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Tzahal komt!

Met regelmaat krijgen wij de 
vraag: wanneer komt Tzahal 
weer? En steeds moesten wij u 
het antwoord schuldig blijven. 
Maar we hopen dat we velen 
plezier doen nu we kunnen 
zeggen: Tzahal komt komend 
najaar. Houd onze krant en 
website in de gaten. Zodra we 
meer informatie hebben, vindt 
u het daar.

VN: Israël ergste schender recht gezondheidszorg

Wie de krant openslaat of het 

journaal aanzet, hoort dagelijks 

over erbarmelijke omstan-

digheden in vele landen in de 

wereld, over mensen die nood-

zakelijke zorg ontberen, vaak 

door corrupte regimes.

In de VN Wereldgezondheids-
organisatie (WHO) ziet men de 
zaken toch anders. Op 20 mei 
stemde de WHO met 104 tegen 
4 stemmen en 65 afwezigen 
voor een resolutie die Israël 
veroordeelde voor het schenden 

van de gezondheidsrechten van 
 Palestijnen en Druzen op de 
Golan. Zes landen onthielden 
zich van stemming. Ook Neder-
land stemde vóór de resolutie.
Volgens UN Human Right Watch 
was het meest absurde dat de 

tekst beweerde dat “de Syrische 
bevolking in de bezette Syrische 
Golan” slechte gezondheidszorg 
geniet, maar niets zei over de 
Syrische bevolking die afgeslacht 
wordt in Syrië.

Vanuit de Syrische delegatie was 
een document aangeleverd voor 
de agenda met antisemitische 
samenzweringsideeën. “De Israë-
lische bezettingsautoriteiten gaan 
door met het experimenteren op 
Syrische en Arabische gevange-
nen met medicijnen en drugs en 
met hen te injecteren met ziekte-
verwekkende virussen.”

Israëls nieuwe kabinet, onder leiding van premier Benjamin Netanyahu, poseert samen met president Reuven Rivlin in het Israëlmuseum in Jeruzalem. Na de onvoorziene, 

klinkende overwinning van Netanyahu in maart, kostte het de premier al zijn inspanningen om een rechts-religieuze coalitie samen te stellen. Uiteindelijk, met veel compro-

missen en beloften aan de coalitiepartijen, heeft hij vlak voor de uiterste deadline voor het vormen van zijn regering een coalitie weten te smeden. Deze heeft een nipte 

meerderheid in de Knesset: 61 van de 120 zetels. Velen vrezen of hopen dat de nieuwe regering daarom niet lang zal standhouden. Het kabinet staat voor enkele enorme 

uitdagingen, zowel nationaal als internationaal. Bidt u mee voor dit kabinet? Dat het, wetend of onwetend, Gods wil zal uitvoeren voor Zijn volk. | Foto: Flash90

Een nieuwe regering

De WHO in vergadering. | Foto: WHO
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Onopgeefbaar verbonden
De Allerhoogste heeft Zich onopgeefbaar 

verbonden met Israël: met het land, het volk 

en de stad Jeruzalem om de volkeren en de 

wereld te zegenen. Hij heeft Zich daartoe 

onopgeefbaar verbonden met acht verbon-

den.

Zeven van die verbonden, contracten zijn 
zonder voorwaarden, ze zijn eeuwigdurend 
en allen bekrachtigd met een dure eed van de 
Allerhoogste Zelf. Hij zwoer daartoe bij Zijn 
eigen Naam, omdat Hij bij niets of niemand 
zweren kan die hoger is dan Hij, omdat er 
niets of niemand bestaat die hoger is dan 
Hij (Hebreeën 6:13, Psalm 105:9). Al deze 
zeven verbonden zijn eeuwigdurend, zonder 
voorwaarden, en dus niet afhankelijk van het 
gedrag van Israël.

Om ze op een rijtje te zetten:

Zeven onvoorwaardelijke verbonden:
1.  Het Abrahamitische verbond (Genesis 

12:1-3)
2.  Het verbond van het Beloofde Land, het 

verbond van het land Israël of het verbond 
van het land Kanaän (Genesis 13:14-17, 
15:18-21; Psalm 105:7-11)

3.  Het Levitische verbond (Numeri 25:10-13; 
Jeremia 33:19-23)

4.  Het Davidische verbond (2 Samuël 7:10-16; 
Psalm 89; Ezechiël 37: 24-25)

5.  Het nieuwe verbond (Jeremia 31:31-34; 
Lucas 22:19-20)

6.  Het verbond over Jeruzalem (Ezechiël 
16:59-60; 43:1-7; Psalm 132:13-14)

7.  Het vredesverbond (Ezechiël 37:20-28)

Eén voorwaardelijk verbond, het achtste :
Het verbond der wet, het verbond van de Sinaï, 
het verbond van Mozes, het ‘oude’ verbond.
In Deuteronomium 28:1-68 staat in de ver-

zen 1-14 steeds “Indien gij zult,” dan “zal Ik 
zegenen”, en in de verzen 15-68: “Indien gij niet 
zult,” dan “zal Ik vervloeken”. Men moet aan 
bepaalde criteria voldoen teneinde de zegenin-
gen van het verbond der wet te verkrijgen. Dit 
verbond werd vernieuwd op de vlakte van Moab, 
op de bergen Ebal en Gerizim en in Sichem. Dit 
verbond der wet is het ‘oude’ verbond.  Hebreeën 
8:13 zegt over dit verbond: “Als Hij spreekt 
van een nieuw verbond, heeft Hij daarmede het 
eerste [het ‘oude’, het verbond der wet, WJJG] 
voor verouderd verklaard. En wat veroudert en 
verjaart, is niet ver van verdwijning.” Daarmee 
is de vloek van de wet verdwenen, hoewel de 
wijsheid van de wet als Gods richtlijnen ten 
leven voor Israël en de volkeren natuurlijk wel 
blijft bestaan, zie bijvoorbeeld Jesaja 2:2-4.

Als de Allerhoogste zich onopgeefbaar ver-
bonden heeft met Israël met onopgeefbare 
verbonden, zouden wij dat dan niet zijn?

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

’Op een dag vertrekken we’
In een klein vervallen en bijna verlaten dorp-

je in het oosten van Oekraïne is onlangs een 

extra opvangplaats voor gevluchte Joden ge-

opend, met plaats voor vijftig personen. Het 

is een eenvoudige maar een goed onderhou-

den plaats.

Toen we in de oostelijke stad Zaporozhe (een 
industriestad van 900.000 inwoners) een grote 

groep Joodse vluchtelingen hadden begeleid 
naar het consulaat in Dnepropetrovsk, was er 
de dag daarna ruim tijd om deze tweede op-
vangplaats te bezoeken. ’s Avonds bij het eten 
maakten we een praatje met de vluchtelingen. 
Eerst waren ze wat argwanend, maar nadat we 
ons hadden voorgesteld bij het theedrinken, 
was de sfeer heel gemoedelijk.

