken om de wereld te onderwerpen. Uit deze 
drie bronnen stelt Golovinski de tekst samen.

Koppeling met het zionisme
Er zijn verschillende teksten en varianten in 
omloop, maar één vertaling, namelijk die van 
de Russische schrijver Nilus is met name van 
belang. Hij is namelijk de eerste die in zijn 
hervertelling van dit document de bijeen-
komst koppelt aan het opkomende zionisme. 
Zo wordt De protocollen van de wijzen van 
Zion vanaf dat moment gezien als een soort 
schaduwverslag van de bijeenkomst op het 
zionistisch congres van 1897 in Basel. Vanaf 
dat moment worden het Joodse complot en het 
zionisme in de protocollen als één zaak gezien.

Een eigen leven
Het geschrift gaat een eigen leven leiden en 
wordt vertaald in verschillende talen. Hoewel 

het vanaf het begin overduidelijk was dat het 
om een fictief werk ging, wat ook nog eens 
met zichzelf in tegenspraak was, zijn er in de 
loop van de twintigste eeuw genoeg mensen 
en groeperingen geweest die zich hebben laten 
beïnvloeden door dit werk en het als waar 
zagen. De Amerikaanse antisemiet Henri Ford 
(ja, die van de auto’s) bracht een goedkope 
editie uit in de jaren twintig. Een jonge Adolf 
Hitler werd er ook sterk door beïnvloed en als 
onderdeel van de antisemitische propaganda 
werd het in nazi-Duitsland veel herdrukt. Dat 
wereldheerschappij en zionisme (het terug-
keren naar een specifiek land) met elkaar in 
tegenspraak waren, besefte Hitler ook, maar 
hij zag het hele zionisme dan ook als een 
dekmantel voor het uiteindelijke doel: het on-
derwerpen van de hele wereld aan het Joodse 
complot. Deze gedachten zijn een eigen leven 
gaan leiden in de islamitische wereld waar ’de 
protocollen’ veel gelezen worden en steeds 
opnieuw worden bijgedrukt. Ze worden gezien 
als waar en geven woorden aan het breed 
levende gevoel dat Israël de hand heeft in alles 
wat tegenvalt. De protocollen komen veel terug 
in anti-Israëlpropaganda. Zo wordt er naar ver-
wezen in het handvest van Hamas. Er is zelfs 
een soapserie over de protocollen gemaakt van 
41 afleveringen, wat Ruiter zonder paard (Fa-
ries bila gawaad) heette en tijdens de ramadan 
van 2003 werd uitgezonden op de Egyptische 
televisie. Andere televisiestations wilden niet 
achterblijven.

En zo blijft de boodschap van de protocollen 
verspreid worden. De complotten voor een 
Joodse wereldheerschappij die in de proto-
collen beschreven staan, zijn zo bizar dat ze 
hilarisch zouden zijn, als ze niet door zo veel 
onwetende mensen serieus genomen werden.

(Met dank aan: Prof. dr. Klaas A.D. Smelik 
– De zeven levens van de Protocollen van de 
wijzen van Zion)

Een Franse uitgave van ‘De protocollen van de wijzen 

van Zion’ uit ca. 1934.

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

Hier of daar leven
Het kon de Israëlische ambassadeur behoorlijk 
boos maken. Iedere verwijzing naar een ver-
band tussen de oprichting van de staat Israël en 
de Shoah, wees ambassadeur Michael Bawly 
altijd ontstemd van de hand: “Israël is gebouwd 
op idealen, niet op de as van de crematoria.”
Zionisten, of zij nu seculier of religieus waren, 
hebben, vaak met de moed der wanhoop, lang 
voordat er überhaupt sprake was van enige 
dreiging vanuit Duitsland, alles opgegeven om 
ons een Joods land te geven. De verwijzing 
van een verband tussen de opkomst van het 
nazisme en de onafhankelijkheidsverklaring 
van de eerste premier David Ben Goerion op 
10 mei 1948 noemde de ambassadeur steevast 
een belediging en een minachting voor hen 
die het oude Europa ooit verlieten om met 
hun verlangen en hun idealen aan het tot stand 
komen van het moderne Israël te gaan werken.

Er zijn tijdens de zionistische wordingsgeschie-
denis van Israël talloze invullingen ontstaan 
over de vraag waarom de Eeuwige ons na ne-
gentien eeuwen ballingschap opnieuw zeggen-
schap over het land zou hebben gegeven. Die 
invulling varieert tussen de verschillende frac-
ties binnen de Joodse gemeenschap. Aan de ene 

kant wordt er gesproken, met de oprichting van 
de Joodse staat nu 67 jaar geleden, over ‘het 
begin van het ontluiken van de Verlossing’. Aan 
de andere kant is Israël voor andere Joden een 
‘voortijdige stap vooruitlopend op de komst van 
de Messias’. Dat is wat de religieuze invulling 
van Joodse zijde betreft. Maar ook christenen 
hebben vanuit hun verstaan van de Bijbel hun 
visies. De inspanning van christenen om Joden 
te helpen om hun weg naar het Heilige Land te 
vinden, heeft veelal te maken met de christelij-
ke visie op het Messiaanse gedachtegoed. Hoe 
dan ook, de trek van Joden naar Israël heeft 
voor religieuzen een godsdienstige dimensie.

Onder druk van bedreigingen en aanslagen 
in Europa is de afgelopen tijd weer die visie 
naar voren gekomen dat het tijd is dat Joden 
nu echt naar Israël gaan. Europa is bedreigend, 
Israël is de vluchtheuvel. Vaak denk ik terug bij 
die woorden aan de irritatie van ambassadeur 
Bawly. ‘Israël is gebouwd op idealen, niet op 
de as van Europa.’ Ik zie de oudere Israëlische 
man voor mij die meewarig zijn hoofd schudt: 
‘Daar, in Europa leven. En wanneer die oude 
wereld ze niets meer te bieden heeft, dan zijn 
wij hier goed genoeg om ze te begraven.’ Iede-

re Jood heeft het recht om zelf te kiezen voor 
het wonen in Europa of in Israël. Daar is niets 
op af te dingen. De Joodse staat gebruiken als 
de uiteindelijke vluchtplaats is een geringschat-
ting voor diegenen die zoveel hebben gegeven 
om de Joodse staat tot stand te brengen.

Begraven in Israël
Over de zandheuvels niet ver van de Is-
raëlische kustplaats Ashdod horen we het 
motorgeronk van een vliegtuigje. Wanneer 
het kleine toestel van Air France over ons 
hoofd vliegt om in de nabijheid te gaan 
landen, schudt onze gids, die ons mee heeft 
genomen naar dit prachtige stukje natuurre-
servaat in Israël, zijn hoofd. Met zijn vinger 
wijst hij het toestel na. “Weer een overle-
den Jood uit Europa die hier naartoe wordt 
gebracht om in de heilige aarde van ons 
land te worden begraven. Wat moeten we 
met overleden zionisten?”, vraagt hij zich 
af. “Daar hun hele leven blijven genieten 
totdat wij hen hier kunnen begraven, dat 
deugt niet. Daarvoor heeft de Eeuwige ons 
het land niet teruggegeven.”

Kinderdagverblijven
Eind maart besloot de Israëlische 
regering extra geld te investeren 
in de kinderdagopvang voor 
asielzoekers. Er is nu te vaak 
geen geschoold personeel en er 
verblijven veel te veel kinderen. 
Het extra geld wordt via diverse 
hulporganisaties direct ingezet 
om de situatie te verbeteren. Het 
besluit werd genomen nadat er 
voor de vijfde keer een peuter 
stierf in een geïmproviseerd kin-
derdagverblijf in het zuiden van 
Tel Aviv. Hier wonen veel asiel-
zoekers uit Afrikaanse landen.

EUbeleid

EU-ambassadeur Lars Faa borg-
Andersen zei in een interview 
met de Times of Israel dat de 
EU haar beleid ten aanzien van 
Israël nog niet wijzigt. De EU 
wacht eerst af in hoeverre de 
nieuwe regering zich inspant 
om een tweestatenoplossing te 
bereiken. Als blijkt dat die in-
spanning onvoldoende is “dan 
zullen we een verharding van 
EU-beleid zien”. Hierin duidde 
Faaborg-Andersen met name op 
het labelen van producten uit 
betwiste gebieden. | Foto: Yossi 

Zwecker

Museum in dierentuin
In de Poolse hoofdstad War-
schau opent dit voorjaar een 
Holocaustmuseum in de die-
rentuin. Dierentuindirecteur Jan 
Zabinski en zijn vrouw Antonina 
verborgen hier namelijk tijdens 
de oorlog ruim driehonderd 
Joden in tunnels die de dieren-
verblijven met elkaar verbinden. 
De villa van de Zabinski’s en de 
gerestaureerde tunnels zijn nu 
omgebouwd tot museum over 
hun heldendaden.

Veroordeeld

Dirar Abu Sissi, een Hamasinge-
nieur uit Gaza, werd eind maart 
door een Israëlisch gerechtshof 
veroordeeld tot 21 jaar gevan-
genisstraf voor onder meer wa-
penfabricage en wapenbezit. De 
in Oekraïne opgeleide ingenieur 
hielp mee om het bereik van 
qassamraketten te vergroten, 
waarmee Hamas burgercentra 
in Israël bestookt. Sissi werd in 
2011 aangehouden op weg naar 
Oekraïne. Zijn proces duurde 
vier jaar. | Foto: Youtube screenshot

Poetin steunt Palestina
De Russische president Vladimir 
Poetin gaf een verklaring eind 
maart tijdens een vergadering 
van de Arabische Liga. Poetin 
zei dat hij de oprichting van een 
Palestijnse staat met een hoofd-
stad in Oost-Jeruzalem steunt.
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Het oorverdovende zwijgen van de 
’mensenrechtenverdedigers’
De afgelopen maanden is, 

opnieuw, gebleken dat antisemi

tisme een belangrijke aanjager 

is van mensenrechtenactivis

me. Tegelijkertijd is nog eens 

duidelijk geworden dat veel 

zelfverklaarde mensenrechten

verdedigers de daadwerkelijke 

slachtoffers van genocide niet 

interessant vinden. Zij lijken ook 

geen oog te hebben voor diege

nen die op dit moment gevaar 

lopen slachtoffer te worden van 

genocide.

Door wim kortenoeven

Toen Israël vorig jaar zomer in 
de Gazastrook een verdedigings-
oorlog voerde tegen de terroristi-
sche Hamasbeweging, ging er een 
golf van verontwaardiging, woede 
en antisemitisch activisme over 
de wereld. In tal van hoofdsteden 
werden massale  demonstraties 
georganiseerd om ‘het Israëlische 
geweld tegen de weerloze Pa-
lestijnen’ te veroordelen. Ook in 
Nederland kregen sommige van 
die manifestaties een regelrecht 
antisemitisch  karakter. Zo brulde 
de Marokkaanse rapper Appa 
op 12 juli in Den Haag onder 
andere: “Zionistische honden, die 
uit zijn op ons geld en bloed”, en 
schreeuwde hij: “Het moet afgelo-
pen zijn met deze ratten, […] deze 
collaborateurs.” Bij die anti-Isra-
eldemonstratie met ongebreidelde 
Jodenhaat werden ook nog eens 
hakenkruisposters en jihadvlaggen 
meegevoerd. Dat alles kon zich 
ongestraft voordoen.

Boze brief aan Rutte
De zomer van 2014 liet een 
enorme toename van het aantal 
antisemitische incidenten zien. 
Vooral Joodse gemeenschappen 
en individuele Joden in Euro-
pa werden beledigd, bedreigd, 
belaagd en soms zelfs fysiek 
aangevallen, in reactie op legitiem 
militair optreden van de Joodse 
staat. Israël werd ook door de 
internationale gemeenschap en 
door niet- gouvernementele orga-
nisaties keihard bekritiseerd en 
zelfs beschuldigd van het plegen 
van massamoord en genocide op 
de inwoners van Gaza. De Turkse 
leider Erdogan bijvoorbeeld, 
verklaarde dat de ‘Israëlische 
barbarij’ erger was dan die van 
Hitler. De Nederlandse regering 
bleef echter met begrip achter 
Israël staan, wat de kampioen van 
de Nederlandse anti-Israëlbewe-
ging en ‘het internationaal recht’, 
oud-premier Dries van Agt, ertoe 
bracht een boze open brief aan 
premier Mark Rutte te sturen. 
Daarin stelde hij de vraag: “Hoe 
is het dan mogelijk dat Nederland 
zozeer faalt in het beschermen van 
de meest fundamentele rechten 
van het Palestijnse volk, ook op 
dit moment?”

Yarmouk
Van Agt, Appa en hun medestan-
ders lieten zich echter niet horen 
of zien toen de troepen en de 
luchtmacht van de Syrische dic-
tator Assad genadeloos de aanval 
openden op de Palestijns-Arabi-
sche stadswijk Yarmouk, aan de 
rand van de Syrische hoofdstad 
Damascus. Het voorheen welva-
rende Yarmouk, door de meeste 
media ten onrechte aangeduid 
als ‘vluchtelingenkamp’, ligt al 
sinds 2012 in de vuurlinie van de 
Syrische burgeroorlog en is inmid-

dels in een ruïne veranderd. De 
daar wonende nakomelingen van 
Palestijns-Arabische vluchtelin-
gen van 1948 waren en zijn deels 
aanhangers van het regime van 
Assad en deels aanhangers van de 
islamistische oppositie. Bijgevolg 
is Yarmouk systematisch door 
beide kampen aangevallen en 
geterroriseerd, met zware bombar-
dementen, afsluiting van elektra 
en water, uithongeringen, en sinds 
kort ook met onthoofdingsopera-
ties. Van de oorspronkelijke hon-
derdzestigduizend inwoners waren 
er begin april nog maar zo’n 
twintigduizend over. De overigen 
zijn gevlucht of omgekomen. De 
verschillende vredesbewegingen 
en andere ‘vrienden van de Pales-
tijnen’, Dries van Agt en United 
Civilians for Peace incluis, hebben 
nog nergens tegen deze brute en 
niets en niemand ontziende ver-
nietiging van een Palestijns-Ara-

bisch burgerdoel geprotesteerd of 
op een andere wijze geprobeerd 
de vele slachtoffers van het on-
gehoorde geweld te helpen. Zelfs 
een open brief over de fundamen-
tele rechten van de Palestijnse 
Arabieren uit Yarmouk kon er niet 
vanaf. Ook op de websites van de 
meeste organisaties die vorig jaar 
moord en brand schreeuwden over 
Gaza, vindt men niets terug over 
Yarmouk. Er is slechts een oorver-
dovend zwijgen.
Dat selectieve zwijgen is niets 
nieuws. De vrienden van de 

Palestijnen en het internationaal 
recht waren ook nadrukkelijk 
afwezig toen Koeweit in 1991 
honderdduizenden in dat land 
woonachtige Palestijnse Ara-
bieren verdreef, toen Hamas in 
2007 een bloedige staatsgreep 
pleegde in de Gazastrook en toen 
het Libanese leger in datzelfde 
jaar, onder luide publieke aan-
moediging, bloedbaden aanricht-
te in de  Palestijns-Arabische 
stadswijken Nahr al-Bared en 
Ein el-Hilwe. Men hield ook 
stil toen  Egypte de grens met de 
Gazastrook op slot deed, terwijl 
Israël vanwege een (legitieme) 
maritieme blokkade van de door 
de terreurbeweging Hamas gere-
geerde strook als agressor werd 
getypeerd.

Onvervalst antisemitisme
Het oorverdovende zwijgen over 
dat alles en nu Yarmouk, kan 

alleen maar worden verklaard 
uit het feit dat er geen Joden 
bij betrokken waren of zijn. Als 
zodanig is dat selectieve zwijgen 
te kwalifi ceren als een uiting van 
onvervalst antisemitisme.
Hetzelfde geldt voor de Israëli-
critici in de islamitische wereld 
die zich voortdurend druk maken 
over de mensenrechten van 
de  Palestijnse Arabieren, terwijl 
zij zelf, zonder uitzondering, de 
mensenrechten met voeten treden. 
Als de Israëli’s moslims waren 
in plaats van Joden, zou niemand 
in de islamitische wereld zich 
waarschijnlijk erg druk maken 
over het lot van de Palestijnse 
Arabieren.

Vernietiging van christen
gemeenschappen
De moreel hoog te paard zittende 
Israëlicritici zwijgen ook over het 
systematische geweld tegen de 
christelijke gemeenschappen in de 
Arabische wereld. Er waren geen 
demonstraties tegen de onderdruk-
king van de Koptische christenen 
in Egypte, tegen de recente mas-
samoord op Koptische christenen 
in Libië of tegen de aan de gang 
zijnde vernietiging van de Assy-
risch-christelijke gemeenschappen 
in Mesopotamië.
Ook dit selectieve zwijgen is ech-
ter niets nieuws. Er waren immers 
ook geen demonstraties of andere 
protesten tegen het wegpesten 
en anderszins verdrijven van de 
Palestijns-Arabische christenen 
uit de Gazastrook en Bethlehem 
door de Palestijns-Arabische 
moslims. Er kwam zelfs geen 
open brief. Maar wel de beschul-
diging dat de ontchristelijking van 
de ‘Palestijnse gebieden’ zou zijn 
veroorzaakt door de Joodse staat, 
die nota bene als enige land in het 
Midden-Oosten een groeiende 
christengemeenschap heeft.

Syrische vluchtelingenkinderen vullen hun waterflessen bij in een vluchtelingenkamp in Jordanië. Terwijl de humanitaire situatie 

in het Midden-Oosten met de dag verslechterd, focussen de meeste mensenrechtenorganisaties, inclusief de Verenigde Naties, 

zich voornamelijk op Israël. | Foto: Mustafa Bader / CC4.0 Wikimedia Commons

‘Als de Israëli’s moslims waren in plaats van 

Joden, zou niemand in de islamitische wereld 

zich waarschijnlijk erg druk maken over het lot 

van de Palestijnse Arabieren.’

Autoterreur
Halverwege april reed opnieuw 
een Palestijnse man in op twee 
mensen bij een bushalte in de 
Oost-Jeruzalemse wijk French 
Hill. Een 25-jarige man en een 
20-jarige vrouw liepen daarbij 
ernstig hoofdletsel op en de 
man overleed korte tijd daarna 
in het ziekenhuis.