Moeilijke beslissing
Met Lena hadden we een boeiend gesprek. Ze 
woonde in een oud huisje in het mijnstadje 
Makievka vlakbij Donetsk met haar man, haar 
dochter, schoonzoon en haar enige kleindochter 
Eva van vijf jaar. Toen de gevechten en bom-
bardementen te hevig werden, besloot de fami-
lie te vluchten. Haar dochter Christine verwacht 
binnenkort een tweede kindje. Lena vertelde 
ons hoe moeilijk die beslissing was om alles 
achter te laten, maar vreemd genoeg kwam 
steeds de gedachte in haar op wat haar groot-
ouders vele malen hadden gezegd: ‘Op een 
dag vertrekken we naar Israël.’ “En ja”, zuchtte 
Lena, “we kunnen niet terug en bereiden ons 
voor om voorgoed te vertrekken naar Israël”.

Lena weende
We vroegen haar om een Bijbelvers uit 
Ezechiël 37:25-27 voor te lezen voor haar 

kleindochter Eva die binnenkort zes jaar zou 
worden en Lena begon te wenen. De woorden, 
opgetekend duizenden jaren geleden door de 
profeten, hadden haar diep aangesproken. Het 
was alsof ze een stukje uit de krant las van 
vandaag, zo actueel vond ze dit Bijbelgedeelte.
Nu is deze familie al een paar weken in Israël 
in Hadera. Gevlucht naar een onbekende 
bestemming ergens in Oekraïne, maar uitein-
delijk toch op de plaats terechtgekomen die de 
Almachtige had voorbereid ook voor hen.

Lena leest hardop voor uit Ezechiël 37 waar beloofd 

wordt dat God Israël in vrede zal doen wonen. | Foto: 

CvI

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

Zonder 
 onderscheid
Onlangs werd het me weer ge-
vraagd. Door een Joodse vriend. 
Waarom er vanuit christelijke 
kring nauwelijks of niet gerea-
geerd wordt op al die wereld-
wijde gruwelijke moordpartijen 
op christenen. Komt dat door de 
verdeeldheid binnen de christen-
heid of omdat het nog ver van 
ons bed is?
Westerse kranten en journaals 
zouden bol moeten staan van 
de protesten, en kerken zouden 
massaal te hoop moeten lopen 
tegen deze barbarij.
Joden zijn er in de eeuwen van 
de diaspora bijna aan gewend 
geraakt dat er steeds golven van 
antisemitisch kwaad over hen 
worden uitgestort. In onze dagen 
is Jodenhaat en anti-Israëlge-
weld weer hevig opgelaaid, vol-
gens sommigen erger dan in de 
jaren dertig van de vorige eeuw.
Nog niet zo lang geleden werd 
het door fanatieke moslims be-
nadrukt: eerst de zaterdagmen-
sen en dan de zondagmensen. En 
inderdaad, het nieuws wordt de 
laatste jaren gedomineerd door 
berichten over antisemitisme én 
christenvervolging. Iedere chris-
ten of Jood is vanaf nu doelwit, 
zegt IS. In het Midden-Oosten, in 
Afrika, in Indonesië en nog meer 
landen, die sluipenderwijs bezet 
worden door de islam, dood en 
verderf zaaiend.
Eind negentiende eeuw was er in 
ons land een staatsman, die als 
lijfspreuk had: tegen de revolutie 
het evangelie. Met een variatie 
daarop zou je kunnen zeggen: 
tegen de ‘-ismen’ (jihadisme, ter-
rorisme, etc.) de Bijbelse bood-
schap.
Joden en christenen ondervinden 
in deze tijd wat Psalm 44 zegt: 
“Om Uwentwil worden wij de 
ganse dag gedood, wij worden 
gerekend als slachtschapen.” 
In Romeinen 8 wordt dit woord 
geciteerd. Maar er komt direct 
hoopvol achteraan: “Maar in dit 
alles zijn wij meer dan overwin-
naars door Hem, die ons heeft 
liefgehad.”

Pim van Der Hoff

HoofDreDaCteur

Het kost € 135,– om een Jood uit 

 Oekraïne, en € 900,– om een Jood uit 

India naar Israël te brengen. Maak uw 

gift voor Breng de Joden Thuis over op 

NL38 ABNA 0529 310 252 van Christenen 

voor Israël in  Nijkerk onder vermelding 

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

lijk dank.
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Nederzettingen en boycot
Vóór de opdeling van mandaat-

gebied Palestina in 1948 waren er 

meer dan dertig Joodse nederzet-

tingen in de Jordaanvallei. Israël 

accepteerde het VN-delingsplan 

en ontruimde deze. Toch werd Is-

raël onmiddellijk na het uitroepen 

van de onafhankelijkheid, aange-

vallen door alle naaste en verre 

buren in het Midden-Oosten.

 
Door roger van oorDt

In 1967 begonnen dezelfde Arabi-
sche landen opnieuw een vernie-
tigingsoorlog tegen Israël. Ook 
deze poging slaagde niet. Israël 
hield de heroverde Jordaanvallei 
als buffer. Nederzettingen die in 
1948 ontruimd waren, werden 
weer herbouwd en tot oasen van 
landbouw gevormd. Toen Israël 
in 1973 voor de vierde keer werd 
aangevallen, werd het dankzij die 
gebieden niet vernietigd.

Haatprediking
De Arabieren hebben sinds 1915 
niet nagelaten om duidelijk te 
maken dat Israël vernietigd moet 

worden en dat Allah dit land aan de 
moslims heeft toegewezen. In 2015 
is er aan het doel niets veranderd.
Israëli’s verlangen ernaar om in 
veiligheid en rust te leven met alle 
inwoners, Arabier en Jood.
In Nederland willen of kunnen 
we vaak niet begrijpen hoe haat 
gepredikt wordt in moskeeën, ja, 
ook in Jeruzalem; hoe er wordt 
opgeroepen tot de jihad en om 
geen Jood in leven te laten.

Opnieuw poging tot boycot
Dan is het schrijnend om weer 
over een zoveelste actie te lezen, 
nu weer van een organisatie als 
SOMO. Samen met Pax en ICCO 

begint deze club een actie om pro-
ducten uit de omstreden gebieden 
te boycotten. Ze zetten politici, 
supermarkten en winkels onder 
druk om wetgeving te maken en 
zo Israël voor hun idealen op de 
knieën te krijgen. Na tweeduizend 
jaar is de Jodenhaat echt niet ver-
dwenen, maar vermomt het zich in 
anti-Israëlisme en antizionisme.

Opmerkelijk bericht
Een opmerkelijk bericht stond op 
21 september 2014 in de Arabi-
sche krant, Al-Hayat Al-Jadida, 
die in de omstreden gebieden 
verschijnt:
“Als Palestijnse arbeiders de 

mogelijkheid hebben om in plaats 
van voor Palestijnse werkgevers 
voor Israëlische werkgevers te 
werken dan zijn ze snel vertrok-
ken wegens salarissen en andere 
rechten. (…) De arbeidsomstan-
digheden in Israëlische bedrijven 
in de Palestijnse gebieden zijn 
heel goed; ze omvatten transport, 
medische voorzieningen en verze-
keringen. Deze zaken bestaan niet 
bij Palestijnse werkgevers. (…) 
De enige keer dat een Palestijnse 
arbeider niet het loon van een 
Israëlische werkgever ontvangt 
dat voor hem bestemd is, is in 
het geval dat er een Palestijnse 
koppelbaas tussen zit. (…) Israël 
heeft Israëlische werkgevers in de 
Palestijnse gebieden gedwongen 
om Palestijnse arbeiders minimaal 
het Israëlische minimumloon van 
23 sjekel per uur te betalen.”