JSF antwoord op S300

In april werd bekend dat Rus-
land van plan is een lang op-
gehouden deal met Iran na te 
komen. Rusland zal Iran het ge-
avanceerde S-300 luchtafweer-
raketsysteem leveren, waarmee 
Iran zich beter kan verdedigen 
tegen eventuele luchtaanvallen 
op zijn nucleaire installaties. 
Israël nam in dezelfde maand 
een vluchtsimulator voor de 
F-35, de joint strike fi ghter (JSF) 
in gebruik. Volgens fabrikant 
Lockheed Martin kan het super-
geavanceerde toestel afweer-
systemen als de S-300 het hoofd 
bieden. | Foto: Lockheed Martin

Ov op Sjabbat
Hiddush, een lobbygroep voor 
religieuze vrijheid, liet in april 
een onderzoek doen naar de be-
hoefte aan openbaar vervoer op 
Sjabbat. Uit het onderzoek bleek 
dat 74 procent van de Israëli’s 
graag een vorm van openbaar 
vervoer op de rustdag zou wil-
len zien. Momenteel ligt het 
openbaar vervoer in Israël stil 
op Sjabbat.

Biometrisch ID
Al in 2009 
nam de Isra-
elische rege-
ring een wet 
aan om een 
database 
met biome-
trische gege-
vens van alle 
Israëli’s aan 
te leggen. Uiteindelijk zou ieder-
een een biometrische ID-kaart 
moeten hebben. Minister van 
Binnenlandse Zaken Gilad Erdan 
drong er in april bij de premier 
en in de Knesset op aan om het 
systeem nu eindelijk geleidelijk 
in te gaan voeren.

Luchtvervuiling
De hoogste concentratie lucht-
vervuiling in Israël is in de noor-
delijke havenstad Haifa. Daar 
komen ook de meeste gevallen 
van kanker voor. Er zijn geen be-
wijzen gevonden voor de relatie 
tussen die twee. Bovendien is 
de luchtvervuiling in de afgelo-
pen jaren drastisch verminderd. 
Toch wil het ministerie van Mi-
lieuzaken dat de nieuwe minis-
ter Haifa verklaart tot een door 
luchtvervuiling getroffen gebied 
om zo de gezondheidsproble-
men beter het hoofd te kunnen 
bieden.
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De zomer wordt extra mooi met de producten uit Israël.Open Huis van 6 

t/m 16  mei 2015
Lekker cadeautje:

Busje heerlijke kruidenmix naar keuze,

bij aankoop vanaf € 20,00

Aalsmeer Mevr. Wichers � 020-6455530
Tijdens “de Braderie”
Zaterdag 9 mei 10.00 – 16.00 uur

Aalsmeer Mevr. Wichers � 020-6455530
“Het Baken” Sportlaan 86
Zaterdag 16 mei 13.00 – 16.00 uur

Alblasserdam Fam. Fiole � 078-6918979
Weversstraat 30
Dinsdag 12 mei 13.00 – 21.00 uur

Alblasserdam Fam. Fiole � 06-30902370
In “Het Scheepke”, Rijnstraat 434
Woensdag 6 mei 13.00 – 21.00 uur

Alkmaar/Koedijk Mevr. Van Wordragen
 � 072-5619690 Blaer 42
Woensdag 6 en donderdag 7 mei 10.00 – 
17.00 uur

Amersfoort Dhr. Heeneman � 06-18674022 
Harskamperzand 1
Zaterdag 9 mei 10.00 – 17.00 uur
Na telefonisch overleg.

Amerongen Mevr. Boonstoppel 
� 0343-454871
Kon. Wilhelmina weg 81
Woensdag 6 t/m zaterdag 16 mei na tel. 
overleg

Amstelveen Mevr. Wichers � 020-6455530
Nieuwenhuijsenlaan 15
Woensdag 6 mei 10.00 – 20.00 uur

Amsterdam-Buitenveldert Mevr. Wichers 
� 020-6455530 Menno Simonshuis, 
Noordholland straat 17A
Woensdag 20 mei 10.00 – 15.00 uur

Amsterdam Mevr. Wichers � 020-6455530
“Tituskapel” hoek Derkinderenstraat/ 
W. Nuijenstraat 1
Zaterdag 23 mei 11.00 – 16.00 uur

Andijk Mevr. Den Boer � 0228-593140
P/a Evang. Boekshop ‘Josia’, Midden-
weg 77
Zaterdag 9 mei 10.00 – 16.00 uur

Apeldoorn Mevr. Lucasan � 055-3660949
Kraaienweg 42
Zaterdag 16 mei 13.00 – 16.00 uur

Arnhem Mevr. Nicolaij � 06-57527906
Stadswaardenlaan 95
Vrijdag 15 mei. 16.00 – 20.00 uur.

Assen Fam. Frankfort � 0592-399366
Planetenlaan 34
Woensdag 6 en donderdag 7 mei 10.00 – 
17.00 uur
Vrijdagmorgen 8 mei 10.00 – 12.00 uur

Barendrecht Fam. Fiole � 06-30902370
Cadeauwinkel “Joy”, Onderlangs 12
Zaterdag 16 mei 10.00 – 16.00 uur

Barneveld Mevr. Zoutendijk � 0342-417224 
Arendshorst 46
Donderdag 7 mei 09.00 – 12.00, 14.00 – 
17.00 en 19.00 – 21.00 uur

Beilen Mevr. Broksma � 0593-542926
Dovenetellaan 15
Donderdag 7 mei 15.00 – 20.00 uur
Vrijdag 8 mei 10.00 – 20.00 uur
Zaterdag 9 mei 10.00 – 14.00 uur

Bennekom Dhr. en mevr. Opgelder 
� 0318-415596 Spinakker 22
Woensdag 6 en donderdag 7 mei 10.00 – 
19.00 uur

Beverwijk Fam. Zuidema-Luijben 
� 06-27307722
Kerkgebouw Vrije Evangelische 
Gemeente, Van Riemsdijklaan 1
Woensdag 13 mei 14.30 – 18.00 uur

Biggekerke Mevr. Besuijen � 0118-552472 
Kerkplein 16
Donderdag 7 mei van 09.00 – 17.30 uur

Bleskensgraaf Mevr. Kortlever 
� 0184-641938
Bij: mevr. A. Swijnenburg-Broekhuizen 
� 0184-689494
Hondsdrafstraat 27
Donderdag 30 april 13.30 – 17.00 uur

Boskoop Mevr. Van Staveren-Bakhuyzen 
� 0172-742855 Ridderbuurt 20
Vrijdag 22 mei 11.00 – 21.00 uur

Bovenkarspel Mevr. Van Essen 
� 0228-724287 Boerhaavestraat 66
Woensdag 6 mei 14.00 – 20.00 uur

Brandwijk Mevr. Kortlever � 0184-641938 
Damseweg 22
Donderdag 7 mei 13.30 – 20.00 uur

Bruchem Fam. Van de Werken 
� 0418-642064 De Kosterijstraat 43
Woensdag 6 mei 18.00 – 21.00 uur

Buitenpost Mevr. Minnema � 0512-352571 
Bij: fam. Bouwman, De Lange Schoor 34
Donderdag 7 mei 10.00 – 16.00 uur

Bussum Mevr. Veen-Walda � 035-6936223
Scheperweg 15
Woensdag 13 mei 10.00 – 18.00 uur

Bussum Mevr. Veen-Walda � 035-6936223
In zorgcentrum “Godelinde”, 
Jozef Israëls laan 1
Vrijdag 15 mei 10.00 – 12.00 uur

Capelle aan den IJssel Mevr. Koolmees 
� 010-4508036
Crocusstraat 7
Woensdag 13 mei 10.00 – 17.00 uur

Den Haag Mevr. Blom � 070-3609021
Heiloostraat 83
Woensdag 6 t/m dinsdag 12 mei
na telefonisch overleg.

Eindhoven Dhr. en mevr. Fietje 
� 040-2416589
Orléanshof 26
Woensdag 6 mei 11.00 – 16.00 uur

Emmeloord Mevr. Mulder � 0527-613903
Bunschotenlaan 38
Donderdag 7 en vrijdag 8 mei 13.30 – 
18.00 uur

Garderen Mevr. Eerland � 0577-461774
Wilgenlaan 3
Vrijdag 15 mei 10.00 – 16.00 uur

Goes Mevr. Jansens � 06-51057947
Berkenstraat 8
Vrijdag 15 mei 13.00 – 20.00 uur

Gorredijk Mevr. Van Riel � 0513-463938
Mouterij 64
Donderdag 7 t/m zaterdag 9 mei 13.00 – 
18.00 uur

’s-Gravenzande Mevr. Kempe 
� 0174-417037 Vondellaan 80
Woensdag 6 mei 10.00 – 16.00 uur

Groningen Mevr. Helsdingen-Kloostra 
� 050-3132616
Damsterdiep 122A
Donderdag 7 en vrijdag 8 mei 10.00 – 
18.00 uur

Groningen Mevr. De Nooyer � 050-5416968 
Lichtboei 63
Dinsdag 12 mei 10.00 – 17.00 uur

Hagestein Mevr. Van der Lee-van den Broek 
� 0347-351443 Lekdijk 12
Zaterdag 16 mei 10.00 – 16.00 uur

Hardenberg Mevr. Van Eldik � 0523-232002 
Van Oijstraat 24
Vrijdag 15 mei 16.00 – 19.00 uur

Hardinxveld-Giessendam Mevr. De Hek 
� 0184-615142 Schaepmanstraat 4
Maandag 11 en dinsdag 12 mei 14.00 – 
20.00 uur

Hasselt Mevr. Van der Heide � 038-3866996
‘De Regenboog’, Regenboogstraat
Vrijdag 8 mei van 10.00 – 18.00 uur

Heteren Fam. Vergunst � 026-4722054
“De Bron”, Kastanjelaan 20
Vrijdag 8 en 15 mei 18.30 – 20.00 uur
Zaterdag 9 en 16 mei 10.00 – 12.00 uur

H. I. Ambacht Mevr. Temmink 
� 078-6823031 Olykamp 7
Donderdag 7 mei 16.00 – 21.00 uur

Hoek Mevr. The � 0115-442348 
Irisstraat 101
Vrijdag 8 mei 10.00 – 18.00 uur

Hoensbroek Mevr. Gielkens-Sitee 
� 045-5221039 Raambouwstraat 3
Vrijdag 15 mei 10.00 – 16.00 uur

Hoofddorp Mevr. Den Breejen 
� 023-5576458 Rijnlanderweg 1085
Woensdag 6 mei
Kinderworkshop 14.00 – 16.00 uur
Open Huis 16.00 – 20.00 uur

Hoogvliet Fam. Verhelst � 010-7856540
Kardoenhof 34
Donderdag 7 en vrijdag 8 mei 18.00 – 
21.00 uur. 
Zaterdag 9 mei 11.00 – 17.30 uur

Huizen Fam. De Pater-van Zantwijk 
� 035-5255284
S. de Beauvoirlaan 85
Maandag 11 mei 14.00 – 21.00 uur
Dinsdag 12 mei 14.00 – 17.00 uur
Woensdag 13 mei 10.00 – 12.00 uur

IJmuiden Mevr. Zwitser-Slager 
� 0255-511652
Keetberglaan 50, Toren 2
Dinsdag 12 mei 10.00 – 16.00 uur

Kampen Mevr. Kok-Opgelder 
� 038-3315572 Burgwal 13
Donderdag 7 en vrijdag 8 mei 14.00 – 
19.00 uur

Kamperveen Mevr. Van der Spek 
� 0525-622251 Hogeweg 13
Zaterdag 9 mei 10.30 – 16.30 uur

Katwijk Fam. Kuipers � 071-4028828
Doggersbank 7
Woensdag 6 mei van 10.00 – 20.00 uur

Kockengen Mevr. Van Oosterom 
� 06-83231780
Zwanebloem 21
Vrijdag 8 mei 15.00 – 20.00 uur
Zaterdag 9 mei 14.00 – 17.00 uur

Leek Fam. Postma � 0594-707010
Romboutstraat 16
6 t/m 8 en 11 t/m 15 mei 14.00 – 20.00 
uur; 16 mei 10.00 – 15.00 uur

Leerbroek Mevr. Hijkoop � 0345-599711
Leerbroekseweg 39
Vrijdag 15 en zaterdag 16 mei 14.00 – 
20.00 uur

Leerdam Mevr. Slotboom-Brouwer 
� 0345-610120 Violierlaan 36
Woensdag 6 mei 10.00 – 12.30 en 14.00 
– 16.00 uur

Lelystad Mevr. Buijnink-Akker 
� 0320-842758 Bongerd 206
Woensdag 6 t/m zaterdag 16 mei na tel. 
overleg

Lisse Fam. Gelderman � 0252-415165
Jacob van Ruysdaelplein 133
Donderdag 7 mei 19.00 – 21.00 uur

Moordrecht Mevr. Van Haaren 
� 0182-379092 Dorpsstraat 71/73
Donderdag 7 mei 15.30 – 20.30 uur

Nieuw-Beijerland Mevr. Troost 
� 06-81170331
De Hoeksteen, Kerkstraat 22
Maandag 11 mei 10.00 – 16.00 uur

Nieuwegein Dhr. Van Heck � 030-6036921
Martinusgaarde 16
Woensdag 13 mei 10.00 – 21.00 uur

Nieuwleusen Fam. Neelis � 0529-484525
Kon. Wilhelminalaan 59
Vrijdag 8 mei 11.00 – 17.00 en 19.00 – 
21.00 uur
Zaterdag 9 mei 11.00 – 16.00 uur

Niezijl Fam. Van der Naald � 0594-212983
Hoofdstraat 79
Vrijdag 8 en 15 mei 14.00 – 18.00 uur
Zaterdag 9 en 16 mei 10.00 – 17.00 uur

Numansdorp Mevr. Oudeman-Marteijn 
� 0186-652281 Mozartstraat 2
Zaterdag 9 mei 10.00 – 16.00 uur

Oldebroek Dhr. en mevr. Wastenecker 
� 0525-631779 Klocklaan 9
Donderdag 7 mei 10.00 – 17.00 uur
Vrijdag 8 mei 10.00 – 20.00 uur

Oldemarkt Mevr. Bouwer-Muis 
� 0561-452171
In “de Ontmoeting”, Marktplein 9
Zaterdag 9 mei 10.00 – 16.00 uur

Ommen Mevr. Hamhuis-Vos � 0529-450290 
Reigerstraat 32
Woensdag 6 t/m zaterdag 16 mei na tel. 
overleg

Oudewater Mevr. De Bruyn � 06-18740135 
Goudsestraatweg 35
Donderdag 7 mei van 09.00 – 12.00 uur

Oude Pekela Mevr. Bos-Kruizinga 
� 0597-672571 Wedderweg 75
Vrijdag 8 mei 11.00 – 17.00 uur

Papendrecht Mevr. Unger � 078-6425533
Gerard Dousingel 43
Dinsdag 12 mei 13.00 – 17.00 uur

Pernis Mevr. Van der Kuil � 010-4164698
Burgemeester van Esstraat 189
Woensdag 6 mei 10.00 – 21.00 uur

Putten Mevr. Klok-Elferink � 0341-361257 
Harderwijkerstraat 91
Donderdag 7 mei 11.00 – 15.00 uur
Maandag 11 mei 11.00 – 15.00 uur

Ridderkerk Fam. Fiole � 06-30902370
Chr. boekwinkel “De Kandelaar”,
St. Jorisweg 10
Vrijdag 8 mei 10.00 – 20.00 uur
Zaterdag 9 mei 10.00 – 16.00 uur

Rijssen St. C.I.H.I. � 0548-515122
Fam. Schelhaas en Janny Kremer
Lindenlaan 5
Woensdag 6, donderdag 7 en 
dinsdag 12 mei 13.00 – 18.00 uur

Rijssen Mevr. Mensink � 0548-522525
Past. Petersstraat 49
Donderdag 7 mei 14.00 – 17.00 en 18.30 – 
21.00 uur
Vrijdag 8 mei 14.00 – 17.00 uur

Rotterdam Mevr. Mudde en mevr. Heijes 
� 010-4676148 Schieweg 230 c2
Donderdag 21 mei 10.00 – 18.00 uur

Schalkhaar Mevr. Mengerink 
� 0570-631042
Mevr. Broersma � 0570-618676
Oerdijk 1d
Dinsdag 5 mei 14.00 – 18.00 uur
Woensdag 6 mei 10.00 – 18.00 uur

Schoonloo Mevr. Haandrikman 
� 0592-860918 Westdorperstraat 2a
Woensdag 6 en 13 mei, vrijdag 8 en 15 
mei 13.00 – 17.00 uur

Steenwijk Mevr. Hakvoort-Braad 
� 0521-852995 Acaciastraat 45
Zaterdag 9 mei 14.00 – 18.00 uur

Stiens Mevr. Zilver � 058-2575846
Dr. G.A. Wumkesstraat 9
Zaterdag 9 mei 10.00 – 16.00 uur

Streefkerk Mevr. Noorland � 0184-683270 
Molenakker 18
Woensdag 6 mei 09.30 – 17.00 uur
Donderdag 7 mei 09.30 – 21.00 uur

Surhuisterveen Mevr. Van der Hoek 
� 0512-362896 Munnikestraat 7
Donderdag 7 en zaterdag 9 mei 10.00 – 
17.00 uur
Vrijdag 8 mei 10.00 – 21.00 uur

Tholen Mevr. Zaalberg-Tuller 
� 0166-610193 Touwslagersdreef 81
Donderdag 7 mei 15.00 – 20.00 uur

Uden Mevr. Arts � 0413-288369
Beatrixhof 452
Vrijdag 8 mei 09.00 – 18.00 uur

Urk Mevr. Den Dulk � 06-52479995
Achteronder 14
Woensdag 13 mei 10.00 – 20.00 uur

Vaassen Dhr. en Mevr. Brummel 
� 0578-570031 In de Dorpskerk
Zaterdag 9 mei van 10.00 – 12.00 uur

Veenendaal Fam. v.d. Brink � 0318-556638 
Wijkcentrum “Maranatha” (bij 
Julianakerk), Pr. Bernhardlaan 26
Vrijdag 1 mei 14.30 – 17.00 en 19.00 – 
21.00 uur
Zaterdag 2 mei 10.00 – 15.00 uur

Velsen Noord Fam. Zuidema-Luijben 
� 0251-228286 Zeeuwstraat 12
Vrijdag 15 mei 10.30 – 18.00 uur

Venlo Mevr. Botman-Karthaus 
� 077-3544883 P/a Pinkstergemeente 
Sion, Hagerhofweg 20
Donderdag 7 mei 11.00 – 15.30 uur

Voorburg Fam. Roeloffs � 070-7442767
Appelgaarde 231
Zaterdag 8 mei 10.00 – 16.00 uur

Vriescheloo Mevr. Nobbe � 0597-541874
Wedderweg 39
Dinsdag 12 mei 10.00 – 21.00 uur

Wijk en Aalburg Mevr. Vos-Tissing 
� 0416-697272 Kortestraat 24
Vrijdag 15 mei 15.00 – 20.00 uur

Zetten Mevr. Verhoeven � 0488-451812
Schilderswinkel Zetten Bakkerstraat 22
Wo. 6 t/m za. 9 en di. 12 t/m vr. 15 mei 
09.00 – 18.00 uur

Zoetermeer Mevr. Van West de Veer 
� 079-3166074 Annaplaats 3
Zaterdag 9 en vrijdag 15 mei 10.00 – 
16.00 uur

Zonnemaire Mevr. Baas-Hoogendoorn 
� 0111-401489
I.M. v/d Bijlstraat 9 (Pastorale)
Donderdag 7 mei 10.00 – 16.00 uur

Zwolle Mevr. Hendriks-v.d. Hoff 
� 038-4659577 Van Echtenmarke 4
Maandag 11 mei 10.00 – 17.00 uur
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T I T T E L  E N  J O TA V O O R B E D E

Onberispelijk

Door Drs. Dirk varwiJk

Tamím
De eerste zeven hoofdstukken van 
het boek Leviticus worden samen 
wel de ‘offerthora’ genoemd, de 
leer, de onderwijzing voor de ver-
schillende offers. Ook daar wordt 
voortdurend gehamerd op het feit 
dat een offerdier gaaf moest zijn. 
Een voorbeeld daarvan vinden we 
in Leviticus 1:3, waar het gaat om 
een dergelijk dier van het manne-
lijk geslacht: een gaaf mannelijk 
offerdier … korbán zachár tamím.

Ook voor mensen in gebruik
Tamím wordt ook gebruikt voor 
mensen. In Deuteronomium 18 
wordt waarzeggerij en ook het 
oproepen van de geest van een 
dode verboden. Wie dat toch 
doet, zondigt, en zijn houding 
tegenover God is bedorven, is 
niet gaaf, niet volkomen meer. 
Vers 13: “Gij zult onberispelijk 
staan tegenover de Here, uw 
God” … tamím tihjèh im adonái 
elohècha. In Richteren 9:16 lezen 
we: “Indien gij eerlijk en oprecht 
hebt gehandeld” … im-bè-èmèt 
oe-ve-tamím asíteem. En deze 
woorden brengen ons bij de man 
die ze spreekt: Jotam. Hij houdt 
een rede tegen de  Sichemieten die 
de moordenaar Abimelech koning 
hebben gemaakt. In de naam 

Jotam komt de verkorte vorm van 
tamím voor: Jo-tam … de Heere 
is onberispelijk, volkomen. Een 
andere naam van gelijke vorm is 
Jo-ram: de Heere is verheven. Dat 
gedeelte ‘Jo’ is een inkorting van 
de godsnaam.

Tom
Bij tamím hoort een zelfstandig 
naamwoord: tom, ‘volkomenheid’. 
In 1 Koningen 9:4 spreekt God tot 
Salomo en wordt de term be-tóm 

leváv gebruikt. “Indien gij voor 
mijn aangezicht wandelt zoals 
uw vader David, in volkomenheid 
van hart.” En we zijn nog niet 
aan het eind van het gebruik van 
de woordstam. Er is tevens een 
werkwoord: tamam. Dat heeft als 
betekenis: volkomen handelen. 
Een vorm daarvan zien we in Job 
22:3: “Geeft het de Almachtige 
voordeel, dat gij rechtvaardig 
zijt, of gewin, wanneer gij uw 

weg zuiver houdt?” … ki-tatéem 
derachècha.

Nog eens tom
Het woord tom, volkomenheid, 
wordt in overdrachtelijke zin 
gebruikt voor ‘argeloosheid’. 
Die betekenis komen we tegen 
in 1 Koningen 22. De koning 
van Israël, Achab, begeeft zich 
vermomd in de strijd tegen Ramot 
in Gilead. Ook heeft hij bescher-
mende pantserkleding aan. Die 

twee zaken, zijn vermomming 
en die pantserkleding, doen ons 
direct denken aan de uitgebreide 
beschrijving van de wapenrusting 
van Goliat. Van top tot teen be-
schermd, en toch geveld door een 
enkele steen die via een zwakke 
plek in zijn pantser doel treft. In 
Gilead gebeurt iets soortgelijks. 
De vermomming en het pantser 
van de koning van Israël moeten 
hem onkwetsbaar maken, maar 

het helpt niet. Vers 34: “Een man 
echter spande de boog zonder be-
paald doel en trof de koning van 
Israël tussen de verbindingsstuk-
ken en het pantser” … le-toemó. 
Een pijl, afgeschoten in argeloos-
heid, eigenlijk zonder een exact 
doel voor ogen te hebben. Zomaar 
afgeschoten.

Terug naar Leviticus
Het boek Leviticus hamert voort-
durend op volkomen, op gave of-
fers. Het aan God aangeboden dier 
mocht niets mankeren. Jezus legt 
aan de Emmaüsgangers uit “wat in 
al de Schriften op Hem betrekking 
had” (Lucas 24:27). Let wel: al! 
Dat woord staat ook letterlijk zo 
in de Griekse grondtekst. Dus 
moeten we ook Leviticus nagaan.
Nu, in de eerste Petrusbrief wordt 
Jezus vergeleken met een amnos 
amóonos, dat wil zeggen met een 
onberispelijk lam (Petrus 1:19). 
En ook in Hebreeën 9:14 wordt 
een dergelijk verband gelegd: 
“Christus, die door de eeuwige 
Geest Zichzelf als een smetteloos 
offer aan God gebracht heeft” … 
amóonos. Dat gesprek met de Em-
maüsgangers wijst ons alleen maar 
de weg, we moeten vervolgens 
zelf speuren naar de plaatsen van 
samenhang tussen de Hebreeuwse 
Bijbel en het Nieuwe Testament. 
Onderzoek de Schriften!

Van top tot teen beschermd, 

en toch geveld door een enkele steen 

die via een zwakke plek in zijn pantser 

doel treft.

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

Feestdagen
Deze maand worden er drie 
feesten gevierd, Lag Ba’omer 
op 7 mei, Jom Jeroesjalajim op 
17 mei en Sjawoe’ot op 24 en 
25 mei. Bid om goede en veili-
ge feestdagen waarin het Jood-
se volk in Israël en wereldwijd 
Gods almacht ervaart. Maar ook 
dat Israël weet dat de Heere 
God een God is van het heden, 
dat het Zijn handelen is dat Je-
ruzalem weer tot één stad heeft 
gemaakt.

Volken
Dank en bid voor 8 mei, op die 
dag is het precies zeventig jaar 
geleden dat er een einde kwam 
aan de Tweede Wereldoorlog 
én aan de Holocaust. Bid voor 
ons eigen volk, dat regering en 
parlement de juiste besluiten 
nemen ten aanzien van de staat 
Israël.

Israël
Dank en bid voor de nieuwe 
Knesset. Bid om wijsheid en in-
zicht en vertrouwen op God van 
de 120 leden. Bid om wijsheid 
voor hen die een nieuwe rege-
ring proberen te vormen, de ver-
antwoording is heel groot.
Bid voor premier Netanyahu, 
president Rivlin en voor de staf-
chef van het Israëlische leger 
Gadi Eisenkot. Bid voor de mili-
tairen, dat zij alles horen en zien 
wat gehoord en gezien moet 
worden om Israël te bescher-
men.

Iran
Iran blijft de wereld misleiden 
over zijn intenties betreffende 
zijn nucleaire programma. Een 
hoge militair heeft recent ge-
zegd dat ‘over de vernietiging 
van Israël niet te onderhandelen 
valt’. Bid dat het nucleaire pro-
gramma van Iran ontmaskerd en 
ontmanteld zal worden. Smeek 
de Heere vanuit de Psalmen 35, 
56 en 83 om Israël te redden uit 
deze dodelijke gevaren. Bid om 
verwarring tussen Iran en de ter-
reurgroepen in het Midden-Oos-
ten.

Jesaja
Deze maand heeft u vast tijd om 
Jesaja 40 tot en met 45 te lezen. 
Deze zes hoofdstukken beschrij-
ven op een indringende wijze 
de grootheid van God in de 
schepping en Zijn omgang met 
het Joodse volk. In deze ernstige 
tijd, met zoveel dood en verderf 
in het Midden-Oosten, is het 
verhelderend en genezend dit 
gedeelte te lezen.

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

Joël
Joël betekent ‘de Heere is God’. ‘Jo’ is een 
aanduiding van de Naam van God, die in 
het Hebreeuws uit de vier letters JHWH 
bestaat. Uit eerbied voor God wordt deze 
naam niet uitgesproken. Het is de naam die 
Mozes aan de Israëlieten bekend moet maken 
 (Exodus 3:15). God legt eerder (vers 14) zelf 
Zijn Naam uit: “Ik ben die Ik ben”. De Joodse 
traditie hoort in die naam de barmhartigheid 
en ontferming van God, tegenover Elohim 
(=God), dat staat voor God als rechter. In 
Genesis 1:1 staat dat God (Elohim) hemel en 
aarde schiep, maar in Genesis 2:4 dat de Heere 
God (JHWH Elohim) aarde en hemel maak-

te. De grote middeleeuwse verklaarder Rasji 
zegt daarover dat God aanvankelijk de wereld 
schiep naar de standaard van zijn gerechtig-
heid, maar Hij zag ook dat de wereld dat niet 
zou kunnen volhouden. Daarom bracht Hij 
dat in evenwicht met de standaard van zijn 
barmhartigheid.
El betekent god. In Psalm 50:1 staat dat de 
Heere de God der goden (el elohim) is. El wil 
zeggen dat Hij de hoogste is, verheven boven 
alle goden. Goden en machten zijn aan Hem 
onderworpen en moeten rekenschap bij Hem 
afleggen.
De naam Joël komt veel voor in de Bijbel. De 

bekendste is waarschijnlijk wel de profeet Joël. 
Zijn profetie is in het boek Joël opgeschreven. 
Maar we lezen verder eigenlijk niets over hem, 
alleen dat hij de zoon was van Pethuel.
Joël profeteert over de dag van de Heere als 
een dag van oordeel. Een sprinkhanenplaag 
die het land teistert, is voorbode van de dag 
van de Heere. God zal rechtspreken over 
Israël en over de volken. De vijandige volken 
worden vernietigd in het dal van Josafat – ‘de 
 Heere spreekt recht’ betekent dat. Israël wordt 
hersteld en zal voorspoed kennen. En God 
belooft de uitstorting van Zijn Geest op alle 
vlees.

Wanneer men in het oude Israël een zèvach, een slachtoffer bracht, dan diende het te gaan om een dier waar niets op aan te 

merken viel. Was het dier niet tamím, vertoonde het een gebrek, dan zou het offer geen welgevallen vinden bij God. Leviticus 22 

vermeldt wat er met een te offeren dier niet aan de hand mocht zijn: het mocht niet blind zijn, of een wond of huidziekte hebben. 

Ook kneuzing en verminking maakten het ongeschikt. Het dier moest onberispelijk, gaaf zijn om God welgevallig te zijn.
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Bel nog vandaag en laten we samen 
een ontroerende reis beginnen!
Uw verhaal • Het verhaal van uw familie

Verhalen van steden en dorpen en firma’s 
• Herdenkingsverhalen

Meer dan 850 boeken in het Hebreeuws, 
Engels en Nederlands

 18 succesvolle jaren in het 
beschrijven van biografien en 

persoonlijke verhalen
Dit is het moment om uw levensverhaal vast te 

leggen en uw familie een cadeau te geven dat voor 
altijd blijft bestaan.

 
Docostory viert haar 18-jarig bestaan en nodigt u 
uit om deel te worden van de honderden mensen 

en families die ons gekozen hebben en deel hebben 
uitgemaakt van onze jarenlange ervaring op het 

gebied van documentatie

www.docostory.com
Uw verhaal is een boek waard!

En nu een 

speciale 

aanbieding !

10 procent korting

op de kosten van het boek

tot eind mei 2015
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Onze eerste nieuwsbrief van dit jaar valt binnenkort  bij onze 
vrienden in de bus.  B i j  u  o o k ? 
Er staat nieuws in over Jaffa, want onze vrienden willen weten hoe 
het daar gaat. 
Er staat een NOODKREET in want nog even en dan begint de lange 
zomer. 
Dan staan er kinderen op straat als er geen geld is voor een plaatsje 
in de zomerkampen. 
Dan lopen ze gevaar om ten prooi te vallen aan de gevaren op die 
straat zoals criminaliteit, drugs, alcohol en prostitutie. 

U kunt helpen om dit te voorkomen door een gift over te maken. 
Jaffa’s deuren staan open: gaat uw portemonnee ook open ? 

 JAFFA’s NOODKREET voor de lange zomer 
Via de Stichting Jaffa-Project Nederland gaat uw gift, 
lijfrenteschenking of legaat  rechtstreeks naar het  
Jaffa Instituut. 
Informatie:   
algemeen en toezending nieuwsbrief: 0548-61 17 48 
e-mail:info@jaffaproject.nl  
informatie groepssponsoring: 078 674 42 25 
 
En een noodkreet van onze penningmeester: wilt u als 
nieuwe gever bij uw gift alstublieft uw adresgegevens  in de 
omschrijvingskolom vermelden, want van de bank ontvangen 
wij die niet. Dat heet privacy. 

bankrekening nummer: 
NL12 RABO 0335 5422 39 

Stichting Jaffa-Project Nederland Strijen 
Strijen 

Elke euro telt. Uw gift passeert bij ons geen strijkstok,  

want die hebben we niet.  

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

13.00 uur-17.00 uur
zaal open vanaf 12.30 uur

In de LJG Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg 41

Optreden van de beste koren van Joods Nederland 
– zingen met Shura Lipovsky – 

Café met kosjere hapjes  en nog veel meer!

Entree € 10,-  
Tot barmitswa-leeftijd € 5,-   

Kaarten bestellen door overmaken bedrag naar 
IBAN: NL04 ABNA 0468 042172 
o.v.v. ‘naam en korenfestival’. 
De kaarten liggen dan klaar bij de kassa. 
Info: 020-5400120
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Wissotzky thee nog altijd populair

Door Petra van Der zanDe

Kalman ‘Kolonimus’ Zeev (wolf) 
Wissotzky werd op 8 juli 1824 in 
Zagare, Litouwen, geboren. Hij 
bezocht Joodse scholen, probeerde 
zijn brood te verdienen in de land-
bouw, maar toen dat niet lukte, 
werd hij zakenman. Zagare was 
centraal gelegen voor de theehan-
del met de Letse hoofdstad Riga, 
en als zoon van een koopman 
begon Kalman een theehandel 
terwijl hij nog op school zat. In 
eerste instantie haalde het bedrijf 
zijn thee uit China.

Moskou
Dankzij een speciale vergunning 
mocht Kalman met zijn gezin in 
Moskou gaan wonen, waar hij 
besloot iets te gaan doen aan de 
slechte kwaliteit thee die daar 
verkocht werd. In 1849 richtte 
Kalman de Wissotzky Theehan-
del op. Ze verkochten de beste 
kwaliteit thee, die ze niet alleen 
vanuit China haalden, maar ook 
verbouwden op eigen plantages 

in India en Ceylon. Hiermee 
 bevoorraadde Kalman zijn theefa-
brieken in Rusland, de Oekraïne 
en Polen.
Wissotzky’s thee werd zo populair 
dat zelfs de tsaar ervan hoorde. 
Kalman won een contract waar-
door hij het hele leger van de tsaar 
van thee mocht voorzien. Thee-
drinken was een dagelijkse Russi-

sche gewoonte, en Wissotzky werd 
een rijk man, dankzij de miljoenen 
soldaten in het Russische leger.

Vrijgevig
Wissotzky was ook een gulle 
man met een hart voor religi-
eus onderwijs en hij doneerde 

twintigduizend roebels voor de 
publicatie van een Hebreeuwse 
encyclopedie voor Joodse studies. 
Maar ook buiten Rusland steunde 
Kalman projecten, bijvoorbeeld de 
Alliance Israelite Universelle in 
Frankrijk. Hij speelde een belang-
rijke rol in het vroege zionisme en 
namens de Hibbat Zionbeweging 
bezocht hij in 1885 het land van 

zijn voorvaders. Kalmans rapport 
over de algemene conditie van de 
jisjoev [bevolking van Palestina 
vóór de stichting van de staat 
Israël, red.] en de nieuwe Joodse 
nederzettingen had diep effect op 
het praktische werk van de vroege 
zionistische organisaties. Na zijn 

dood in 1904 schonk Kalman 
een miljoen roebels aan 

Joodse liefdadigheids-
instellingen, en een 
deel daarvan ging 
naar de oprichting 
van het Technion, 
een universiteit in 
Haifa. Een van zijn 

vertrouwelingen was 
Achad Ha’am (Asher 
Ginsburg). Achad 
was een van de grote 
zionistische denkers en 
Hebreeuwse dichters, en 
daarnaast ook betrokken 
bij de theehandel.

Weg uit Rusland
In 1904 vonden de vele 
Russische immigran-

ten in New York al heel 

spoedig de weg naar Wissotzky’s 
nieuwe winkel. In 1908 werd 
onder leiding van Achad Ha’am 
de Anglo-Aziatische Compagnie 
opgericht, met als hoofdkwartier 
Londen in Engeland.
Vanwege de Russische Oktober-
revolutie in 1917 moest de familie 
Wissotzky naar Parijs vluchten, 
waar zij de theehandel overdroe-
gen aan een ander familielid van 
Wissotzky, Simon Seidler.

Israël
De Wereld Zionisten Organisatie 
had Kalman Wissotzky al eens 
benaderd om een theehandel in 
Israël te beginnen. Hij had hen 
echter te kennen gegeven dat 
de markt klein was, de Turkse 
bureaucratie heel erg streng en dat 
het te kostbaar was om theeblade-
ren uit India te importeren. Maar 
Achad Ha’am verhuisde naar het 
toenmalig Britse mandaatgebied 
Palestina en opende in 1922 
toch een filiaal in Tel Aviv. Toen 
de communisten al Wissotzky’s 
bezittingen confisqueerden, bleek 
dat kleine bedrijfje in Tel Aviv zijn 
redding te worden.

Nog altijd actief
In 1936, negen jaar na het 
overlijden van Achad Ha’am, 
opende Simon Seidler een fabriek 
in Israël om zijn producten aan 
omliggende landen te kunnen 
leveren. Vandaag de dag wordt de 
Wissotzky Theehandel geleid door 
een vijfde generatie Wissotzky, 
Shalom Seidler. Ze zijn nog steeds 
de grootste theehandel in Israël, 
halen hun thee uit Ceylon, Kenia, 
India en China, en verwerken deze 
in de Wissotzkyfabriek die nabij 
Tiberias in Galilea staat. De pro-
ducten worden in Amerika, Cana-
da, Frankrijk, Cyprus, Zuid-Afrika 
en Israël verkocht.