Door toe te geven aan de druk 
van mensenrechtenorganisaties en 
ontwikkelingsorganisaties (met 
Nederlands belastinggeld) om 
tot een boycot te komen, wordt 
het leefklimaat voor Palestijnse 
Arabieren verder verslechterd. Dat 
zouden we niet moeten willen.

Arabische werknemers bij een paprikabedrijf in de Joodse plaats Tomer in de Jor-

daanvallei. | Foto: Flash90

In memoriam: Lance Lambert
Op 10 mei jl. overleed de beken-

de Bijbelleraar Lance Lambert in 

zijn woonplaats Jeruzalem. Hij 

werd 84 jaar oud.

Lance groeide op in Richmond, 
Engeland en leerde de Heere al 
op vroege leeftijd kennen. Later 
studeerde hij aan de Universiteit 
van Londen Afrikaanse en Oriën-
taalse studies om in China te gaan 
werken, maar de revolutie daar 
blokkeerde de weg voor Europese 
zendelingen. In de Tweede We-
reldoorlog verloor hij zijn vader en 
het grootste deel van zijn familie.

In de jaren zeventig ontdekte 
Lance zijn Joodse afkomst, 
maakte hij alija (terugkeer naar 
Israël, red.) en woonde sinds 
1980 tot aan zijn overlijden in 
Israël. Vanuit Jeruzalem stuurde 
hij decennialang vier keer per 
jaar een studie over het profetisch 
woord in de Bijbel en over de ac-
tuele situatie in het Midden-Oos-
ten en Israël. Dit maakte hem 
wereldwijd bekend. Ook sprak 
hij op talloze congressen en voor 
gemeenten in talloze landen.

In Nederland werd Lance vooral 
bekend door zijn onderwijs op 

predikantendagen van Christenen 
voor Israël en door zijn boe-
ken, waarvan de bekendste zijn 
Voorbereiding op de wederkomst 
en Israël is uniek. Van dit laatste 
boek is recentelijk de twaalfde 
druk verschenen. Lance was een 

begaafd spreker, vol humor en 
zachtmoedig. Altijd wijzend op 
Jezus Messias en Zijn weder-
komst.

Lance was een van de grote 
profetische stemmen in onze 
generatie. Woorden van profetie, 
uitgesproken in de jaren tachtig 
en negentig zijn actueler dan ooit. 
Het beluisteren en het toetsen 
meer dan waard. Lance kennen-
de zou hij tegen ons zeggen: ‘Je 
moet niet alleen luisteren, maar 
vooral doen. Je verheugen in 
 Israëls herstel en je voorbereiden 
op de komst van Jezus Messias.’

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

In een Israëlische spiegel
Veel en veel te weinig klinken de inzichten van 
Israëlische Midden-Oostenexperts in Brussel 
door. Dat is dan ook direct herkenbaar in de 
teksten die het Europees Parlement (EP) over de 
regio goedkeurt. Een schrijnend gebrek aan ken-
nis paart zich dikwijls aan een schrijnend gebrek 
aan realisme. Een beschamende combinatie.
In deze situatie is elke Israëlische spiegel die 
mij en mijn collega’s wordt voorgehouden zeer 
welkom. Dat gebeurde dan ook gelukkig begin 
mei, uitgerekend op onze nationale bevrij-
dingsdag. Voor de tweede keer binnen enkele 
maanden hield prof. Dan Schueftan (Univer-
siteit van Haifa) een indringende lezing in het 
parlement. Dit keer was hij in het gezelschap 
van zo’n dertig Israëlische studenten.

In de spiegel die Schueftan vooral West-Euro-
panen voorhoudt, wijst hij allereerst op de pijn 

die Israëli’s ervaren door de groeiende ver-
vreemding van Europa. Voor Israëli’s is dat een 
groot probleem. Niet alleen politiek en econo-
misch, maar evenzeer cultureel. Want Joden 
hebben immers op prominente wijze bijgedra-
gen aan de Europese cultuur. En is het zionis-
me soms niet op diepgaande wijze geïnspireerd 
door de nationale bewegingen in Europa?! Al 
met al, zo poneert Schueftan, stond de Europe-
se natiestaat model voor de staat Israël.
Intussen voelen Israëli’s zich vooral moreel 
verraden door de Europese elites in de niet- 
aflatende strijd tegen hun doodsvijanden van 
soennitische en sjiitische zijde, aldus Schuef-
tan. Ik voel dat helemaal mee. In het Europees 
Parlement klinken continu harde woorden over 
Israël, scherpe veroordelingen van de Joodse 
staat (overigens een Europees taboewoord). En 
passant wordt de Egyptische Moslimbroeder-

schap voor een ‘informele’ zitting naar Brussel 
uitgenodigd … Zeg mij wie uw vrienden zijn.

Op het moment dat ik deze column schrijf 
(20 mei), ben ik zojuist terug van een bespre-
king van een rapport over de crisissituatie in het 
Midden-Oosten en Noord-Afrika. Natuurlijk 
weer de gebruikelijke linkse tirade contra de 
‘Israëlische bezetting’ en zalvende woorden 
richting Iran. Inderdaad, vooral in het Europese 
circuit wordt volop verraad gepleegd aan de 
eigen, zo hoge politieke principes. Ronduit een 
immorele belediging voor het gezonde verstand.
Geef mij maar die heldere Israëlische spiegel 
van Dan Schueftan. Daarin moeten zo veel 
mogelijk weldenkende Europeanen kijken.

4 Op onze website kunt u een essay van prof. 
Schueftan downloaden.

Aangename ontvangst

Ethiopische immigranten heb-
ben een flinke kluif aan het in-
tegreren in de Israëlische maat-
schappij. Omdat er de laatste 
jaren zo veel zijn gekomen, zijn 
de integratiecentra waar zij wor-
den opgevangen behoorlijk uit-
geleefd. Het Joods Agentschap 
en het Joods Nationaal Fonds 
zijn in mei een project begonnen 
om samen met de immigranten 
enkele van deze centra een flin-
ke opknapbeurt te geven. | Foto: 

KKL-0304 – JNF

102-jarige promovenda

Ingeborg Rapoport stond in 
1938 voor een veelbelovende 
academische carrière. Ze zou 
promoveren aan de Universiteit 
van Hamburg, maar vanwege 
haar Joodse afkomst werd haar 
graad haar geweigerd. Afge-
lopen week, 77 jaar na het af-
ronden van haar proefschrift, 
verdedigde ze het met klasse. 
Volgende maand zal ze in Ham-
burg alsnog haar graad ontvan-
gen tijdens een speciale ceremo-
nie. Met haar 102 jaar, is ze de 
oudste promovenda ooit die de 
graad van doctor behaalt. | Foto: 

Dirk Laessig

Europese Alliantie voor 
Israël
In de Bondsdag, het Duitse par-
lementsgebouw, in Berlijn werd 
afgelopen maand de Europese 
Alliantie voor Israël opgericht. 
De Alliantie is een non-gouver-
nementele organisatie (NGO) 
die pro-Israëlische organisaties 
in Europa met elkaar wil ver-
binden om op Europees niveau 
de delegitimering van Israël en 
het antisemitisme te bestrijden. 
Uit Nederland heeft het Genoot-
schap Nederland-Israël zich bij 
de alliantie aangesloten.

3D-model van Gaza

Het Israëlische leger heeft een 
enorm 3D-model van Gaza laten 
maken. Het model is ongeveer 
vijf bij tien meter groot en laat in 
detail het landschap zien van de 
Gazastrook en de omliggende 
Israëlische plaatsen. Het leger 
zal het model gebruiken om zich 
voorafgaand aan operaties in en 
rond Gaza vertrouwd te maken 
met de omgeving. | Foto: IDF
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Israël en de dag van de Heere
De ‘dag van de Heere’ is voor 

veel christenen een onbekende 

‘dag’. Ondanks het feit dat zeker 

tien profeten over deze angstige 

periode aan het einde van de 

wereldgeschiedenis profeteren. 

De Here Jezus spreekt erover. 

De apostel Johannes werd in de 

geest naar die dag ‘vervoerd’. 

Wat gebeurt er op die dag? Zal 

de Heere Israël beschermen voor 

rampen die dan gebeuren? Wat 

adviseert de Here Jezus ons in 

verband hiermee? Een hoogst 

actueel onderwerp in deze 

 bijna-eindtijd.

Door Drs. Jan van BarnevelD

Momenteel gebeuren er vreselijke 
dingen op aarde. Natuurrampen, 
vreselijke ziektes, gruwelijk wre-
de terreur en toenemende christen-
vervolgingen. De Here Jezus heeft 
dit allemaal voorzegd. Hij zei ook: 
“Maar al die dingen zijn nog maar 
een begin van de weeën”  (Matteüs 
24:8). In Zijn eindtijdrede legt 
Hij uit dat het ergste, de ‘dag 
van de Heere’, nog moet komen. 
Wel tien van de profeten geven 
details over die dag. De profeet 
Amos waarschuwt ons: “Wee 
hun die verlangend uitzien naar 
de dag van de Heere”. Want het 
zal “duisternis zijn en geen licht” 
(Amos 5:18, 20). Jesaja voorzegt: 
“Zie, de dag van de Heere komt, 
meedogenloos, met verbolgenheid 
en brandende toorn, (…) de zon 
zal verduisterd worden (…) en 
de maan zal haar licht niet laten 
schijnen. (…) om de dag van Zijn 
brandende toorn” (Jesaja 13:9-13). 

Wat gebeurt er?
Openbaring 6:12-17 legt ons uit 
hoe die “grote dag van Zijn toorn” 
begint en wat er gebeurt. Een 
zware aardbeving teistert heel 
de aarde. Iedereen van hoog tot 
laag, probeert een schuilplaats te 

vinden in grotten en tussen rotsen. 
Ze roepen angstig: ‘De grote dag 
van Zijn toorn is aangebroken’. 
Ook de profeet Joël spreekt over 
die dag. Hij profeteert over een 
verwoestende oorlog (2:3-7, 9). 
Over de zon en de maan die ver-
duisterd worden (2-10 en 3:15). 
Sefanja profeteert over de “grote 
dag van de Heere”. Hij voor-
zag verwoesting, benauwdheid, 

angst, duisternis, donkere wolken 
en krijgsgeschreeuw (Sefanja 
1:14-16). In genoemde passage uit 
Openbaring vindt u veel terug wat 
door de profeten is voorzegd.

Johannes naar de dag van de 
Heere
De apostel Johannes was “in 
de geest op de dag des Heeren” 
(Openbaring 1:10). Zijn geest 
werd als het ware vervoerd naar 
die dag van de Heere. Vaak lezen 

we van Johannes dat “hij zag” of 
dat “hij hoorde”. Hij zag hoe vier 
engelen de 144.000 Israëlieten aan 
hun voorhoofden verzegelden en 
hoe een grote menigte verlosten 
voor de troon stond (Openbaring 
7:1-10). Hij zag al die apoca-
lyptische rampen over de aarde 
komen. Zo ‘zagen’ veel profeten 
wat er gaat gebeuren ergens in de 
toekomst en vooral op die dag. 

Ezechiël werd door de Geest naar 
Jeruzalem gebracht (8:3) en later 
naar de Oostpoort en naar de bal-
lingen van Chaldea (11:1 en 24). 
Zo hebben we veel en angstaanja-
gende informatie over de dag van 
de Heere van hogerhand gekregen.

Tekenen van de eindtijd
De Here Jezus geeft ons veel 
informatie over die vreselijke tijd. 
Hij vertelt ook over de reacties 
van de mensen: “Het hart van de 

mensen zal bezwijken van vrees 
en verwachting van de dingen 
die de wereld zullen overkomen” 
(Lucas 21:26). Er komt “een grote 
verdrukking (…), zoals er niet 
geweest is vanaf het begin van de 
wereld” (Matteüs 24:21). Ook Hij 
noemt oorlogen, vervolgingen, 
aardbevingen en verduistering van 
zon, maan en sterren. Het is zo erg 
dat er nooit meer iets dergelijks 
zal gebeuren (Matteüs 24:21). 
Daarna zal aan de hemel “het 
teken van de Zoon des mensen 
verschijnen (…) en zij zullen de 
Zoon des mensen zien” (Matteüs 
24:30). Israël zal dan de  Messias 
herkennen en diep ontroerd 
aannemen (Zacharia 12:11). Maar 
wat gebeurt er met Israël in die 
vreselijke tijd? 

Israël en de dag van de Heere
Gaat Israël weer door een ‘grote 
verdrukking’? Of zal Gods volk 
gedeeltelijk gespaard blijven? 
Zoals bij de tien plagen van Egyp-
te gebeurde met Israël vanaf de 
vijfde plaag, zware veepest? “Van 
de Israëlieten stierf niet één beest” 
(Exodus 9:2-7). De profeten 
Daniël en Jeremia geven ook zo’n 
indicatie. Beiden spreken over een 
benauwde tijd voor Jakob, maar 
beloven ook dat hij daaruit gered 
zal worden (Jeremia 30:6, 7 en 
Daniël 12:1). Het volgende Gods-
woord is vol goede hoop: “Sta op, 
wordt verlicht, want uw licht komt 
en de heerlijkheid van de Heere 
gaat over u op. Want zie, duisternis 
zal de aarde bedekken en donkere 
wolken de volken, maar over u zal 
de Heere opgaan en Zijn heerlijk-
heid zal over u gezien worden” 
(Jesaja 60:1, 2). Duisternis van de 
dag van de Heere over de volken 
en Gods heerlijkheid over Israël!

En wij?
Tegen ons zegt de Here Jezus: 
“Waak dan te allen tijde en bid 
dat u waardig geacht zult worden 
om al die dingen die gebeuren 
zullen, te ontvluchten, en om te 
kunnen bestaan voor de Zoon des 
mensen” (Lucas 21:36). Er moet 
gebeden worden. Onze vluchtweg 
is naar de Redder, Jezus Messias. 
Bid ook dat die vreselijke dagen 
ingekort zullen worden (Matteüs 
24:22).