‘Toen de communisten al Wissotzky’s 

 bezittingen confisqueerden, 

bleek dat kleine bedrijfje in Tel Aviv 

zijn redding te worden.

PAdreigementen
Begin april besloot Israël om de 
bevroren belastinggelden voor 
de Palestijnse Autoriteit uit te 
betalen. Israël had deze gel-
den ingehouden als vergelding 
voor het Palestijnse besluit lid 
te worden van het Internatio-
naal Gerechtshof. Israël hield de 
onbetaalde water- en elektra-
rekeningen van de PA aan Israël 
in op het bedrag. Abbas dreigde 
hierop naar het Internationaal 
Gerechtshof te stappen als 
 Israël niet alles uitbetaalt.

Objectief in Amman

Eind 2014 werd in de Jordaanse 
hoofdstad Amman het Centrum 
voor Israëlstudies geopend. Dit 
is een denktank met als doel een 
genuanceerder beeld over Israël 
te geven aan de Jordaanse be-
volking. Het centrum volgt het 
Israëlische nieuws en wil Israël 
laten zien als model van demo-
cratie, vooruitgang en mensen-
rechten. | Foto: Avi Lewis/Times of 

Israel

Gazasmokkel
Israëlische veiligheidsdiensten 
wisten in april een lading geavan-
ceerde elektronische apparatuur 
te onderscheppen voordat deze 
de Gazastrook werd ingevoerd. 
Een deel van de lading bestond 
uit infraroodcamera’s, waarmee 
je in het donker kunt zien. Vol-
gens het Israëlische ministerie 
van Defensie worden steeds 
meer pogingen verijdeld om via 
Israël goederen voor Hamas de 
Gazastrook binnen te smokkelen.

Holocaustcartoonwedstrijd

Voor de tweede keer sinds 2006 
organiseerde Iran een interna-
tionale Holocaustcartoonwed-
strijd. Volgens het Iraanse pers-
bureau Fars news waren er 839 
inzendingen van over de hele 
wereld. De drie ‘beste’ inzendin-
gen werden beloond met prijzen 
van 12.000, 8000 en 5000 dol-
lar. | Foto: Screenshot Channel2

Nieuwe poging
De Palestijnse Autoriteit bereidt 
zich voor om opnieuw een re-
solutie in te dienen bij de VN 
waarin een deadline wordt 
gesteld voor de erkenning van 
een Palestijnse staat. Deze re-
solutie omvat ook een deadline 
voor de terugtrekking van Israël 
uit ‘bezette gebieden’. Eerder 
sneuvelde deze resolutie in de 
VN-Veiligheidsraad, maar de 
Palestijnen ruiken hun kans. De 
rivaliteit tussen premier Neta-
nyahu en president Obama leid-
de ertoe dat Amerika suggereer-
de dat het Israël niet langer zal 
steunen in de VN.

“Thee van Wissotzky, suiker van Brodsky en Rusland van Trotsky”, zegt een populair antisemitisch liedje uit de tijd van de Russi

sche revolutie.
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Voets Tractoren en Werktuigen B.V. Engelandlaan 8 • Hazerswoude • www.voets.nl

Robot gazonmaaier voor tuinen tot 3200 m2. Voor elke tuin een passend model!  
Gemakkelijk zelf te installeren of door ons uit te voeren! 
 Voor meer informatie: j.vanwaaij@voets.nl

Een gazon zonder zorgen

Product
100%
Israël

INTERNATIONALE GEBEDSCONFERENTIE
5, 6 en 7 JUNI 2015

Thema:
“Nu dan, koningen, handel verstandig! 
Laat u onderwijzen, rechters van de aarde.” 

(Psalm 2:10, HSV)

Gebed voor Waarheid over Israël
Drie Internationale Gebedsconferenties (International Prayer Conferences, 
IPC), gepland in 2015, 2016 en 2017, zijn bedoeld als belangrijkste en 
noodzakelijke voorbereidingen voor een Internationaal Congres. 

Ons gebed en doel is dat dit Congres zich zal richten op het naar voren 
brengen van de waarheid over Israel’s recht op het Land (Jeruzalem, 
Judea en Samaria), en daarmee ook zal opkomen voor Israel’s bestaans-
recht. Een recht dat al veel te lang ernstig wordt betwist en aangevallen, 
met alle schadelijke gevolgen daarvan voor Israel’s positie in de wereld.
Wij geloven dat dit ernstige onrecht dringend recht gezet moet  worden.

Wij willen bidden dat een team van door God gezalfde advocaten en 
leiders – zowel uit Israël als uit de volkeren – zal opstaan en met veel 
 wijsheid en vaardigheid deze strijd in de gerechtelijke arena zal voeren.

“Nu dan, koningen, handel verstandig.
Laat u onderwijzen, rechters van de aarde.” (Psalm 2:10)

Planning:
Vrijdag 5 juni 2015:
Tour door Den Haag, met onderwijs over de stad, haar geschiedenis en 
toekomst. ’s Avonds Sabbatdiner.
Zaterdag 6 juni en Zondag 7 juni 2015:
Dagen van Gebed in het Pillar of Fire-centrum in Den Haag.
(O.l.v. Lars Enarson (Zweden/Israel), Mike Fryer (Wales), Jack van der Tang)

Wilt u deelnemen aan deze Gebedsconferentie?
Schrijf dan naar ipc@pillaroffi re.nl.
Wij houden u dan t.z.t. op de hoogte met nadere info. Zie ook voor meer 
info (incl. overnachtingsmogelijkheden) op www.pillaroffi re.nl.

Pillar of Fire, Postbus 53523, 2505 AM  Den Haag, tel. +31(0)704040004
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Feuersteinmethode helpt probleemjongeren in het leger te slagen in het leven

De kracht van een succeservaring
Het blijkt een inspirerende ochtend in het 

kleine kantoortje van Chaim Guggenheim 

in Jeruzalem. Hij werkt voor het Feuerstein 

Instituut, een organisatie met een bijzondere 

leermethode en vertelt hoe zijn organisatie 

een groot verschil maakt voor probleemjon

geren in het Israëlische leger.

Door ruBen riDDerHof

“In Amerika werd eens een studie in stads-
planning gedaan”, vertelt Guggenheim. “Daar-
in werd bepaald wat er allemaal nodig is bij het 
bouwen van een nieuwe stad. Hoeveel scholen 
heb je nodig, hoeveel winkels, hoeveel zieken-
huizen. Maar ook hoeveel gevangenissen. Voor 
het plannen van het aantal cellen dat je nodig 
hebt, bestaat een rechtstreeks verband met 
hoeveel kinderen een taalachterstand hebben in 
de groepen 5 en 6 van de basisschool.”

Springplank
“Het Israëlische leger is een leger waarin 
ook probleemjongeren worden opgenomen”, 
vertelt Guggenheim. “Je moet beseffen dat het 
Israëlische leger een geweldige leerschool is. 
Jonge mensen gaan het leger in als kinderen en 
komen er uit als volwassenen. Ze hebben leren 
omgaan met verantwoordelijkheid, discipline, 
met situaties van leven en dood. Het leger 
vormt een springplank voor de rest van je le-
ven. Als je in Israël solliciteert, kijken ze eerst 
naar wat je hebt gedaan in het leger. Heb je het 
tot officier geschopt, dan toont dat je kwalitei-
ten. Maar als je niet verder bent gekomen dan 
chauffeur … Maak je het in het leger niet, dan 
ben je klaar.”

Vicieuze cirkel
“Probleemjongeren beginnen hun diensttijd 
al met weinig motivatie. Ze hebben hun leven 
lang geleerd dat ze een mislukking zijn en als 
ze dan plotseling geconfronteerd worden met 
de discipline van het leger, hebben ze geen 
enkele zin om mee te doen. Na hun basistrai-
ning krijgen ze dan ook vaak de saaiste baan-
tjes toebedeeld, waardoor hun motivatie nog 
verder daalt. Die neerwaartse spiraal eindigt 
niet zelden doordat de jongeren deserteren en 
vervolgens in een legergevangenis belanden. 
Daarmee zijn deze jongeren voor het leven 
getekend.”

Levensveranderend
“Enkele jaren geleden vroeg het Israëlische 
leger ons om hen te helpen met soldaten uit 
de Ethiopische gemeenschap. Voor hen was 
de overstap uit Ethiopië naar Israël al enorm, 
maar om ook nog eens in het leger te dienen, 
was vrijwel onmogelijk. Dankzij de Feuer-
steinmethode konden deze jongeren die stap 
toch nemen en met groot succes! Dat succes 
bleef niet onopgemerkt en het leger vroeg ons 
daarom of wij ook voor probleemjongeren 
een programma konden opzetten. Dat hebben 
we gedaan. We bieden probleemjongeren op 
vrijwillige basis een Feuersteinprogramma van 
twee weken aan, toegespitst op het functio-
neren in het leger. Het is een groot succes. 
Negentig procent van de deelnemers schopt 
het ver in het leger en velen van hen geven aan 
dat die twee weken hun leven hebben veran-
derd.”

Praktijkervaring
Bij het interview is Noam aangeschoven, 
een jonge Israëlische vrouw die in het le-
ger een officiersopleiding volgde en daarna 
diende op de Havat Hashomerbasis, waar 
inkomende dienstplichtigen hun basistraining 
krijgen. Daar moest ze als negentienjarig 
meisje  leiding geven aan groepen van tien tot 

 veertien  probleemjongeren van haar eigen 
leeftijd.
“Ik heb een aantal van deze jongeren zien mee-
doen met het Feuersteinprogramma”, vertelt 
ze. “Het is echt niet te geloven wat een verschil 
die twee weken maakten. Ik zag jongeren die 
met een enorm negatief zelfbeeld het leger 
in kwamen en allerlei verslavingen hadden, 
veranderen in gemotiveerde soldaten. Het 
programma betekent voor deze jongeren even 
twee weken ‘pauze’ van de legerdiscipline. Ze 
zitten in de schoolbanken en worden onder-
wezen door begeleiders van het Feuerstein 
Instituut (zie kadertekst). Die twee weken ge-
ven hen een succeservaring die ze nooit eerder 
hebben gekend. Die ervaring motiveert hen om 
door te gaan. Ze voelen zich ook voor het eerst 
deel van een groter geheel. Dat verandert hen. 
Een van de jongens schopte het tot de beste in 
zijn klas van de ICT-opleiding van het Israë-
lische leger. Maar het programma is niet voor 
iedereen een succeservaring. Sommigen haken 
af, maar diegenen die gemotiveerd zijn om te 
slagen, slagen met vlag en wimpel. En dat zijn 
veruit de meesten.”

4 Als u net als Christenen voor Israël het 
 Feuerstein Instituut wilt ondersteunen, kunt u een 
bijdrage overmaken op NL38 ABNA 052 93 10 252.

Chaim Guggenheim van het Feuerstein Instituut en Noam die als officier met probleemjongeren werkte. | Foto: CvI

Wat is de Feuersteinmethode?
De Feuersteinmethode is een manier om mensen te leren hoe ze 

kunnen leren. De methode werd ontwikkeld door de Israëlische 

professor Reuven Feuerstein. Waar de gangbare theorieën over het 

menselijk verstand uitgaan van een onveranderbare intelligentie, 

geloofde professor Feuerstein dat mensen in hun intelligentie 

kunnen groeien.

Feuerstein ontwikkelde een 
methode die begint met een 
onderzoek naar iemands intellect. 
Geen IQ-test, maar een dyna-
misch, interactief proces met 
behulp van een getraind bege-
leider die de Feuersteinmethode 
kent. “Wij onderzoeken niet het 
intelligentie niveau, maar de po-
tentie om daarin te groeien”, legt 
Guggenheim uit. “Wat je eigen-
lijk niet mag doen als leraar als 
je iemand test, is de antwoorden 
voorzeggen. Dat doen wij juist 

wel. Door aan te reiken hoe je 
een vraag kan  oplossen, kunnen 
we als we later een vergelijkba-
re vraag stellen, zien of je deze 
kennis gebruikt om tot het goede 
antwoord te komen. Zo krijgen 
we een beeld van je leervermo-
gen.”

Een beter besturingssysteem
“De Feuersteinmethode onder-
scheid 28 cognitieve functies. 
Die vormen als het ware het ‘be-
sturingssysteem’ van ons brein,” 

zegt Guggenheim. “Aan de hand 
van het onderzoek, bieden we een 
op maat gesneden programma 
om dat besturingssysteem beter 
te laten functioneren. Hierin blijft 
de begeleider een belangrijke 
rol spelen. In dit programma 
leggen we telkens de link met 
herkenbare situaties voor de 
deelnemer. Zo wordt een brug 
geslagen tussen de theorie en de 
praktijk en daarin ligt de kracht 
van het programma. Door de 
leerervaring relevant te maken, 
begrijpen de deelnemers het nut 
ervan. Dat motiveert hen om ver-
der te leren. Zo werken we aan 
vaardigheden als het strategisch 
verzamelen van informatie, het 
probleemoplossen, vergelijken, 
categoriseren, het formuleren van 
veronderstellingen en onderzoe-

ken welke veronderstelling de 
juiste is. Als je die vaardigheden 
onder knie krijgt, poe, dan kun je 
vliegen!”

Toepassingen
De Feuersteinmethode wordt niet 
alleen toegepast in het Israëli-
sche leger. De methode is onder 
meer nuttig voor mensen met een 
mentale beperking en kinderen 
met leerproblemen, maar ook 
voor ouderen om hun leercapaci-
teit ‘op peil te houden’. Professor 
Feuerstein had zelf een zoon met 
het syndroom van Down. Dankzij 
de door zijn vader ontwikkel-
de leerinstrumenten heeft hij 
de middelbare school kunnen 
doorlopen. En zo zijn er heel veel 
verhalen over het succes van de 
methode.

Cyberholocaust?
Anonieme hackers kondigden 
dit jaar opnieuw aan op 7 april 
Israëls netwerken onder vuur 
te nemen. Het zou een ‘elektro-
nische holocaust’ worden. De 
resultaten vielen gelukkig mee. 
Een aantal sites van Knessetle-
den en Israëlische muzikanten 
werden gekraakt en voorzien 
van een pro-Palestijnse bood-
schap, maar verder leek het 
 Israëlische internetverkeer er 
weinig last van te hebben.

Bewijzen zoeken

De 29-jarige Britse archeologie-
professor Caroline Sturdy Colls 
publiceerde onlangs een boek 
over de mogelijkheden om met 
moderne grondonderzoekstech-
nieken alsnog archeologisch 
onderzoek te doen op plekken 
waar bijvoorbeeld vernietigings-
kampen stonden tijdens de Ho-
locaust. Colls deed onder meer 
onderzoek in Sobibor en Treblin-
ka. Zo ontdekte ze in Treblinka 
de locatie van de gaskamer.

Nieuw doel
De wereld kent talloze soorten 
medicijnen. Veel van deze medi-
cijnen kunnen mogelijk worden 
gebruikt voor veel meer aan-
doeningen dan waarvoor ze zijn 
gemaakt. Dit heet ‘medicijn her-
bestemming’. Op de universiteit 
van Ariël in Israël is het eerste 
academische centrum voor me-
dicijn herbestemming geopend. 
Hier wordt onderzocht hoe be-
staande medicijnen nog meer 
kunnen worden ingezet.

Gazelles in Jeruzalem

Midden in het moderne Jeruza-
lem, ingesloten tussen de snel-
weg-Begin en een druk kruis-
punt, ligt de Gazellevallei, een 
stadspark waar gazelles leven. 
Lange tijd leek het erop dat 
de gazelles in het park zouden 
uitsterven, vanwege stedelijke 
plannen. Maar dankzij een ge-
slaagd stukje stadsplanning van 
de gemeente Jeruzalem heeft 
het park zijn functie behouden 
en gaat het goed met de gazel-
lepopulatie. | Foto: Amir Balaban

Voetbalrel
De Palestijnse voetbalbond wil 
Israël uit de FIFA, de wereld-
voetbalbond, hebben. Israëli-
sche restricties zouden het de 
Palestijnen onmogelijk maken 
om ‘het spel te ontwikkelen’. 
Daarom moet de FIFA Israël 
het lidmaatschap opzeggen. 
 FIFA-baas Sepp Blatter liet we-
ten geen deel te willen hebben 
aan deze voetbalrel. Israël mag 
dus gewoon lid blijven.
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Shalomfonds voor hulp aan ontwrichte gezinnen

Eindelijk een helpende hand
Wanneer er een lid in het gezin 

op de een of andere manier 

serieuze problemen heeft, heeft 

dat effect op het hele gezin. 

Denk aan de gevolgen van 

lichamelijke handicaps, langdu

rige werkloosheid of psychische 

problemen. Natuurlijk ga je als 

gezin op zoek naar hulp. Maar 

daar zit het probleem. Waar vind 

je die hulp?

Door mariJke terlouw

Keer op keer zien ze bij stichting 
Achla in Jeruzalem de desastreu-
ze gevolgen in gezinnen die wel 
hulp zoeken, maar vervolgens van 
het kastje naar de muur worden 
gestuurd. Bureaucratie ten top. 
Gezinnen die hun weg moeten 
zien te vinden in het systeem van 
verzekeringen, gezondheidszorg, 
onderwijs en huisvesting. Een 
systeem waar ze vaak weinig van 
begrijpen en waarvoor ze door 
hun problemen ook vaak de ener-
gie niet voor kunnen opbrengen 
om het te doorgronden. Vooral 
hulp voor gehandicapten is een 
doorlopende strijd op zoek naar de 
hulp die zo dringend nodig is.

Gevolgen
De gevolgen voor gezinnen die 
niet de hulp krijgen die ze nodig 
hebben, kunnen op de lange ter-
mijn verstrekkend zijn. Het gezin 
van Asher dreigde uit huis gezet 
te worden omdat ze de hypotheek 
niet meer konden betalen sinds 
Asher werkloos was. De ruzies in 
zijn gezin liepen hoog op. Asher 
zocht naar ander werk, zocht 
naar ander onderdak. De ruzies 
zorgden ervoor dat zijn zoon 

slecht presteerde op school en veel 
spijbelde.
Ya’acov en zijn gezin zaten met 
een heel ander probleem. Zijn 
dochtertje is ernstig gehandicapt 
en heeft hulp op maat nodig: van 
onderwijs tot medische hulp. En 
als je dat dan niet weet te vinden, 
dan raak je gestrest. Ya’acovs 
baan stond op de tocht. Het kwam 
met regelmaat voor dat hij niet 
van huis weg kon omdat er geen 
opvang was voor zijn dochtertje.