Foto: EUMETSAT

‘Want zie, duisternis zal de aarde bedekken 

en donkere wolken de volken, maar over u zal 

de Heere opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u 

gezien worden.’ (Jesaja 60:2)

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

Leven en dood
De God van Israël is de God van levenden, want voor 
Hem leven zij allen, zegt de Heiland. Half april sprak 
in het Israëlcentrum Betty Bausch, een levende Jood-
se vrouw van 96 jaar. Geboren in 1919, de kampen 
overleefd en nu een levende getuige voor ons. De 
Heere heeft haar de kracht gegeven om een getuige te 
mogen zijn dat het Joodse leven ook na 1945 er mag 
zijn. Het heeft als het ware nieuw leven gekregen uit 
de as van Europa.
Vorige week was ik in Jeruzalem met vertegenwoor-
digers van Christenen voor Israël uit 32 landen. Als 
je dan op Sjabbat door Jeruzalem loopt, komt on-
willekeurig de tekst naar boven uit Zacharia 8:4: “Er 
zullen weer oude mannen en vrouwen op de pleinen 
van Jeruzalem zitten, ieder met een stok in de hand 
vanwege zijn hoge leeftijd. Ook zullen de pleinen der 
stad vol zijn van jongens en meisjes, die daar spelen.”
Dan word ik blij dat God Zijn woord volvoert. Hij 

brengt het Joodse volk thuis. In onze tijd komen 
stammen van Israël tevoorschijn, die lang als ver-
dwenen werden beschouwd. Zoals degenen die ik 
mocht ontmoeten uit China (Sinim, Jesaja 49:12) en 
India. Na meer dan 2700 jaar keren zij terug.
Waarom verzamelt Hij de verstrooiden van Israël? Er 
is eigenlijk maar één reden. Hij verzamelt de kinde-
ren van Israël om hen daar te ontmoeten. De Messias 
zal komen naar Jeruzalem. Hij zal zitten op de troon 
van Zijn vader David te midden van Zijn volk, zoals 
de engel Gabriël aan Maria beloofde.
We leven in een bijzondere tijd, de ontmoeting met 
Hem is aanstaande. Neem uw kinderen en kleinkin-
deren mee naar Jeruzalem, dan kan het ook voor hen 
een vaste grond zijn om de eindeloze trouw van God 
aan Zijn volk, aan de gemeente en aan uw nageslacht 
te zien. Ik kan u zeggen uit eigen ervaring: het is de 
beste investering die u kunt doen.

Bij-geloof
De bijen zijn prachtige 

beestjes in het rijk van de 

dieren. Ze bestaan uit volken 

met elk een eigen koningin.

Door Ds. Henk Poot

Ook bouwen ze op een kunstige 
manier nesten die ze vullen met 
nectar die ze uit bloemen zui-
gen. Als de verkenners een zoet 
bloemenveld gevonden hebben, 
keren ze terug naar hun kast 
en dansen voor de ingang een 
bijen dansje waardoor de andere 
feilloos weten waar ze moeten 
zijn. Die vliegen dan weer uit en 
weten van kilometers ver hun 
basis weer te vinden. Bijzondere 
en bezige beestjes, dat is zeker.

Psalm 118 laat echter een heel 
ander beeld zien. Zo beschrijft 
de dichter dat zijn vijanden hem 
van alle kanten als een woeden-
de zwerm bijen omringen. De 
uitleg vertelt dat het hier gaat 
om de Messias in Zijn lijden en 
sterven. Daarin wordt Hij van 
alle zijden aangevallen. Maar 
de psalm bezingt ook die ene 
zekerheid dat Hij, verworpen 
door de mensen, als een steen 
die nergens toe dient, ooit zal 
worden tot de hoeksteen waar 
alles op rust.
De Joodse traditie betrekt de 
steen die door de bouwlieden 
verworpen wordt op het volk 
Israël. In feite draait het hele 
wereldgebeuren om de weg 
die God met Israël gaat. Dat 
oogst weinig bijval bij de na-
ties van de wereld, en dat niet 
alleen, ze omringen Israël als 
een zwerm stekende insecten. 
De profeten voorzeggen dat ooit 
de naties naar Jeruzalem zullen 
optrekken om de stad als een 
lastige steen op te tillen en weg 
te smijten.

Imker
Een van de wijzen uit het Jood-
se volk wijst ons daarbij op het 
volgende: bijen zijn wel slim, 
maar één ding hebben ze niet 
door, ze denken dat alles wat 
ze doen in hun eigen voordeel 
is. Maar dat is typisch bij-ge-
loof. Nijver en bezig vliegen ze 
uit en zoemend keren ze terug 
met hun kostbare buit, zonder te 
weten dat ze het allemaal voor 
de imker doen. Zo moet je ook 
tegen de verdrukking en de aan-
vechting van Israël aankijken, 
gaat de wijze verder. De volken 
proberen het Joodse volk wel te 
steken en ze omringen Sion en 
ze denken daarmee hun voor-
deel te doen, maar uiteindelijk is 
heel het wereldgebeuren beslo-
ten in de raad van God. Als de 
volken optrekken, staat de grote 
Imker klaar. Hij zelf staat gereed 
om zich als de Heilige Israëls te 
openbaren aan de wereld op dat 
moment. En dan zal Israël en de 
Messias van Israël ook blijken te 
zijn de hoeksteen van de wereld. 
Zover is het nog niet, voorlopig 
zijn veel mensen als het om 
 Israël en de Messias gaat zo bij-
ziend als bijen.
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Het verhaal van een ’tweede generatie overlevende’ 

‘De hele oorlog was taboe’

“Tot mijn tiende had ik een gewone jeugd, net zoals ieder ander kind van mijn generatie. Samen met mijn twee broertjes en 

ouders woonde ik in Den Haag”, vertelt oud-Nederlander Rudie Cune, geboren op 18 mei 1946, in de ’babyboom’ na de Tweede 

Wereldoorlog.

Door Joanne niHom

“We waren een traditioneel Joods 
gezin. Op vrijdagavond stak mijn 
moeder de kaarsjes aan en zeiden 
we de gebeden. Ik was een jaar of 
tien toen onze ouders mij en mijn 
jongere broer vertelden dat onze 
oudste broer niet een echte broer 
was maar een neef. Mijn ouders 
hadden met hun broers en zusters 
afgesproken dat als een van hen 
de oorlog niet zou overleven, hun 
kinderen zouden worden opgevan-
gen door de overgebleven broers 
en zusters. ‘Onze broer’ was een 
zoon van de zus van mijn vader. 
Zijn ouders waren vermoord, 
hijzelf was ondergedoken en werd 
na de oorlog, hij was toen vier 
jaar, door mijn ouders geadop-
teerd. Het nieuws was voor ons 
niet schokkend, misschien waren 
we daar nog te jong voor. Voor 
ons veranderde er niets, hij bleef 
onze broer. Ik had het wel altijd 
wat vreemd gevonden dat we niet 
dezelfde achternaam hadden, maar 
ik was te jong om daar verder bij 
stil te staan. Vanaf wanneer hij 
wist dat hij geadopteerd was, weet 
ik niet. We hebben er nooit over 
gesproken. Maar hij moet al heel 
jong geweten hebben dat er iets 
niet klopte, omdat hij zijn ouders 
nooit meer zag.”