Manager biedt uitkomst
Juist voor deze gezinnen is Achla 
een uitkomst. Een ‘probleemge-
zin’ krijgt een manager toegewe-
zen. Samen inventariseren ze wat 
de problemen zijn, ze kijken niet 
alleen naar bijvoorbeeld Asher 
die werkloos is, ze bekijken het 
geheel van problemen in het 
gezin. Achla heeft specialisten in 
dienst, zoals een maatschappelijk 

werker, een docent, een neuro-
loog, een therapeut en psycholoog. 
Zo kunnen ze goed vaststellen wat 
de knelpunten zijn en oplossingen 
zoeken voor het gezin. Maar deze 
deskundigen weten ook de weg bij 
de verzekeringen, de gezondheids-
zorg en de overheid. Ze weten als 
geen ander welke organisaties en 
stichtingen er zijn die zich juist 
inzetten voor mensen met een 
specifi ek probleem.

VA R I A

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

Seder in Frankfurt
Pesach naderde. Omdat we op dit moment niet 
in Israël wonen, wordt de traditionele Seder, 
de avond waarop wij Joden het verhaal van 
de uittocht uit Egypte herdenken en ieder jaar 
opnieuw vertellen, tweemaal gevierd. Deze tra-
ditie is ontstaan omdat men er niet geheel ze-
ker van was of men de datum voor deze avond 
exact had berekend. In Israël houden we maar 
één Sederavond per jaar. Blijkbaar zijn we er 
daar altijd zeker van geweest dat we het bij het 
juiste eind hadden. Het is inmiddels 3327 jaar 
geleden dat Mozes ons volk uit Egypte leidde. 
Veertig jaar lang heb ik deze avond in Israël 
meegemaakt. Sinds drie jaar maak ik het mee 
als shaliach voor mijn land in Frankfurt.

Wij maken er een gewoonte van om juist de 
eenzamen, diegenen die nergens heen kunnen 
of nergens zijn uitgenodigd, bij ons aan tafel 
uit te nodigen. Israëli’s die voor een bedrijf 
in Duitsland werken, Russische emigranten 
die zich weer Joods willen voelen, en ook 

niet-Joodse vrienden die deze bijzondere 
avond mee willen maken. Niet dat ik het beste 
voorbeeld van een religieuze Jood ben. Maar 
de tradities ken ik en weet ik te houden. Bij 
ons aan tafel is er geen centraal persoon die de 
Seder leidt en in feite alles voorleest, dan wel 
zingt uit het boek voor de Seder, de Hagada. 
Bij ons wordt die taak verdeeld onder iedereen 
die aan tafel zit. Iedereen mag wat voorlezen, 
zoveel en zo goed als het gaat. Zo draagt ieder-
een zijn steentje bij, blijft bij de les en kan 
zodoende volgen waar het allemaal over gaat.

Het meest bekende stukje uit de Hagada is 
wanneer de jongste van het gezelschap de vier 
vragen stelt: “Waarom is deze avond anders 
dan alle andere avonden?” Normaliter is het 
het jongste kind dat deze vragen stelt, maar in 
Frankfurt maken we er een gewoonte van om 
de nieuwste gast deze ‘eer’ te geven. Dit jaar 
hadden we wat dat betreft een primeur. Dank-
zij Skype konden wij onze oudste kleinzoon, 

net vier jaar oud, deze vragen laten zingen en 
hem de traditionele antwoorden toezingen.

Als je al drie jaar weg bent van je kinderen 
en kleinkinderen, heeft de laatste zin van 
de  Hagada een extra belangrijke betekenis. 
 LeSjana Haba’a BeJeroesjalajim – het volgend 
jaar zijn we in Jeruzalem. Hoewel het voor ons 
inhoudt dat we Haifa bedoelen, zijn we ons 
ervan bewust dat we niet thuis zijn en heimwee 
hebben.
Het is bekend dat Pasen en Pesach vaak 
samenvallen. Ik zoek geen historische reden 
hiervoor. Ik vind het meer een symbool van 
hoe dicht wij Joden en christenen tot elkaar 
staan, want ook ons Chanoeka en het kerstfeest 
vallen vaak samen.

Mocht u Pasen en Pesach nog niet meegemaakt 
hebben in Israël, of mocht u het al eens gedaan 
hebben en het nogmaals willen doen, dan wens 
ik ook u LeSjana Haba’a BeJeroesjalajim!

Eindelijk hulp
Echte hulp, zo ervaren de 
 gezinnen het die bij Achla 
terechtkomen. Eindelijk die 
reikende hand. Achla heeft voor-
beelden te over hoe hun aanpak 
voorkwam dat mensen moes-
ten worden opgenomen in een 
psychiatrische inrichting, of dat 
een huwelijk op de klippen liep 
en kinderen zonder diploma van 
school gingen.

Helpt u om het werk van Achla 

te ondersteunen? Of misschien 

wilt u de hulp aan één gezin op u 

nemen? Het kost 300 euro om een 

gezin een maand lang van een 

manager te voorzien en van alle specialistische hulp die nodig is. 

Maak uw bijdrage over op NL38 ABNA 0529 310 252 en vermeld 

daarbij: Achla.

Opgekocht door Apple
Halverwege april bevestig-
de technologiegigant Apple 
het  Israëlische bedrijf LinX te 
hebben gekocht. Voor zo’n 25 
miljoen dollar heeft de iPhone-
maker met het Israëlische be-
drijf een troef in handen voor 
een  betere camera. LinX ont-
wikkelde complexe technologie 
om met een kleine camera toch 
kwalitatief hoogstaande foto’s 
bij lage belichting te kunnen 
nemen.

Toegang

Voor het eerst sinds 2000 staat 
Israël toe dat Palestijnse voer-
tuigen Israël binnen rijden. 
 Israël verstrekte meer dan hon-
derd Palestijnse artsen uit de 
Palestijnse gebieden in Judea en 
 Samaria een vergunning om met 
hun auto Israël in te reizen om 
daar in ziekenhuizen te werken. 
Volgens de autoriteiten hebben 
bijna 175.000 Palestijnen een 
vergunning om Israël in te rei-
zen, maar ze mogen geen eigen 
auto meenemen. | Foto: Flash90

Nieuwe tunnels
Hamas graaft nieuwe tunnels in 
Gaza voor een eventueel nieuw 
offensief tegen Israël. Volgens 
een rapport van de Israëlische 
nieuwssite Walla gebruikte de 
terreurgroep kinderarbeiders 
om de tunnels te graven en kwa-
men zeker 160 Arabische kinde-
ren om in de tunnels. Nu zou de 
groep ook machines gebruiken 
om tunnels te graven.

Kopenhagen

De Joodse gemeenschap in Ko-
penhagen werd in april opnieuw 
opgeschrikt toen werd inge-
broken bij een koosjere levens-
middelenzaak waarbij er anti-
semitische graffi ti ‘Jøde svin’ 
(Jodenzwijn) op de muren werd 
gespoten. | Foto: Twitter

Koosjere lichtschakelaar
Een van de ogenschijnlijk 
vreemde toepassingen van de 
Thora is dat het op Sjabbat ver-
boden is om het licht aan of uit 
te doen. Dat heeft niets te ma-
ken met dat dat ‘arbeid’ zou zijn, 
maar het houdt verband met 
het directe ontsteken van vuur 
in het elektrische circuit. Een 
Amerikaanse orthodoxe Jood 
heeft een schakelaar ontworpen 
die niet is verbonden met het 
circuit. Diverse gezaghebbende 
rabbijnen hebben aangegeven 
dat de schakelaar echt koosjer 
is. Daarnaast is hij nog goed 
voor het milieu ook.

Foto: Lotus Caroll / CC2.0 Flickr
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Bel nog vandaag en laten we samen 
een ontroerende reis beginnen!
Uw verhaal • Het verhaal van uw familie

Verhalen van steden en dorpen en firma’s 
• Herdenkingsverhalen

Meer dan 850 boeken in het Hebreeuws, 
Engels en Nederlands

 18 succesvolle jaren in het 
beschrijven van biografien en 

persoonlijke verhalen
Dit is het moment om uw levensverhaal vast te 

leggen en uw familie een cadeau te geven dat voor 
altijd blijft bestaan.

 
Docostory viert haar 18-jarig bestaan en nodigt u 
uit om deel te worden van de honderden mensen 

en families die ons gekozen hebben en deel hebben 
uitgemaakt van onze jarenlange ervaring op het 

gebied van documentatie

www.docostory.com
Uw verhaal is een boek waard!

En nu een 

speciale 

aanbieding !

10 procent korting

op de kosten van het boek

tot eind mei 2015
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ONBEZORGD GENIETEN!

Zoals een ieder wilt u natuurlijk ook onbezorgd genieten 

van uw huis, auto, vakantie of pensioen. U wilt geen 

onnodige risico’s nemen en sluit daarom verzekeringen 

af. Hellinga Soepboer heeft een uitgebreid assortiment 

verzekeringen, welke u naar eigen situatie en wensen 

kunt afstemmen. 

Bij Hellinga Soepboer kunt u tevens terecht voor een 

hypotheek en een rentevorm die bij uw persoonlijke en 

financiële situatie past.

Hellinga Soepboer wil u graag adviseren op basis van 

onafhankelijkheid, deskundigheid en vertrouwen. 

assurantien     financieringen     hypotheken     mediation   

Anne Frank Cantate
Hans Kox
Nederlands Philharmonisch Orkest
o.l.v. Antony Hermus 
Nederlands Concertkoor
Judith Herzberg (gedichten)

4 mei Concert

€ 15,-
Bestel nu
kaarten

mogelijk gemaakt door: Amsterdams Comité 4 en 5 mei, Nationaal Comité 4 en 5 mei, Amsterdam Zuid, 
Stichting 1940-1945, War Trauma Foundation/Stichting Arq, Prins Bernhard Cultuur Fonds, Hans Kox Stichting, 
Janivo Stichting, VTW Fonds,  Anne Frank Stichting, Entrée, Het Koninklijk Concertgebouw, Podium, 
Veteranen Instituut, Mazeline/De Groot Drukkerij, Studio Zest, Werner Studio en een anonieme donateur
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Van 4 tot 9 mei: een gevarieerd programma in en om het Israëlcentrum voor het hele gezin

Kom naar de Israëlfamilieweek in Nijkerk

Kom in de meivakantie naar het Israëlcentrum en doe mee aan de leerzame en ge

zellige Israëlfamilieweek! We hebben een boeiend en gevarieerd programma voor 

u samengesteld. De hele week kunt u genieten van overheerlijke proeverijen van 

Israëlische wijnen, kruiden en jam.

De Israël-familieweken bieden voor het hele 
gezin leuke activiteiten zoals creatieve work-
shops, tekenen, volksdansen, een springkus-
sen, boeiende lezingen en films voor jong en 
oud. Gaat u naar een lezing, dan is er onder-
tussen genoeg te doen voor de kinderen.
Hiernaast vindt u een overzicht van het 

programma. Voor meer details en introduc-
tiefilmpjes van de films die we vertonen kijkt 
u op christenenvoorisrael.nl/familieweek. 
Voor sommige workshops moet u reserveren 
via bijeenkomst@christenenvoorisrael.nl of 
033-2458824. Hopelijk zien we u tussen 4 en 
9 mei in Nijkerk!

Maandag 4 mei
Het verhaal van Corrie ten Boom (animatiefilm) 12.10 uur vanaf 6 jaar
La Colline aux Mille Enfants (film) met intro door Jip Wijngaarden 13.30 uur volwassenen
A Courageous Heart (film) 16.50 uur volwassenen
Zvi Eyal: Antisemitisme door de eeuwen heen* 19.30 uur volwassenen

Dinsdag 5 mei Bevrijdingsdag: het Israëlcentrum is gesloten

Woensdag 6 mei
Gilah Evers: Hoe spreek je met elkaar over de Heer?* 11.00 uur vanaf 6 jaar
Gilah Evers: Hoe ben ik een goed voorbeeld voor mijn kinderen?* 13.00 uur voor ouders
De Zandkunstenaar: de oorlog (film) 13.30 uur vanaf 6 jaar
Lezing door Gilah Evers. Vraag en antwoord over opvoeding 15.00 uur voor ouders
The Boy in the Striped Pyjamas (film) 16.45 uur vanaf 12 jaar
Optreden door Amsterdams Synagogaal Koor 19.30 uur alle leeftijden

Donderdag 7 mei
Tekenworkshop 1 door kunstenaar Lior Kimmel* 11.00 uur alle leeftijden
The Book of Esther (film) 13.00 uur vanaf 12 jaar
Tekenworkshop 2 door kunstenaar Lior Kimmel* 13.15 uur alle leeftijden
De Schuilplaats (film) 15.00 uur vanaf 12 jaar
Tekenworkshop 3 door kunstenaar Lior Kimmel* 15.15 uur alle leeftijden

Vrijdag 8 mei
Helden van Sion (documentaire) 11.00 uur vanaf 12 jaar
Ds. Henk Poot. Thema: het geheim van het land Israël 12.00 uur volwassenen
Ds. Henk Poot. Thema: het geheim van het volk Israël 13.30 uur volwassenen
Ds. Henk Poot. Thema: het geheim van Jezus 15.00 uur volwassenen
Haar naam was Sarah (film) 15.45 uur vanaf 12 jaar

Zaterdag 9 mei
Dansworkshop 1 met Orna Gabay 11.00 uur alle leeftijden
Dansworkshop 2 met Orna Gabay 13.30 uur alle leeftijden
Agent of grace (film) 15.30 uur volwassenen

Voor activiteiten met een * geldt: van tevoren aanmelden via bijeenkomst@christenenvoorisrael.nl.

4 De hele dag door zijn er activiteiten voor kinderen.

De Joodse feesten tijdens de Tweede Wereldoorlog

Vreugde in verdrukking
Feesten vormen een belangrijk onderdeel 

van het Jodendom, maar hoe vier je feest als 

mensen je naar het leven staan? Religieuze 

Joden kwamen tijdens de Tweede Wereldoor

log bij het uitoefenen van hun geloof voor 

uiteenlopende dilemma’s te staan: Hoe vier 

je Pesach, het feest van de bevrijding, als je 

gevangen zit? Hoe houd je de Sjabbatsrust, 

als je gedwongen wordt te werken? Of ga je 

vasten tijdens Jom Kippoer als je al zo veel 

honger lijdt?

De Duitse bezetter deed er alles aan om niet alleen 
de Joden, maar ook het Jodendom te vernietigen. 
Alleen al voor het opzeggen van een gebed, kon je 
gestraft worden. Toch deden veel religieuze Joden 
tot het einde toe hun uiterste best om zich zo veel 
mogelijk aan de 613 ge- en verboden uit de Bijbel 
te houden; dat gold met name de viering van de 
feesten. Deze vieringen gaven een gevoel van 
verbondenheid en troost aan de zwaar getroffen 
Joodse gemeenschap. Dit was meestal niet zonder 
gevaar en vroeg om een grote mate van creativi-
teit. Zo maakte iemand Chanoekakandelaren van 
uitgeholde aardappelen die gevuld werden met 
machineolie; ‘Wijn’ voor de Pesachviering werd 

gemaakt van thee met een beetje aardbeienjam. In 
de vernietigingskampen konden de feesten soms 
alleen nog maar in gedachten worden gevierd.

Zomertentoonstelling
De zomertentoonstelling Vreugde in verdrukking 
van Christenen voor Israël behandelt dit boeiende 
en ontroerende thema. In deze tentoonstelling 
zijn bijzondere voorwerpen te zien die te maken 
hebben met de Joodse feesten, waaronder een 
aantal uit de periode van de Tweede Wereldoorlog. 
Daarnaast vertellen overlevenden van de oorlog 
in korte video’s hoe deze feesten juist een houvast 
vormden in moeilijke tijden. Fragmenten uit diverse 
dagboeken en ooggetuigenverslagen vormen een 
belangrijk onderdeel van de expositie.

Bezoekersinformatie
De tentoonstelling is geschikt voor jong en 
oud en is te bezichtigen in de maanden juni, 
juli en augustus van maandag tot zaterdag 
tussen 10.00 en 16.00 uur in het Israëlcentrum, 
Patroonstraat 1 in Nijkerk. De toegang is gratis. 
Groepen zijn van harte welkom. Wel moeten 
groepen zich van tevoren aanmelden via groe-
pen@christenenvoorisrael.nl (i.v.m. beperkte 
ruimte).
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Schenken en nalaten aan Israël

Een daad van Godsvertrouwen
“Wij leven veel te veel in de illusie dat het geld dat we verdienen ’van ons’ is.” 

hoorde ik een rabbijn kortgeleden zeggen. “Alles wat wij hebben, hebben we van 

God gekregen. Hij geeft ons immers wat we nodig hebben. En als Hij ons meer 

geeft dan we nodig hebben, dan geeft Hij dat om van te delen.”

Door ruBen riDDerHof

Hoe radicaal anders dan hoe wij in het 
Westen gewend zijn om met geld om te 
gaan. Ik word wel een beetje jaloers op 
zulke woorden. Dan hoop ik dat ik zó 
op God kan vertrouwen dat ik niet ver-
trouw op mijn bankrekening, maar op Zijn 
voor zienigheid. Het is dan ook mooi en 
inspirerend om te zien hoeveel mensen 
ons steunen met giften, schenkingen en 
nalatenschappen.

Schenken
We leven in Nederland ook nog met het 
bijzondere voorrecht dat de overheid ons 
aanmoedigt om te delen van ons vermo-
gen. Giften zijn fiscaal aftrekbaar. Voor 
grotere schenkingen gelden zelfs aan-
trekkelijkere fiscale voordelen. Zoals een 
periodieke schenking. Dit kan tegenwoor-
dig zonder tussenkomst van een notaris. 
U hoeft alleen een overeenkomst van 
schenking te tekenen en kunt vervolgens 

onder bepaalde voorwaarden periodiek een 
schenking doen waarbij er geen drempel 
en plafond geldt voor wat u fiscaal kunt 
aftrekken.

Nalaten
Veel mensen overwegen ook om na hun 
overlijden een deel van hun nalatenschap 
ten goede te laten komen aan het volk 
Israël. Zulke overwegingen zijn prachtig en 
bewonderenswaardig, maar er komt wel het 
een en ander bij kijken. Geldzaken zijn nu 
eenmaal ingewikkeld en moeten daarom 
correct worden afgehandeld. Christenen 
voor Israël werkt daarom samen met 
mr. A. Veldhuizen, notaris te Amersfoort en 
Nijkerk. Het geeft veel mensen een goed ge-
voel wanneer dit door een notaris geregeld 
wordt.