Veel vragen
Pa en ma Cune waren, tot bijna 
het eind van de oorlog, onderge-
doken op verschillende adressen 
in Nederland, maar ze werden 

verraden en belandden in de 
Scheveningse gevangenis. Van 
daaruit werden ze afgevoerd naar 
kamp Westerbork waar ze aan het 
eind van de oorlog werden bevrijd. 
“Pas later begreep ik dat bepaal-
de dingen in ons gezin te maken 
hadden met die tijd. Zo was mijn 
moeder altijd heel nerveus en on-
rustig. Ze had ook een zenuwtic. 
Ze vertelde ons eens dat dat voor 
de oorlog allemaal niet zo was. 
Ook was onze voorraadkast altijd 
overvol met blikjes en met van al-

les en nog wat. Voor ‘je weet maar 
nooit’. We hadden ook verder 
geen familie. Er was wel iemand 
die we ‘tante’ noemden, maar later 
bleek dat geen echte tante te zijn, 
maar een heel ver familielid.
Ik had veel vragen. Wat was er 
precies met de ouders van mijn 
oudere broer gebeurd, waar waren 
onze opa’s en oma’s en al onze 
tantes en ooms? Waarom hadden 
andere kinderen op school die wel 
en wij niet. Maar zoals in veel 
Joodse gezinnen na de oorlog 
wilden mijn ouders er niet over 
praten. Het hele oorlogsgebeuren 
was taboe. De vragen bleven in 
mijn hoofd rondzingen, ik heb ze 
nooit durven stellen. Mijn ouders 
hadden een goed leven, ze waren 
gelukkig met elkaar en met ons en 

dat wilden ze zo houden. Mis-
schien wilden ze ons ook sparen. 
Over de weggevoerde vermoorde 
familieleden is nooit gesproken.
Pas nadat mijn beide ouders waren 
overleden, negen jaar geleden, 
ben ik me gaan verdiepen in de 
geschiedenis van onze familie. 
Om te begrijpen wat er allemaal 
gebeurd was. Af en toe lig ik er ’s 
nachts nog van wakker. Dan beeld 
ik me in hoe het toen was en wat 
ik had gedaan in die situatie. In 
de tegenwoordige tijd kan 1940-

1945 niet meer gebeuren. Zodra er 
ergens in de wereld iets is, weet je 
het een paar seconden later al. De 
media ‘zien’ alles.”

Naar Israël
Op zijn twintigste verhuisde 
Rudie naar Israël. “Mijn ouders 
voedden ons zionistisch op, 
misschien kwam dat ook door de 
oorlog. Een eigen land betekende 
veiligheid, iets dat Nederland haar 
Joodse bewoners niet had kunnen 
geven. Al heel jong was ik lid van 
de zionistische Joodse jongerenor-
ganisatie Haboniem. In 1967 had 
ik de keuze om of in Nederland 
in het leger te gaan of naar Israël 
te emigreren. Voor mij betekende 
het kiezen tussen een luxe leven 
zonder inhoud in Nederland of 

een moeilijk leven met inhoud in 
Israël, ik koos voor het laatste.”

Geen gemakkelijk land
Zijn oudere broer was hem al 
voorgegaan en woonde in Beth 
HaEmek, een kibboets in het 
noorden van het land. Rudie 
vestigde zich daar ook en woont 
daar nog steeds, inmiddels is hij 
vader van drie volwassen dochters. 
“Een jaar nadat ik me in Israël had 
gevestigd, moest ik in militaire 
dienst; dat was tussen 1968 en 
1971, een heftige tijd. Veel solda-
ten zijn in die jaren gesneuveld. 
Intens verdrietig. Iedere soldaat 
die sneuvelt, doet pijn. Het is een 
diepe pijn, maar geen machtelo-
ze pijn die ik voel als ik aan de 
Shoah denk. Als je hier sneuvelt, 
is dat omdat je je hebt ingezet 
voor het land. Inmiddels ben ik of-
ficieel met pensioen, ook al werk 
ik nog steeds. Ik ben nu op een 
leeftijd waarop je terugkijkt op je 
leven. Ik realiseer me steeds meer 
dat mijn leven niet los te zien is 
van de Shoah. Zo durf ik dingen 
niet uit te zoeken, confrontaties ga 
ik uit de weg en ik ben altijd wat 
bang om de waarheid te horen. 
Ook ben ik kwaad op Nederland, 
dat het toegestaan heeft dat het 
zover heeft kunnen komen. Ik ben 
dankbaar dat ik in Israël woon, ik 
voel me een bevoorrecht mens. 
Het is geen gemakkelijk land, 
maar de kwaliteit van leven wordt 
er steeds beter. Het is mijn land en 
hier voel ik me vrij.”

Rudie Cune. | Foto: Joanne Nihom

‘Ik ben altijd wat bang 

om de waarheid te horen.’

IDF naar het zuiden
Het Israëlische leger betrok be-
gin mei met het eerste onderdeel 
het nieuwe trainingscomplex in 
de Negevwoestijn. Het nieuwe 
complex omvat acht trainings-
bases en werd met vertraging 
opgeleverd. Op de nieuwe bases 
worden de schoonmaak- en ca-
teringwerkzaamheden voortaan 
uitbesteed aan bedrijven, waar-
door de duur van de training 
met vijftien procent kan worden 
ingekort.

Hesder Jeshiva

Het thema orthodoxe Joden en 
dienstplicht in het Israëlische 
leger is een gevoelig onderwerp 
in Israël. Hesder jeshiva’s bieden 
hiervoor een oplossing met een 
combinatie van Thorastudie en 
dienstplicht. In mei werd een 
nieuwe hesder jeshiva geopend 
waar ook les in cyberoorlog-
voering wordt gegeven. | Foto: 

Flash90

Soldaat in de bus
Buspassagiers in Judea en Sa-
maria krijgen steeds meer te 
maken met Arabische passa-
giers die hen lastigvallen in de 
bus. De buschauffeur kan in 
deze gevallen vaak niet helpen, 
omdat hij aan het rijden is. Het 
Israëlische leger overweegt om 
op alle bussen in Judea en Sa-
maria een soldaat mee te laten 
reizen ter beveiliging.

Justitierevolutie?