Goede begeleiding
Bij deze krant treft u een folder aan over 
schenken en nalaten aan Israël. Wie aan 

Israël wil schenken of nalaten, kan bij 
 Christenen voor Israël contact opnemen met 
Leo van Koesveld. Hij kan u goede begelei-
ding bieden met een uitleg over de werking 
van een schenking of nalatenschap, voor 
het contact met de notaris en het opstellen 
van een overeenkomst voor een periodieke 
schenking.

Foto: flickr.com

18 tot 21 mei in Eindhoven, Hilversum, Lelystad en Bolsward

Lezingen ds. Naim Khoury
De Arabische baptistenpredikant Naim Khoury uit Beth

lehem spreekt in mei in Eindhoven, Hilversum,  Lelystad 

en Bolsward over ‘christenen in het Heilige Land’. 

Iedereen is welkom en de toegang is vrij. Zijn toespraak 

wordt in het Nederlands vertaald. Details vindt u in de 

agenda op pagina 27.

Liefde voor het Joodse volk
Ds. Khoury en zijn ruim 250 Palestijnse leden tellende 
gemeente in Bethlehem ervaren een bijzondere liefde voor 

het Joodse volk. Door hun Palestijnse landgenoten worden ze verguisd omdat ze het Joodse volk liefhebben, maar ze 
houden vast aan de beloften in Gods Woord. De gevolgen zijn niet uitgebleven: de kerk van ds. Khoury is al diverse 
malen aangevallen, hij is een paar jaar geleden neergeschoten en zijn broer werd vermoord. Toch laat ds. Khoury zich 
hierdoor niet tegenhouden. In zijn lezingen getuigt hij van de liefde van de Here Jezus.

Lezingen rabbijn Chaim Eisen
Rabbijn Chaim Eisen ziet het als een opdracht om Joden 

en christenen bij elkaar te brengen om daarmee het 

hoofd te bieden aan wat hij noemt de toenemende 

goddeloosheid in de wereld. Hij spreekt onder meer 

in Harderwijk, Katwijk, Nijkerk, Assen en Leidschen

dam over ’de betekenis van het land Israël in het licht 

van de Thora’. Details vindt u in de agenda op pagi

na 27.

“We hebben een gemeenschappelijke geschiedenis van 
bijna tweeduizend jaar”, zegt rabbijn Eisen. “Het grootste 
deel daarvan is niet zo goed geweest, maar ik vind ook dat 
we een nieuwe bladzijde moeten opslaan. Ik geloof dat er 
vandaag een geweldige openheid naar elkaar toe is, zoals 
die er nog nooit eerder is geweest. Het idee dat een rabbijn 
wordt uitgenodigd om aan gelovige christenen de Thora 
uit te leggen, is iets ongekends. Iets wat ons ook aan beide 

kanten uitdaging biedt, zeker in onze tijd waarin de wereld 
wordt geplaagd door goddeloosheid. Het wapen waarmee 
we hiertegen kunnen vechten, is goed onderwijs. De beste 
manier waarop we dat als mannen en vrouwen kunnen 
geven, is door schouder aan schouder te staan bij het doen 
van Gods werk.”

Maandag 22 juni in Nunspeet

Hatikvaconcert 
Astrith Baltsan

Christenen voor Israël organiseert op maandag 22 juni 

een prachtig optreden van de virtuoze Israëlische 

concertpianiste Astrith Baltsan over het Hatikva. In een 

prachtige show in theater Veluvine in Nunspeet leert u 

iets over de geschiedenis van het nationale volkslied 

van Israël en beleeft u iets van de hoop voor Israël en 

voor het Joodse volk.

Het Israëlische volkslied Hatikva is meer dan 130 jaar 
oud. Astrith Baltsan neemt ons mee in de voetstappen 
van het Hatikva. Van oude Sefardisch-Joodse gebeden tot 
klassieke muziek, van Roemeense volksmelodieën tot de 
eerste kibboetsen in Israël, van concentratiekamp Ber-
gen-Belsen tot Jeruzalem. U wordt verblijd en geïnspi-
reerd door muziekfragmenten, historisch filmmateriaal en 
feiten die u nooit eerder hoorde.

Het optreden is Engelstalig en er is geen Nederlandse 
vertaling. De zaal is open om 19.00 uur en om 19.30 uur 
begint het concert. Theater Veluvine is gelegen aan de 
F.A. Molijnlaan 186 in Nunspeet. U kunt gratis parke-
ren. Kaarten kosten E 12,50 per persoon (inclusief koffie 
of thee) en E 7,50 voor jongeren tot 25 jaar. U bestelt 
kaarten via christenenvoorisrael.nl/hatikva, of 033-
2458824.  Zolang de voorraad strekt, is er ook verkoop aan 
de zaal.

4 Kijk op christenenvoorisrael.nl/hatikva

Ds. Naim Khoury | Foto: CvI

Rabbijn Chaim Eisen. | Foto: CvI

Contact opnemen
U bereikt Leo van Koesveld via schen-
ken@christenenvoorisrael.nl of 033-
2458824 (’s woensdags aanwezig). 
Kijk ook op christenenvoorisrael.nl/
schenken.
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Het koninkrijk der hemelen, een Joods begrip

Studiedag voor predikanten op 3 juni
Op 3 juni hopen wij de tweede studiedag voor predikanten en voor

gangers te organiseren in de serie ’Ontmoet Israël’. Spreker is rabbijn 

Chaim Eisen uit Jeruzalem. Rabbijn Eisen is intussen een vertrouwd 

spreker bij Christenen voor Israël. Hij is oprichter van Yeshivath Sha

rashim, een online Bijbelschool.

Het thema van deze dag is Malchoet hasjamajiem – het koninkrijk der 
hemelen, een Joods begrip. Niet alleen in het Nieuwe Testament, maar ook 
in de Joodse traditie is het koninkrijk der hemelen een centraal begrip, 
gebaseerd op de eenheid en het koningschap van God volgens de He-
breeuwse Bijbel. Wat is het Joodse verstaan van dit concept en wat leren 
wij daarvan voor ons verstaan van de Bijbel?

Praktische informatie:
Het programma vindt plaats in de Goede Herderkerk, Willem Alexander-
plein 14 in Nijkerk en begint om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 15.30 
uur. Deelname aan deze studiedag bedraagt 15 euro (inclusief lunch). 
Aanmelding is verplicht en kan via christenenvoorisrael.nl/studiedagen of 
033-2458824. Graag aanmelden vóór 30 mei. | Foto: Yeshivath Sharashim

Op reis met ds. Henk Poot
“Een van de belangrijkste dingen die ik heb moeten 

leren bij het lezen van de Bijbel is om de woorden 

van de profeten letterlijk te nemen”, zegt ds. Henk 

Poot. “God heeft niet iets anders bedoeld dan wat Hij 

gezegd heeft.”

“Wat ik ook ben gaan ontdekken”, gaat hij verder, “is 
dat we in een tijd leven waarin God besloten heeft om de 
woorden van zijn dienaren, de profeten te vervullen. Ik zie 
het voor mijn ogen gebeuren: de terugkeer van de stammen 
van Israël, het land dat zijn schoonheid herkregen heeft, het 
herbouwen van de oude puinhopen in Judea en Samaria.”

Van 11 tot 22 mei reist onze Israëlpredikant met een van 
onze solidariteitsreizen naar Israël. Poot en de reisdeelne-

mers bezoeken de gebieden 
Judea en Samaria, het 
Bijbelse hartland, waar het 
merendeel van de Bijbelver-
halen zich heeft afgespeeld 
en waar we vandaag de 
dag de profetisch voorzeg-
de wederopbouw van het 
land kunnen zien.

Natuurlijk is er niets mooi-
ers dan door het land zelf 
te reizen en het Joodse volk te ontmoeten, maar ds. Poot 
kan hier ook boeiend over vertellen. In mei spreekt hij onder 
meer in Houten en Oud-Beijerland. Details hierover vindt u 
in de agenda op pagina 27.

Ds. Henk Poot | Foto: CvI

Zingen voor Israël
Graag nodigen we u uit om komende maand een koor 

en samenzangavond bij te wonen ter ondersteuning 

van Israël en tot eer van God. Naast koorzang zingen 

we ook veel samen.

Beverwijk
We zingen woensdag 29 april vanaf 19.45 uur in de Vrede-
vorstkerk aan de Laan der Nederlanden 152. Gospelgroep 
S.I.G.N uit IJmuiden en mannenensemble De Geestmer-
zangers werken hier onder meer muzikaal aan mee.

Lelystad
Op donderdag 30 
april heten we u 
graag vanaf 19.45 
uur welkom in de 
Ontmoetingskerk 
aan de Geul 1. Mu-
zikale medewerking 
verlenen onder meer 
de groep Last Mi-
nute uit Lelystad en 
praisekoor Menorah 
uit Harderwijk.

Westerbork
Het belooft een bijzonder zingen voor Israël te worden op 
zaterdag 9 mei 2015 in Westerbork. Daar komen we vanaf 
19.15 uur samen in kerkelijk centrum De Voorhof aan de 
Hoogeveenseweg 4. Onder meer het Hoogeveens Chris-
telijk Mannenkoor en het gemengd koor Kol Chadash uit 
Nijmegen werken muzikaal mee.

Balk
Zaterdag 16 mei zingen we vanaf 19.15 uur in kerkelijk 
centrum De Paadwizer aan de Siemen de Jongstrjitte 2. 
Muzikale medewerking verlenen interkerkelijk mannen-
koor Edoza uit Sneek en muziekgroep Samoosara uit 
Lippenhuizen.

De toegang is gratis. Wel collecteren we voor het werk on-
der overlevenden van de Holocaust en in Beverwijk voor 
het internationale werk van Christenen voor Israël. Ook 
zijn er boeken en Israëlproducten verkrijgbaar.

Praisekoor Menorah uit Harderwijk treedt 

op in Lelystad. | Foto: Menorah

Israël steunen op de sociale media
Facebook, Twitter, Google Plus en 

YouTube, ze zijn bijna niet meer weg 

te denken uit het leven van de 21e 

eeuw. Voor veel mensen zijn de sociale 

media  primaire communicatiemidde

len  geworden waarmee ze zich op de 

hoogte stellen van hoe het gaat met 

hun vrienden en familie, maar ook van 

wat er gebeurt in de wereld. En dus ook 

van wat er gebeurt in Israël. Dat mogen 

we niet negeren.

Christenen voor Israël is daarom actief op 
bovengenoemde sociale media om via die 
kanalen ook christenen te bereiken om hen 
bewust te maken van hoe God in deze tijd 
bezig is om Zijn plan met Israël te vervullen. 
Hieronder een overzicht hoe dat ongeveer 
gebeurt.

Facebook
Christenen voor Israël heeft een eigen 
Facebookpagina op facebook.com/ 
christenenvoorisrael. Hier plaatsen we bijna 
dagelijks wel berichtjes met nieuws uit 
Israël, boeiende quotes, verwijzingen naar 
interessante artikelen op het web en nieuws 
over onze activiteiten. Met al ruim 3700 

vrienden (mensen die onze pagina volgen) 
wordt het potentiële bereik aanzienlijk. Want 
sociale media werken via via. Als twintig 
van onze Facebookvrienden bijvoorbeeld 
een berichtje aanvinken met ‘vind ik leuk’, 
kunnen hun vrienden dit ook zien. Als zij 

elk vijftig vrienden hebben, zijn dit dus al 
duizend mensen!

Twitter
Op twitter.com/cvisrael ‘tweeten’ we met 
name de artikelen die op onze website 

verschijnen om onze 1400 volgers op de 
hoogte te houden. Ze kunnen deze artikelen 
‘retweeten’, zodat er steeds meer mensen 
gewezen worden op de boeiende inhoud 
van onze website.

Youtube
Op youtube.com/christenenvoorisrael.nl 
vindt u meer dan 120 filmpjes. Filmpjes over 
de stichting en onze projecten, documentai-
res over Israël, lezingen en nog veel meer. 
Steeds meer van onze evenementen zenden 
we via Youtube uit met een livestream, 
zodat u thuis rechtstreeks kunt meekijken. 
Deze films kunt u na verloop van tijd ook 
terugkijken, zoals bijvoorbeeld de lezingen 
van onze Israëlcursus.

Google
Christenen voor Israël is non-profitpartner 
(goed doel) van Google. Zo krijgen we 
van Google een gratis advertentiebudget 
waarmee we op de zoekpagina’s van Google 
kunnen adverteren. Zo kunnen we steeds 
meer mensen bereiken.

4 Helpt u mee? Vind ons leuk, deel, retweet, 
volg!
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Sprekers van Christenen voor Israël

Ruben Ridderhof
Christenen voor Israëls belangrijkste missie is om de kerk bewust te maken van 

Gods handelen met Israël. Dat doen we met een keur aan activiteiten, maar mis

schien wel de belangrijkste daarvan is het werk van onze sprekers. In deze krant 

stelt een van die sprekers zich voor. Ruben Ridderhof is getrouwd en heeft drie 

kinderen. Hij studeerde journalistiek en werkt als redacteur voor de krant Israël 

Aktueel en coördineert de website van Christenen voor Israël. Daarnaast is hij sinds 

2006 als spreker actief.

Wat betekent Israël voor jou en je geloofs-
leven?
“Nou, om eerlijk te zijn is Israël best een 
uitdaging voor mijn geloofsleven. Sinds ik me 
in Gods weg met Israël ben gaan verdiepen, 
heeft Israël me met veel vragen geconfron-
teerd. Ik kom uit een kerk waarin weinig over 
Israël wordt geleerd en las de Bijbel daarom 
eigenlijk als een soort persoonlijke brief. Ik 
heb moeten leren dat ik eigenlijk een relatie-
ve buitenstaander ben. Dat heeft me best pijn 
gedaan, maar uiteindelijk is dat ook een weg 
naar nederigheid geweest die God me, denk 
ik, wilde bijbrengen. Maar door dat ik-gerich-
te geloof los te laten, ben ik juist steeds meer 
gaan zien van de wonderlijke grootheid van 
Gods genade. Ik heb nog eindeloos veel vra-
gen, maar ik voel me enorm verrijkt in mijn 
geloof door me in Israël te verdiepen en door 
de ontmoeting met het Joodse volk.”

Wat wil je aan mensen overbrengen?
“Ik hoop de mensen iets te mogen laten 
proeven van die rijkdom die ik ervaar. Maar 
daarvoor moet je eerst begrijpen wat Gods 
plan met Israël inhoudt. Ik vertel vaak over 
de rode draad van het Koninkrijk van God 
die door de hele Bijbel heen loopt. Daarin 
speelt Israël de hoofdrol. Daar gaat de Bijbel 
in feite over. Maar dat zien we als christenen 
nauwelijks nog. Toen ik bij Christenen voor 
Israël kwam werken en ik iedereen over het 
‘koninkrijk’ hoorde spreken, had ik geen idee 
wat dat met Israël te maken had. Voor mij 
was Gods Koninkrijk vooral een geestelijke 
werkelijkheid. Toen ik me daarin ging verdie-
pen, begreep ik veel meer van de Bijbel. Het 
klopte ineens. Oude en Nieuwe Testament 
werden één.
Ik hou ervan om oude spulletjes op te knap-
pen. Als je een roestig voorwerp schuurt en 

oppoetst, komt er soms iets prachtigs onder 
tevoorschijn. Het me verdiepen in Israël was 
alsof mijn geloofsovertuigingen werden op-
geschuurd. Dat schuurproces doet misschien 
pijn, maar het resultaat is prachtig. Ik hoop 
dat ik dat aan mensen kan overbrengen. Dat 
ik iets van de roest van de vervangingsleer 
mag wegschuren, zodat mensen ontdekken 

dat er iets prachtigs onder zit en daar meer 
over te weten willen komen.”

Spreker uitnodigen?
Wilt u Ruben of een van onze andere spre-
kers uitnodigen om bij u in de buurt een le-
zing of Bijbelstudie over Israël te verzorgen? 
Kijk dan op christenenvoorisrael.nl/sprekers.

Ruben Ridderhof | Foto: CvI

Laatste herdenkingsconcert op 30 april in Amsterdam

70 jaar na de Holocaust
Het afsluitende concert van onze her

denkingsconcertreeks vindt plaats op 

donderdag 30 april in de Liberaal Joodse 

Synagoge aan de Zuidelijke Wandel

weg 41 in Amsterdam.

Het concert wordt gegeven door het Hineni 
Symfonie Orkest dat onder leiding staat 
van dirigent Lubertus Leutscher. Het 
Israëlische koor Shir BaLev verzorgt onder 
leiding van dirigent Idan Gold de zang.

Sprekers
Wolfgang Kotek vertelt hoe hij als Joods 
kind de Holocaust overleefde. De overden-
king wordt verzorgd door ds. Willem Glas-

houwer en namens Christenen voor Israël 
spreekt Johan van der Ham. Bijbelleraar 
Henk Binnendijk en directeur van de Refor-
matorische Omroep Arjan Klein vertellen 
een persoonlijk verhaal bij het thema.

4 Meer informatie op 70jaar.nl

Het Hineni Symfonie Orkest tijdens het herden-

kingsconcert in Drachten. | Foto: CvI

Gebedsbrief

Vrede voor Jeruzalem
Veel christenen met liefde voor Israël 

voelen een behoefte om die liefde ge

stalte te geven in het gebed. “Bid voor 

de vrede van Jeruzalem”, schrijft ook 

David in Psalm 122:6. Maar waar bid je 

dan eigenlijk voor? Waar begin je?

Voor voorbidders voor Israël publiceert 
Christenen voor Israël periodiek een ge-
bedsbrief. In deze brief reiken we actuele 
gebedspunten aan met achtergronden, 
zodat u gericht kunt bidden voor de vrede 
van Jeruzalem.

4 Kijk op christenenvoorisrael.nl/gebed voor 
meer informatie en om u gratis te abonneren.

Herdenken op Opwekking
Van 22 tot en met 25 mei wordt de 45e editie van de Pinksterconferentie Opwekking 

gehouden op het evenemententerrein van Walibi Holland in Biddinghuizen. Het the

ma is ’Samen – Gods Geest verbindt generaties’. Christenen voor Israël levert ook dit 

jaar weer een bijdrage aan Opwekking. Komt u ook?

Menora: teken van hoop
Als je aan Opwekking denkt, dan denk je 
aan grote samenkomsten, veel Bijbelstu-
dies en zang, en het enorme houten kruis 
wat op het terrein staat. Net als vorig jaar 
zal ook dit jaar de enorme menora in de 
vorm van de Davidsster prijken op het ter-
rein in Biddinghuizen. Als een teken van 
verbondenheid tussen christenen en Israël, 
maar ook als een symbool van hoop: dwars 
door alle verdrukkingen heen schijnt het 

licht – een teken van Gods trouw aan Israël 
en ook aan ons.

Opdat wij niet vergeten
Op zaterdagavond 23 mei om 22.00 uur zal 
in de grote samenkomsttent een herden-
king worden gehouden met als thema 
’Zeventig jaar na de Holocaust’. Ds. Henk 
Poot zal een Bijbelse overdenking houden. 
Als gastspreekster vertelt Betty Bausch 
(96 jaar) over haar ervaringen, hoe zij als 

Joodse vrouw tijdens de Tweede Wereld-
oorlog actief was in het verzet en moest 
onderduiken. Haar man, haar ouders en 
oudere zus overleefden de oorlog niet. 
Ondanks haar hoge leeftijd reist Betty nog 
steeds de wereld over om lezingen te geven 

aan jongeren, over wat zij meemaakte 
tijdens de oorlog. De herdenking zal mu-
zikaal omlijst worden door Marcel van der 
Poel (piano), Iris van der Laar (viool) en 
Gilad Nezer (chazan, zang). Opdat wij niet 
vergeten. | Foto: Gert Jan Kole /CC2.0 Flickr
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29 april in Nijkerk: bijeenkomst ondernemersplatform

Nieuwe leden welkom
Komende woensdag, 29 april om 16.00 uur, houdt het ondernemersplatform Werken 

aan de Toekomst een bijeenkomst in het Israëlcentrum in Nijkerk. Studentenrabbijn 

Yanki Jacobs spreekt dan over de actuele vraag ‘Hoelang kunnen Joden in Nederland 

nog Joods leven?’ en ds. Kees van Velzen spreekt over ’Israël: een uniek volk komt 

thuis in een uniek land’.

Onze voorjaarsbijeenkomst is bedoeld 
voor onze leden en aspirantleden. Maar 
nieuwe leden zijn uiteraard ook van harte 
welkom. Naast de lezingen is er natuurlijk 
veel tijd voor onderlinge ontmoeting onder 
het genot van een goed glas Israëlische 
wijn. Een geschikt moment om te netwer-
ken én om de ondernemersblik op Israël te 
richten.
Bent u ondernemer of manager en geïn-
teresseerd in Israël, kom dan eens kennis-
maken op 29 april, inloop en ontmoeting 

vanaf 15.30 uur. 
Aanmelden voor de 
bijeenkomst op 29 
april kan bij coördi-
nator Klaas Hoekstra 
via kl.hoekstra@

filternet.nl of 06-
23634976.

Met financiële steun 
van het platform 
worden projecten 
voor Israëlische 
probleemjongeren 
mogelijk gemaakt, 
zodat zij zicht krij-
gen op een betere 
toekomst. Meer over 
het platform vindt u 
op christenenvooris-
rael.nl/ondernemers. 
Aanmelden als lid 
kan bij de aanwezige leden van de werk-
groep van het platform.

Studentenrabbijn Yanki 

Jacobs is gastspreker bij 

het ondernemersplat-

form.

Wereldwijde gebedsoproep
Op 8 mei eindigt de Global Prayer Call, 
een wereldwijde gebedsactie van honderd 
dagen om, zeventig jaar na de Holocaust, 
te bidden voor de houding van de volken 
tegenover Gods volk Israël. In ons land 
is dit initiatief om te bidden voor Israël 
en ons land, opgepakt door organisaties, 
gebedsgroepen, gemeenten en gezinnen.
Met name het inzicht uit Gods Woord, dat 
God de volken zal oordelen al naargelang 

de wijze waarop zij zijn 
omgegaan met Gods 
volk Israël, wordt sterk 
benadrukt. God hoort 
naar Zijn kinderen in de volken. Het vraagt 
gebed om de passieve houding van onze 
overheid om te buigen naar opkomen voor 
Israël in Europa en in de VN. De Global 
Prayer Call wordt afgesloten met bijeen-
komsten in Jeruzalem van 10-13 mei.

Droomreis naar Israël
Al jaren geleden, toen ik nog studeerde, had ik het 

plan dat als ik klaar was met mijn studie ik eerst een 

reis naar Israël zou maken. En toen was ik afgestu

deerd en dus ging ik werken om te sparen voor die 

reis. Na een jaar was het zover, ik ging naar Israël.

Door mariJke terlouw

Toen ik thuiskwam na vele maanden in Israël had ik geen 
cent meer over, letterlijk. Maar die tijd in Israël was elke cent 
waard. Ik heb op een kibboets gewerkt, ik heb rondgereisd 
door Israël, ik heb wekenlang alle straatjes van Jeruzalem 
doorgestruind. Ik heb de mensen ontmoet, historische plaat-
sen bezocht, en een uitgebreid dieet gevolgd van pitabrood-
jes, hummus en falafel.

Al die tijd in Israël was verbazing wel een van de be-
langrijkste woorden waarmee ik mijn indrukken van het 
land wil omschrijven. Verbazing vooral over de Bijbelse 
 geschiedenis die begrijpelijker werd. Ik merkte dat de Oude 
Stad van Jeruzalem helemaal niet zo groot was, en dat de 
Olijfberg daar echt vlakbij ligt, zeg een tien minuten lopen. 
En als je dan nog eens leest in je Bijbel over de kruisiging 
van Jezus, dan gaan puzzelstukjes opeens op zijn plaats 
vallen.
Ik weet nu ook hoe de bergen van Judea eruitzien (die zijn 
dus echt heel anders dan de Alpen). Ik ervoer zelf de afstan-
den tussen plaatsen, die veel kleiner is dan ik dacht. Kortom: 
ik lees mijn Bijbel nu met een verrijkte blik.

En precies dat is waarom mijn reis naar Israël een droomreis 
is geworden. Iedereen die overweegt ook ooit eens Israël 
te bezoeken, zou ik willen zeggen: niet uitstellen, gewoon 

doen. Leer het land en de mensen kennen. En als u dat heeft 
gedaan, hoor ik graag uw ervaringen.

4 Wilt u meereizen naar Israël? Kijk op christenenvoorisrael.
nl/reizen of bel 020-4044413.

Kort Aktiefnieuws
Concerten HollandKoor
Het Holland-Koor zingt al vele jaren met 
passie voor Israël. In mei geeft het koor 
twee concerten: op zaterdag 16 mei 
vanaf 17.00 uur in de Hervormde Kerk 
aan de Weststraat 1 in Ouddorp en op 
zaterdag 30 mei vanaf 17.00 uur in de 
Oosterkerk aan de Leeuweriklaan 35 
in Hoogeveen. In Ouddorp zal ds. Kees 
van Velzen een meditatie houden en in 
Hoogeveen spreekt ds. Henk Poot. De 
toegang is vrij. | Foto: Holland-Koor

Herstellingswerk Joodse begraafplaatsen
Stichting Boete en Verzoening organiseert van 20 tot 24 juli een werkweek voor herstel-
lingswerk aan Joodse begraafplaatsen in Twente en in de Achterhoek. De werkzaamheden 
bestaan uit het schoonmaken van de stenen, schilderen en veel tuinierswerk. Om scheu-
ren in de muren van een metaheerhuisje te herstellen is de werkgroep ook op zoek naar 
vakmensen die hier vrijwillig bij willen helpen. Wilt u meedoen? Geef u op bij mevrouw C. 
Arentze, c.arentze@online.nl of 0320-215015.

Lezing Jip Wijngaarden
Op woensdag 29 april spreekt kunstenares Jip 
Wijngaarden om 20.00 uur in de Emmakerk 
aan de  Regentesselaan 2 in Soest. Aan de 
hand van een powerpointpresentatie zal ze 
vertellen over haar leven en haar werk, dat is 
getekend door liefde en verbinding met het 
Joodse volk en Israël. De toegang is gratis. 
| Foto: Jip Wijngaarden

Wandelen voor Israël
Werkgroep Hart voor Israël in Putten organiseert op zaterdag 13 juni een sponsor-
wandeltocht voor Israël. Er zijn mooie wandelingen uitgezet in de omgeving van 
Putten over afstanden van 12, 20 en 32 kilometer. Voor meer informatie kijkt u op 
 hartvoorisrael.nl.

Bijbelstudiemateriaal
Heeft u een Bijbelstudiegroep of kring en wilt u zich meer verdiepen 
in Gods plan met Israël? Op christenenvoorisrael.nl/winkel vindt u 
een reeks door ons ontwikkelde Bijbelstudiematerialen die u daar 
goed bij kunnen helpen. Talloze Bijbelstudiegroepen volgden al de 
basiscursus Focus op Israël en de verdiepende opvolgcursus Het geheim 
van Israël.

Een dorpje in Israël. | Foto: Jay Voorhees / CC2.0 Flickr

Reis Vertrek Prijs*

Hartland met ds. Poot 11 – 22 mei E	1685,–

Loofhuttenreis 2 – 12 oktober E	1755,–

Vogelvlucht Familiereis 16 – 23 oktober E	1295,–

Israël ontdekken 16 – 26 oktober E	1495,–

Israël in vogelvlucht II 2 – 9 november E	1195,–

* Prijzen op basis van verblijf in een tweepersoons-
kamer.

REIZEN
ISRAEL
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Herdenken is beseffen
Wie luistert naar een 
getuige, wordt zelf een 
getuige, zei Elie Wiesel 
ooit. Tijdens de Isreality 
Academy op 11 april 
ben ik zelf een getuige 
geworden. Een getuige 
van een van de donkerste bladzijden in de 
wereldgeschiedenis; een getuige van een van 
de donkerste bladzijden in de geschiedenis van 
christelijk Europa - de Holocaust.
Naar aanleiding van deze indrukwekkende en 
emotionele middag, waar Holocaustoverlevende 
Betty Bausch sprak over hoe zij als jonge Jodin 
de oorlog had overleefd, vroeg ik mij af hoe het 
ooit zo ver had kunnen komen. Hoe konden veel 
Joden zo naïef zijn om niet te geloven in de haat-
redes van Hitler en hoe konden veel christenen 
slechts toekijken hoe de nazi’s Gods oogappel 
uitroeiden? Hoe konden we zo blind zijn?
En opeens viel het kwartje. De Holocaust was 
geen moment op zich. Antisemitisme is niet 
iets nieuws. De vervolging van de Joden is er al 
vanaf het moment dat God een verbond sloot 
met Abraham en de vervolging zal door blijven 
gaan totdat Jezus terugkeert naar de aarde. 
Want de haat tegen de Joden is ten diepste 
haat tegen de God van de Joden. Het is de strijd 
tussen de God van Israël en satan.
Helaas moet ik tot mijn grote verdriet erkennen 
dat wij christenen, volgelingen van de Jood Je-
zus, de Joden nog het meest hebben vervolgd. 
Denk aan de kruistochten, de inquisitie, de 
pogroms en de Holocaust. Miljoenen Joden zijn 
verkracht, verbrand, gekruisigd en vergast door 
mensen die geïnspireerd werden door jouw en 
mijn kerk, de kerk van alle eeuwen.
Dit mogen jij en ik, die getuigen zijn van Gods 
liefde voor Israël, niet meer laten gebeuren! En 
daarom is het zo belangrijk dat ook jij zorgt dat 
je een getuige wordt en een ander geluid laat 
horen. Laten we opkomen voor het Joodse volk 
en een vuist maken tegen antisemitisme, tegen 
satan. Want als jij niet om Israël geeft, wie dan 
wel? Als jij het niet vertelt, wie zal het dan horen?
Herdenken is bese� en, bese� en is leren, leren 
is voorkomen.

Daan (23)

17 – 31 juli
ISREALITY JONGERENREIS
(Volgeboekt)

31 juli – 14 augustus
ISREALITY JONGERENREIS
(Volgeboekt)

6-8 november
ISREALITY JONGERENWEEKEND 2015

» Check ook de agenda op isreality.nl.

Website Isreality compleet vernieuwd!

Eerste spreker Isreality Jongerenweekend bekend!

Op zaterdag 11 april vond de allereerste a� evering 
van de Isreality Academy plaats. Onder anderen 
kwam de 96-jarige Holocaustoverlevende Betty 
Bausch uit Israël naar de Isreality-studio om haar 
indrukwekkende levensverhaal te delen. Kijk op 
isreality.nl voor de video’s van de Isreality Academy. 
Houd onze website in de gaten voor de volgende 
Academy! | Foto: CvI

Isreality Academy 
terugkijken?

Isreality proudly presents: het eindresultaat van maandenlang hard werken achter de schermen. Onze geheel vernieuwde website 
is online! Met een frisse lay-out en een nieuw logo! Nu deze pagina nog …

Op de site vind je prikkelende blogs, inspirerende 
artikelen en relevante achtergrondinformatie. Plan 
zelf je reis naar Israël met onze handige hulptool, 
leer meer over antisemitisme of volg verdiepende 
Bijbelstudies.
Naast de verbeterde inhoud zijn er nog een paar 
leuke features op het nieuwe isreality.nl. Zo kun je 
nu simpel artikelen delen via Whatsapp, reageren 
doe je via je eigen Disqus-account en bovendien 
is de website nu ook geschikt om te bekijken op je 
tablet en smartphone. Ontdek de andere features 
door zelf een kijkje te nemen op isreality.nl.
Met de nieuwe website hoopt Isreality je te 
blijven inspireren om op zoek te gaan naar Gods 
Masterplan met Israël en de kerk. Naast isreality.
nl doen we dat ook via het Isreality Magazine, onze 
jongerenreizen naar Israël en onze events.

Van 6 tot en met 8 november vindt het Isreality Jon-
gerenweekend 2015 plaats. De tiende editie alweer 
van dit jaarlijkse jongerenevent. De locatie ligt inmid-
dels vast (Lunteren!) en we hebben de eerste spreker 
ook gestrikt. Ds. Kees van Velzen werkte jarenlang bij 
de Evangelische Omroep en spreekt tijdens dit Isrea-
lity Jongerenweekend vanuit Handelingen 1 over het 
herstel van het Koninkrijk voor Israël. | Foto: CvI

» Aanmelden voor het Isreality Jongerenweekend 
2015 kan vanaf maandag 1 juni via isreality.nl!

Bijbelse marathon in Israël

Meer dan tweeduizend mensen deden afgelopen 
maand mee aan de tweede Bijbelse marathon in 
Israël. Het 42 kilometer lange parcours liep van 
Rosh HaAyin naar Silo. De route van de marathon 
is gebaseerd op een Bijbelverhaal uit 1 Samuël 4. 
Het gaat over een man uit de stam Benjamin die 
ontsnapte aan een veldslag met de Filistijnen. 
Daarna rende de man naar Silo om te vertellen dat 
Eli’s zonen gedood waren. Duizenden jaren later is 
er dus een o�  ciële marathon vernoemd naar deze 
gebeurtenis. | Foto: IDF

Israël overleeft
‘elektronische Holocaust’
De jaarlijkse ’hack-Israëlische-websites-dag’ van de 
internationale hackersgroep Anonymous is dit jaar 
weer rustig verlopen voor Israël. De hackers hadden 
aangekondigd om zo veel mogelijk belangrijke 
Israëlische websites plat te leggen, maar uitein-
delijk kwamen ze niet verder dan enkele sites van 
Israëlische muzikanten. Anonymous wil met de 
hackacties aandacht vragen voor de situatie van 
Palestijnen. | Foto: screenshot

A G E N D A

D R Y  B O N E S
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De reis die het Nederlands Auschwitz Comité 

jaarlijks organiseert naar de voormalige concen-

tratiekampen Auschwitz, Birkenau, Majdanek 

en Sobibor zal dit jaar plaatsvinden van maandag 

2 november t/m zaterdag 7 november 2015.

 

De reissom bedraagt € 975 per persoon op basis van een 

tweepersoonskamer. Een éénpersoons kamer is beperkt mo-

gelijk met bijbetaling van € 175. De prijs is inclusief vliegreis 

Amsterdam-Warschau v.v., luchthavenbelasting, vervoer per 

luxe touringcar (waarin roken N I E T is toegestaan), verblijf in 

uitstekende hotels in Warschau, Krakow en Lublin, alle maal-

tijden gedurende de reis en toegangsprijzen van musea. 

NB: Deze prijsopgave is onder voorbehoud van gelijkblijvende hotel- en 

vliegtarieven. 

Meer informatie kunt u vinden op de website 

www.auschwitz.nl/nac/activiteiten

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen 

met Jacques Grishaver, 06 54 606 290

Belangstellenden kunnen zich schriftelijk opgeven bij: 

Nederlands Auschwitz Comité

t.a.v. De heer J. Grishaver

Postbus 74131

1070 BC Amsterdam

e-mail: info@auschwitz.nl

www.auschwitz.nl
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HELP MEE! 

STEUN ÓÓK HET 

NATIONAAL HOLOCAUST 

NAMENMONUMENT 

WWW.NAMENMONUMENT.NL

WWW.NAMENMONUMENT.NL

advertentie NAC def.indd   1 09-04-15   14:20

Peter Horrobin is de oprichter en internationaal 
directeur van Ellel Ministries en was directeur  
van Ebenezer Emergency Fund International.  
Zijn boeken zijn o.a. te verkrijgen via  
www.ellelmedia.nl. Het meest bekend is zijn 
standaardwerk ‘Genezing en bevrijding’ dat ook  
op Baak verkrijgbaar is.

Ellel Ministries
Nederland

Welkom op Huize Baak! 

Peter Horrobin: 
‘Trauma en ongelukken’ raakt de hele persoon

Als ons een trauma of een ongeluk overkomt, raakt dat meer dan alleen het lichaam  
- zo schrijft Peter Horrobin. Ons hele “zijn” wordt aan dat ene moment onderworpen  
en ons hele “wezen” kan beschadigd worden en genezing nodig hebben. 
Genezing zal dan ook meer moeten inhouden dan alleen lichamelijke genezing.

In het geval van een ongeluk kunnen de gevolgen nog merkbaar zijn - lang nadat we 
lichamelijk al hersteld zijn.
In het geval van een emotioneel trauma of na een situatie van misbruik kan het trauma 
zo ver en zo diep zitten, dat we niet goed meer weten hoe we eraan gekomen zijn en 
hoe we er mee om moeten gaan.
Hoe gaan we met zulke traumatische ervaringen om? Waar vinden we genezing voor  
die andere delen van ons mens-zijn?
Wat kan God voor ons betekenen als er nog een onverwerkt trauma in ons leven  
‘mee-lift’? Wat is de plaats van gebed in het genezingsproces?