De partij van Naftali Bennet 
kreeg de post van minister van 
Justitie toebedeeld. Dit was 
onderdeel van de lastminute-
redding van de formatie van 
de rechts-religieuze regerings-
coalitie. Volgens de linkerkant 
van het politieke spectrum is 
de nieuwe minister Ayelet Sha-
ked een ‘anti-Justitieminister’. 
Volgens rechts is Shaked Is raëls 
hoop op een democratisch jus-
titiesysteem. Shaked wil het 
hooggerechtshof hervormen. 
Dat wordt volgens haar te veel 
overheerst door linksgeoriën-
teerde mensen die elkaar in het 
zadel houden. | Foto: Flash90

Streetview wandelpad
Google gaat in samenwerking 
met de Israëlische vereniging 
voor natuurbescherming het vol-
ledige Israel National Trail, een 
wandelpad door heel Israël van 
1100 kilometer lang, in beeld 
brengen. Over twee jaar kun je 
het met Google op je computer 
bekijken in 360º foto’s.
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Verschenen: Koning van mijn 
keuze

Van de Joodse ballingen in Ba-
bylon kennen velen Jeruzalem 
alleen vanuit de verhalen van de 
ouderen. De Korachieten waren 
ooit poortwachters en zangers 
in de tempel. Maar ook onder 
hen zijn er niet veel die de be-
loofde terugkeer echt verwach-
ten.
De Perzen worden al driehon-
derd jaar onderdrukt door de 
Meden. Toch trekken Kores en 
Gobryas, vermomd als herders, 
op een verkenningstocht door 
het machtige buurland Babylo-
nië. Maar de onopvallendheid 
is ze niet gegund. Ze ontmoe-
ten hulp uit onverwachte hoek, 
maar ze worden ook geconfron-
teerd met een meedogenloze 
vijand. En waarom is die vijand 
op zoek naar Kores, de gezalfde?

Koning van mijn keuze; Paul 
Bos; Boekenluik, Gouda; ISBN 
9789081725033; Prijs: E 20,00

Son of Saul

Op het Filmfestival in Cannes 
werd ook de film Son of Saul 
vertoond, een Hongaarse film 
van regisseur Lazlo Nemes over 
het Sonderkommando in Aus-
chwitz. Deze Joodse dwangar-
beiders moesten de gaskamers 
uitruimen en de lijken verbran-
den. De film vertelt het verhaal 
vanuit het oogpunt van Saul die 
tussen de lijken zijn zoon denkt 
te vinden. De film maakte grote 
indruk op de bezoekers van het 
festival. | Foto: screenshot

Teddybeerziekenhuis

Kinderen mogen hun knuffels 
‘behandelen’ tijdens een pro-
ject ‘Teddybeerziekenhuis’ van 
het Soroka Medisch Centrum in 
Beersheva. Het project heeft tot 
doel om kinderen minder angst 
te geven voor het ziekenhuis en 
medische termen. | Foto: Flash90

Open Dag bij Zusjes Mulder
Ik ontmoet de goedlachse Willeke in de Is-

raëlwinkel in Nijkerk. Ze heeft een mand vol 

Israëlproducten bij zich en geeft nog even 

een briefje met een bestelling aan een van 

de mensen in de winkel. Laaiend enthousiast 

vertelt ze over de Open Dag die ze organi-

seert op 20 juni in Ederveen.

 
Door ruBen riDDerHof

Willeke Rensink-Mulder runt samen met haar 
zus Thea van den Brink-Mulder kapsalon en 
schoonheidssalon Zusjes Mulder in Ederveen. 
Sinds februari hebben ze daarbij ook een win-
keltje met Israëlproducten. Om het geheel wat 
meer onder de aandacht te brengen, organise-
ren de zusjes een Open Dag.

Hoe ben je ertoe gekomen om een Israëlwin-
keltje bij je kapsalon te openen?
“Nou, we hadden nog een kamertje over bij 
de salon. Het idee was altijd om daar iets van 
een nagelstudio in te openen. Maar ik geloof 
dat de Heere alles leidt. Ik was al eens in Israël 
geweest en op een gegeven moment raakte ik 
met iemand aan de praat en kwam ter sprake 

hoe weinig aandacht er in veel kerken is voor 
Israël, Gods oogappel. Ik hoorde ook over het 
Israël Producten Centrum, maar ook over dat 
veel producten uit Israël worden geboycot en 
toen dacht ik: kunnen we dat niet doen met het 
kamertje? En zo is het een beetje gekomen.”

En loopt ’t een beetje?
“Ja, het is zo leuk! Het is natuurlijk niet zo 
gebruikelijk bij een kapsalon en schoonheids-
salon een winkeltje te hebben. Maar de klanten 
zitten toch vaak even te wachten en dan kun-
nen ze daar mooi even rondkijken. Ik krijg er 
zulke leuke gesprekken door in de salon. Over 
Israël en hoe we daar in de kerk eigenlijk veel 

meer aandacht aan zouden moeten besteden. 
Het loopt tot nu toe ontzettend leuk. Het is 
echt een feestje!”

En nu ga je een Open Dag organiseren. Vertel!
“Ja, het wordt echt heel leuk. We hebben een 
kindertent met een clown en we versieren alles 
met de Israëlische kleuren. Er komen allemaal 
kraampjes met Israëlproducten waar je ook 
van kunt proeven. Verder hebben we Ichtus 
Gifts, sieraden, geschenkpakketten en boeken 
en cd’s. Er is gratis koffie met wat lekkers, we 
geven huid- en make-upadvies en natuurlijk 
zijn de kapsalon en de schoonheidssalon open. 
Ik heb geen idee wat ik kan verwachten aan 
bezoekers, maar ik hoop natuurlijk dat er heel 
veel mensen komen om de nieuwe winkel en 
de salon te bekijken en dat we veel mensen 
mogen wijzen op Gods oogappel Israël.”

4 De Open Dag is op zaterdag 20 juni van 10.00 
tot 16.00 uur bij Zusjes Mulder aan de Bruine
horst 14 in Ederveen. De Israëlwinkel is van 
dinsdag – vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur geopend 
en zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur. Iedereen is van 
harte welkom. Voor meer informatie kijkt u op 
 zusjesmulder.nl.

Als je nu blijft zwijgen …
Dit verhaal speelt zich af tijdens de Holocaust. Het is 
winter als SS-commandant Von Schmidt ter nauwer 
nood Stella redt van executie in Dachau. Hij neemt 
haar mee naar zijn huis vlakbij Theresienstadt waar 
hij het bewind over voert. Stella moet als secreta-
resse voor hem aan de slag, en weet het geheim te 
houden dat zij Joods is. Toch probeert Stella behoed-
zaam de situatie van de Joden in de stad te verbe-
teren en weet ze met een list het aantal mensen dat 
gedeporteerd wordt naar Auschwitz te verminderen.
Het is een goed, boeiend geschreven verhaal. Maar 
toch blijven er na het lezen van dit boek enkele ongemakkelijke vragen 
achter. De roman volgt het Bijbelverhaal van Esther. Elk hoofdstuk begint 
namelijk met een vers uit het Bijbelboek Esther, waarna het betreffende 
hoofdstuk een soort vertelling van dat vers is gesitueerd in een verzonnen 
Holocaustverhaal. Kun je de geschiedenis van Esther vergelijken met 
de Holocaust – of hervertellen zoals de omslag van het boek vermeldt? 
Mag je dat doen? Doe je wel recht aan de Holocaust, aan de feiten van de 
Holocaust? En is het juist om zo met een Bijbelboek om te gaan? (MT)

Als je nu blijft zwijgen …; Kate Breslin; Mozaïek, Zoetermeer; 
ISBN 9789023994824; Prijs: E 20,50

Verschenen:

Joden in Suriname
Honderden jaren waren Joden nadruk-
kelijk aanwezig in Suriname. Vanwege 
hun godsdienst waren ze uit Europa 
verdreven en naar de Nieuwe Wereld 
getrokken waar ze zich aan de Wilde 
Kust vestigden. Ze werden plantagehou-
der en handelaar. Aan de Surinamerivier 
hadden ze hun eigen dorp Jodensavanne. 
Daar konden ze door de privileges die ze 
kregen een eigen Joodse natie binnen de 
kolonie vormen. Dankzij de met slaven 
gerunde plantages werden ze welvarend. 
Het leven in de plantagekolonie was 
luxueus, maar vol conflicten en hard en gewelddadig ten opzichte van 
de slaven. In de loop van de negentiende eeuw vonden velen banen in 
de koloniale ambtenarij, werd men arts of advocaat. Nu is er nog een 
kleine, verarmde liberale Joodse gemeenschap die op heroïsche wijze 
moeite doet om de oeroude godsdienstige tradities te handhaven.