‘Herstel en genezing van ongelukken en trauma’s op Gods manier’ is een van Peters  
favoriete onderwerpen. In de vele jaren van zijn genezings- en bevrijdingsbediening 
heeft hij Gods herstel, genezing en wonderen gezien (meer in het volledige artikel via 
deze link: http://ellel.info/artikel).

Meld je aan voor het cursusweekend met Peter Horrobin!
Peter komt naar Nederland om hier op 29 mei 2015 dieper op in te gaan en 
erover les te geven. Wil je meer weten over de cursus “Genezing voor slacht-
offers van Ongelukken en Trauma’s”, ga dan naar http://ellel.info/mei2015  
of bel 0575 441 442 of e-mail info@ellel.nl

 

Ellel Nederland • Wichmondseweg 19 • 7223 LH  Baak • tel 0575 441 452 • info@ellel.nl • www.ellel.nl



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

Donderdag 7 mei
Lag Ba’omer (33e dag van de Omertelling)

Zondag 17 mei
Jom Jeroesjalajim (Hereniging van Jeruzalem)

24 en 25 mei
Sjawoe’ot (Wekenfeest)

S P R E K E R S

Woensdag 29 april
16.00 – 19.00 uur: Nijkerk: Plenaire bijeenkomst 

ondernemersplatform Werken aan de 
Toekomst . Locatie: Israëlcentrum, Patroonstraat 
1. Sprekers: Rabbijn Yanki Jacobs en ds. Kees van 
Velzen. Toegang vrij. Ook niet-leden en introducees 
welkom. Aanmelden: kl.hoekstra@filternet.nl of 
033-2461431.

Donderdag 30 april
20.00 uur: Goes: Lezing ds. Kees Kant . Locatie: 

De Hoogte, Populierenstraat 29. Thema: De grote 
betekenis van Israël voor deze wereld.

Zaterdag 2 mei
11.00 uur: Den Haag: Lezing Heleen Bénard . 

Locatie: Pillar of Fire, Kerketuinenweg 10. Thema: 
Profetische vreugde.

Woensdag 6 mei
14.30 uur: Nunspeet: Lezing ds. Kees van Velzen . 

Locatie: Dienstencentrum Het Venster, Elburgerweg 
15. Thema: Antisemitisme.

Vrijdag 8 mei
19.30 uur: Houten: Global Prayer Call . Locatie: 

Moluks Kerkelijk Centrum, Oud Wulfseweg 1. 
Thema: Slotbijeenkomst Global Prayer Call.

Zaterdag 9 mei
19.30 uur: Wierden: Lezing Heleen Bénard . Locatie: 

Gebouw Hebron, Dorpskerk Wierden, Burg. J.C. van 
de Bergplein 3. Thema: Het profetisch perspectief 
van de Joodse feesten.

Dinsdag 12 mei
20.00 uur: Delft: Lezing ds. Kees Kant . Locatie: 

Marcuskerk, Roland Holstlaan 755. Thema: De grote 
betekenis van Israël voor deze wereld.

Maandag 18 mei
20.00 uur: Eindhoven: Lezing ds. Naim Khoury . 

Locatie: Baptistengemeente De Schuilplaats, Marco-
nilaan 70. Thema: Christenen in het Heilige Land.

Dinsdag 19 mei
20.00 uur: Hilversum: Lezing ds. Naim Khoury . 

Locatie: Vrije Evangelische Gemeente, Taludweg 35 
a. Thema: Christenen in het Heilige Land.

Donderdag 21 mei
20.00 uur: Bolsward: Lezing ds. Naim Khoury . Loca-

tie: Het Keerpunt, Burg. Praamsmalaan 35. Thema: 
Christenen in het Heilige Land.

Dinsdag 26 mei
20.00 uur: Houten: Seminar ds. Henk Poot (1/3) . 

Locatie: De Lichtboog, Kruisboog. Thema: Het 
geheim van Jezus, Israël en de kerk.

Woensdag 27 mei
19.30 uur: Oud-Beijerland: Seminar ds. Henk Poot 

(1/3) . Locatie: Kerk. Centrum Maranatha, Kerkstraat 
57. Thema: Roeping van Israël & verkleuring van 
de kerk.

Maandag 1 juni
19.30 uur: Harderwijk: Lezing met rabbijn Chaim 

Eisen . Locatie: Oude Synagoge, Jodenkerksteeg 1. 
Thema: De betekenis van het land Israël in het licht 
van de Thora.

Dinsdag 2 juni
19.30 uur: Katwijk aan Zee: Lezing met rabbijn 

Chaim Eisen . Locatie: Het Anker, Voorstraat 74. 
Thema: De betekenis van het land Israël in het licht 
van de Thora. 

20.00 uur: Houten: Seminar ds. Henk Poot (2/3) . 
Locatie: De Lichtboog, Kruisboog. Thema: Het 
geheim van Jezus, Israël en de kerk.

Woensdag 3 juni
19.30 uur: Assen: Lezing met rabbijn Chaim Eisen . 

Locatie: Bethelkerk, Groningerstraat 14. Thema: 
De betekenis van het land Israël in het licht van de 
Thora.

19.30 uur: Oud-Beijerland: Seminar ds. Henk Poot 
(2/3) . Locatie: Kerk. Centrum Maranatha, Kerk-
straat 57. Thema: Roeping van Israël & verkleuring 
van de kerk.

Vrijdag 5 tot zondag 7 juni
Amerongen: Bijbelstudieweekend met Henk Bin-

nendijk . Locatie: De Betteld, Jan van Zutphenweg 
5. Thema: Het heil is uit de Joden. Leeftijd: 20 tot 45 
jaar. Deelname: E 129 in een vierpersoonskamer en 
E 159 voor een tweepersoonskamer. Aanmelden via 
dineke@ christenenvoorisrael.nl.

Dinsdag 9 juni
20.00 uur: Houten: Seminar ds. Henk Poot (3/3) . 

Locatie: De Lichtboog, Kruisboog. Thema: Het 
geheim van Jezus, Israël en de kerk.

Woensdag 10 juni
19.30 uur: Oud-Beijerland: Seminar ds. Henk Poot 

(3/3) . Locatie: Kerk. Centrum Maranatha, Kerkstraat 
57. Thema: Roeping van Israël & verkleuring van 
de kerk.

Woensdag 24 juni
18.00 – 20.00 uur: Nijkerk: Informatieavond 

ondernemersplatform voor (nieuwe of aspi-
rant-) leden . Locatie: Israëlcentrum, Patroonstraat 
1. Sprekers: werkgroepleden ondernemersplatform. 
Thema: Werken aan de Toekomst. Aanmelden: 
kl.hoekstra@filternet.nl of 06 236 34 976.

M U Z I E K

Dinsdag 28 april
20.00 uur: Schiedam: Herdenkingsconcert . Met 

optreden van jongerenkoor Jigdaljahu. Locatie: 
Grote of St. Janskerk, Nieuwstraat 34. Kijk op 
www.70jaar.nl voor de beschikbaarheid van 
kaarten.

Woensdag 29 april
19.45 uur: Beverwijk: Zingen voor Israël . Locatie: 

Vredevorstkerk, Laan der Nederlanden 152.

Donderdag 30 april
19.30 uur: Amsterdam: Herdenkingsconcert . Met 

Hineni Symfonie Orkest en Israëlisch koor Shir 
BaLev. Locatie: Liberale Joodse Gemeente, Zuidelijke 
Wandelweg 41. Kijk op www.70jaar.nl voor de 
beschikbaarheid van kaarten.

19.45 uur: Lelystad: Zingen voor Israël . Locatie: 
Ontmoetingskerk, Geul 1.

Zaterdag 9 mei
19.15 uur: Westerbork: Zingen voor Israël . Locatie: 

Kerkelijk Centrum De Voorhof, Hoogeveenseweg 4.

Zaterdag 16 mei
17.00 uur: Ouddorp: Concert Holland-Koor . Locatie: 

Hervormde Kerk, Weststraat 2. Toegang vrij, wel 
collecte.

19.15 uur: Balk: Zingen voor Israël . Locatie: Kerkelijk 
Centrum De Paadwizer , Siemen de Jongstrjitte 2.

Zaterdag 30 mei
17.00 uur: Hoogeveen: Concert Holland-Koor . 

Locatie: Oosterkerk, Leeuweriklaan 35. Toegang vrij, 
wel collecte.

Maandag 22 juni
19.30 uur: Nunspeet: Concert Astrith Baltsan . Loca-

tie: Theater Veluvine, F.A. Molijnlaan 186. Thema: 
Hatikva: Herboren Hoop – het bijzondere verhaal 
van een Joods gebed. Kaarten E 12,50 per persoon 
(inclusief consumptie) via christenenvoorisrael.nl/
hatikva of 033-2458824.

T E N T O O N S T E L L I N G E N

Tot en met dinsdag 5 mei
Warnsveld: Tentoonstelling Geen Kinderspel . 

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

Tot en met zaterdag 16 mei
Nijkerk: Expositie Lior Kimmel . Locatie: Israëlcen-

trum, Patroonstraat 1. Toegang gratis. Openingstij-
den: maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 15.30 uur.

Juni, juli en augustus
Nijkerk, Tentoonstelling Vreugde in verdrukking 

– Joodse feesten tijdens de oorlog . Locatie: 

Israëlcentrum, Patroonstraat 1. Toegang gratis. 
Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 10.00 
tot 16.00 uur.

E X T E R N

Donderdag 23 april
19.30 uur: Surhuisterveen: Thema-avond antise-

mitisme . Locatie: de Lantearne. Spreker: Rabbijn 
Lody B. van de Kamp. Toegang is vrij. Organisatie: 
Gemeente Groei Groep PKN Surhuisterveen.

Woensdag 29 april
20.00 uur: Soest: Lezing Jip Wijngaarden . Locatie: 

Emmakerk, Regentesselaan 2. Toegang is gratis. 
Meer info: laurina.geluk@gmail.com of tel: 
06-53717245 of 035-6028495.

19 – 24 juli:
Herstelwerk Joodse Begraafplaatsen in Twente 

en Achterhoek . Meer info: Werkgroep onderhoud 
Joodse Begraafplaatsen, mevrouw C. Arentze: 
c.arentze@online.nl. of 0320-215015.

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 282 verschijnt op 29 mei 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?

2 mei 2015
Thoralezing: Acharé mot, Leviticus 16:1-18:30
Haftarahlezing: Ezechiël 22:1-19
Kedosjiem, Leviticus 19:1-20:27
Haftarahlezing: Amos 9:7-15

9 mei 2015
Thoralezing: Emór, Leviticus 21:1-24:23
Haftarahlezing: Ezechiël 44:15-31

16 mei 2015
Thoralezing: Behár, Leviticus 25:1-26:2 
Haftarahlezing: Jeremia 32:6-27;
Thoralezing: Bechoekotai, Leviticus 26:3-27:34
Haftarahlezing: Jeremia 16:19-17:14

23 mei 2015
Thoralezing: Bemidbár, Numeri 1:1-4:20
Haftarahlezing: Hosea 2:1-22

24 mei 2015, Sjawoe’ot
Thoralezing: Exodus 19:1-20:26; Numeri 28:26-31
Haftaralezing: Ezechiël 1 en 3:12

25 mei 2015, Sjawoe’ot
Thoralezing: Deuteronomium 15:19-16:17
Haftaralezing: Numeri 3:1-19

30 mei 2015
Thoralezing: Nasó, Numeri 4:21-7:89
Haftarahlezing: Richteren 13:2-25

IsraëlFamilieweek in Nijkerk: 4 tot 9 mei
Elke dag van de meivakantie (m.u.v. 5 mei Bevrijdingsdag) proeverijen van Israëlische 
wijn en delicatessen, heerlijke falafel, een springkussen en knutselhoek voor kinderen en 
boeiende workshops, lezingen en films voor jong en oud . Locatie: Israëlcentrum, Patroon
straat 1. Meer informatie op  christenenvoorisrael.nl/familieweek.

SCHEMA

Maandag 4 mei
Het verhaal van Corrie ten Boom (animatiefilm) 12.10 uur vanaf 6 jaar
La Colline aux Mille Enfants (film) met intro door Jip Wijngaarden 13.30 uur volwassenen
A Courageous Heart (film) 16.50 uur volwassenen
Zvi Eyal: Antisemitisme door de eeuwen heen* 19.30 uur volwassenen

Dinsdag 5 mei
Bevrijdingsdag: het Israëlcentrum is gesloten

Woensdag 6 mei
Gilah Evers: Hoe spreek je met elkaar over de Heer?* 11.00 uur vanaf 6 jaar
Gilah Evers: Hoe ben ik een goed voorbeeld voor mijn kinderen?* 13.00 uur voor ouders
De Zandkunstenaar: de oorlog (film) 13.30 uur vanaf 6 jaar
Lezing door Gilah Evers. Vraag en antwoord over opvoeding 15.00 uur voor ouders
The Boy in the Striped Pyjamas (film) 16.45 uur vanaf 12 jaar
Optreden door Amsterdams Synagogaal Koor 19.30 uur alle leeftijden

Donderdag 7 mei
Tekenworkshop 1 door kunstenaar Lior Kimmel* 11.00 uur alle leeftijden
The Book of Esther (film) 13.00 uur vanaf 12 jaar
Tekenworkshop 2 door kunstenaar Lior Kimmel* 13.15 uur alle leeftijden
De Schuilplaats (film) 15.00 uur vanaf 12 jaar
Tekenworkshop 3 door kunstenaar Lior Kimmel* 15.15 uur alle leeftijden

Vrijdag 8 mei
Helden van Sion (documentaire) 11.00 uur vanaf 12 jaar
Ds. Henk Poot. Thema: het geheim van het land Israël 12.00 uur volwassenen
Ds. Henk Poot. Thema: het geheim van het volk Israël 13.30 uur volwassenen
Ds. Henk Poot. Thema: het geheim van Jezus 15.00 uur volwassenen
Haar naam was Sarah (film) 15.45 uur vanaf 12 jaar

Zaterdag 9 mei
Dansworkshop 1 met Orna Gabay 11.00 uur alle leeftijden
Dansworkshop 2 met Orna Gabay 13.30 uur alle leeftijden
Agent of grace (film) 15.30 uur volwassenen

Voor activiteiten met een * geldt: van tevoren aanmelden via bijeenkomst@christenenvoorisrael.nl.

4 De hele dag door zijn er activiteiten voor kinderen.
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TONZON Vloerisolatie • een slim idee

www.tonzon.nl

Stop de afkoeling 
door je vloer en verkort 
je stookseizoen

TONZON Vloerisolatie heel 
betaalbaar

Bijvoorbeeld richtprijs all-in: 

50 m² van € 1.850,-
30 m² van € 1.325,-

Alleen bij aanvragen via TONZON.

Meer wooncomfort en een energie-
zuinig huis
TONZON Thermoskussens hebben 
een bijzonder isolerend effect waar-
door de vloer warmer wordt dan bij 
alle andere soorten vloerisolatie. 
Dankzij deze warmere vloer krijgt u 
meer wooncomfort en stookt u minder 
waardoor ook de energie bespa ring 
hoger is. De gemiddelde besparing 
bedraagt 15% tot 20% bij gewone 
woningen. Bij woningen met vloerver-
warming kan dit oplopen tot wel 40%.
De Thermoskussens worden gecombi-

neerd met een stevige Bodem folie zodat 
ook vocht uit de kruipruimte voorgoed 
verleden tijd is. Diverse reumapatiënten 
melden spontaan dat klachten vermin-
deren door het warmere en droge klimaat 
onderin de woning. Hiernaast ziet u een 
Infra rood foto van een betonnen vloer, 
voor en na het aanbrengen van TONZON 
Thermos kussens. TONZON Vloerisolatie: 
al 35 jaar het beste resultaat met de 
modernste technieken.

• T: 0900 - 28 66 966 (€ 0,10 p/min) 
• E: info@tonzon.nl    • www.tonzon.nl   

Minder afkoeling naar onderen = een korter stookseizoen
Met TONZON Vloerisolatie koelt de woning naar onderen veel minder af. Daar-
door gaat de kachel pas aan bij een lagere buitentemperatuur.  De tijd waarin 
de woning wordt verwarmd wordt korter en de woning is sneller opgewarmd. 
De verwarming kan eerder in het jaar uit en pas later in het najaar aan.

Enkele van de vele 
reacties op Facebook
RIJEN, Corné Oomens. Heb hier 
ongeveer 35 m2 laten doen. Ruimte is 
krap 40 cm, zeker onder de dwars-
balken is het minder. Wij merken 
zeker het resultaat, raad het zeker 
aan. Het wordt veel comfortabeler in 
huis (50’er jaren huis). Heeft ons via 
een bouw bedrijf zo’n € 1300,- gekost. 
Maar zou het zo weer doen! En nee ik 
krijg geen reclamegeld. Ik vind het 
gewoon een top product!

ANDIJK-OOST, Eduard Gorter. 
Ik heb het ook onder mijn huis, perfect.

OUD-BIJERLAND, Anneke Klok-Hoitzing. 
Bij twijfel: doen!!!! Wij hebben zo’n 
vloer en het bevalt prima!

Geniet meer 

van uw 2e huis!

TONZON heeft ook de perfecte op-
lossing voor uw chalet, (sta)caravan, 
vakantiewoning of woonboot.
Een tevreden klant schrijft ons:
(WOUDSEND) Marloes de Krom Bij ons 
chalet is in november TONZON vloer-
isolatie aangebracht. Het was een hele 
klus, maar vol optimisme na 2,5 dag 
was de klus ge klaard. Wat zijn wij blij 
dat we de beslissing hebben genomen 
om met TONZON in zee te gaan. Zo veel 
comfortabeler en een betere verdeling 
van de warmte in ons hele chalet. Geen 
koude voeten en onderbenen meer. 
Thermostaat 2 graden lager en toch veel 
aangenamer. Ik was erg sceptisch, maar 
nu erg enthousiast. Een aanrader!!

VOOR

NA

Besparing en comfort
gaan direct in. Waarom
dan nog langer wachten?
De voordelen zijn direct merkbaar:
• meer comfort door een warmere vloer
•  woonlastenverlaging door besparing 

op stookkosten
• verbetering van uw energielabel
•  gezonder binnenklimaat; 

geen vochtoverlast
• veel meer rendement dan bij de bank

Bestel nu en profi teer direct van alle 
voordelen. Lees hieronder de reacties 
van tevreden gebruikers.

VERBETER MEER DAN ALLEEN 
UW ENERGIELABEL MET 
TONZON VLOERISOLATIE “Dat hadden 

we eerder 
moeten doen”

“TONZON 
verbetert meer 
dan alleen mijn 

energie-
label”

dan alleen mijn 
energie-

label”

TONZON Vloerisolatie
Sinds 1980 een klasse apart