Joden in Suriname – 400 jaar Surinaams Jodendom, aankomst, 
glorietijd, neergang; Ben Ipenburg; Frontisterion, Elburg; 
ISBN 9789491858017; Prijs: E 24,90

Holodomor
Wie wel eens mee geweest is op een werkreis 

naar Oekraïne van Christenen voor Israël, heeft 

gehoord over de Holodomor, de grote genocidale 

hongersnood begin jaren dertig in Oekraïne. Naast 

de Holocaust was dit een ingrijpend en zeer bepa-

lend deel van de geschiedenis van Oekraïne, een 

geschiedenis waarover jarenlang gezwegen werd, 

doordat het land onder communistisch bewind 

stond.

Patti Gomme schreef een boek over de achter-
gronden van het ontstaan van deze Holodomor. 
 Weinigen weten dat deze Holodomor heeft plaats-
gevonden en dat er miljoenen mensen omkwamen 
 omdat Stalin al de landbouwopbrengsten confis-
queerde en zo met opzet probeerde het Oekraïense 
volk uit te roeien. Het is vooral het hoofdstuk over 
de eigenlijke Holodomor en het hoofdstuk met de 

ooggetuigenverslagen die mij bijzonder hebben 
aangegrepen.
Wat Gomme goed weet duidelijk te maken is de 
positie van de Joden. Veel Joden in Oekraïne stonden 
in de begintijd positief tegenover het communisme. 
Na alle ellende en antisemitisme van de voorgaande 
jaren zagen zij dit als een kans ten goede. Zij waren 
actief in de partij, en enkelen werkte mee aan het 
uitdenken van enorme infrastructurele projecten. 
Deze plannen voerde Stalin uit via de Holodomor 
en dwangarbeid in de goelags. Dat voedde de haat 
tegen de Joden, daarmee verklaart het voor een deel 
de enorme moordpartijen, ook door Oekraïners, op 
Joden tijdens de Holocaust. (MT)

Holodomor – Stalins genocide in Oekraïne 
1931-1933; Patti Gomme; Aspekt, Soesterberg; 
ISBN 9789461535597; Prijs: E 16,95

Willeke Rensink-Mulder. | Foto: CvI
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G e d a c h t e s p r o n g e n   Bert Koning

Haantje of maantje
De Bijbel is actueler dan de krant van morgen en Jezus is 
de toekomst. “Wat is het teken van uw toekomst?”, vroegen 
de discipelen nog voor de kruisiging en de opstanding van 
hun Heer. Maar toen de gemeente van de Heer langza-
merhand kerk werd, verdween de toekomstvisie en werd 
gesproken over het hier en nu. Het komende vrederijk werd 
met eigen inspanning naar hier gehaald. Een kerkelijke 
staat met indrukwekkende kathedralen. Het duizendjarig 
rijk zou nú gestalte krijgen, vond  Augustinus. Vond Hitler 
later ook. Nu alweer zeventig jaar geleden. En verder?
Het verandert aan de horizon. Waren het voorheen kerk-
torens die de blik bepaalden, nu doemen steeds meer 
minaretten in de verte op. Zal het haantje plaats maken 
voor het maantje? Toen de Here Jezus Zijn ‘rede over de 
laatste dingen’ begon, hadden de discipelen Hem eerst nog 
gewezen op de gebouwen van de tempel. Belangrijk, die 
gebouwen? Indrukwekkende gebouwen zoals kathedralen 
zijn toeristische bezienswaardigheden geworden. En als 
kerkgebouwen leeg raken, zeggen torens en haantjes niet 
zoveel meer. Opgestaan, plaats vergaan, het maantje komt 
er aan.
Te veel zijn we als kerk blijven steken in het kerk zijn met 
eigen constructies van het Koninkrijk. “Mijn Koninkrijk is 
niet van deze wereld”, zei Jezus. En ook de profeten van 
ouds, wezen steeds op de toekomst. Op de toekomstige 
eeuw. Olam haba. Niet in het verleden blijven steken, zoals 
de Emmaüsgangers. “Hij was een profeet”. Hij is het nog 
steeds! En ook als wij met ons getuigenis over de profeten 
blijven steken in het verleden, lopen we vast en blijven 
steken op óns punt. De grote verdeeldheid van de kerken 
is daar een bewijs van. En maar proberen er toch een soort 
eenheid van te maken en altijd buiten Israël om. Wijlen 
Huib Verweij zei weleens: “Ze hebben van Jezus een christe-
lijke Christus gemaakt. Dat Hij ook de Messias van Israël is, 
komt in hun denken niet voor.” Zelfs niet zeventig jaar na de 
Shoah, zou ik daaraan willen vastkoppelen.

P.S. En laat het haantje maar staan. Het wijst toch naar de 
‘nieuwe dag’.

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   Ds. G. Hette Abma

Het Oude Testament niet Gods Woord?
Prof.dr. Notger Slenczka beweert dat het 

Oude Testament geen canoniek gezag heeft 

voor christenen. Zo gooit de hoogleraar 

systematische theologie aan de Humbolt 

Universiteit in Berlijn wel de knuppel in het 

hoenderhok.

We kunnen niet zeggen dat zijn collega’s er 
als de kippen bij waren om te protesteren. 
Reeds in 2013 schreef Slenczka een boek over 
De kerk en het Oude Testament. Pas medio 
april volgde een brief waarin vijf andere 
hoogleraren van de theologische faculteit zich 
distantiëren van zijn opvattingen. Ze willen er 
gelukkig geen twijfel over laten bestaan dat in 
hun onderwijs het Oude Testament op dezelfde 
wijze als het Nieuwe Testament bron en norm 
voor de protestantse theologie is en zal blijven.

Het minderwaardige OT
Echt origineel is deze visie niet. De in op-
spraak geraakte hoogleraar geeft zelf te kennen 
dat hij zich beroept op de dogmenhistoricus 
Adolf von Harnack (1851-1930). Deze wilde 
het Oude Testament niet langer erkennen als 
Gods Woord. Daarom pleitte hij er ook al voor 
de boeken van Mozes en de profeten hetzelfde 
gezag te geven als de apocriefe boeken. Naar 
een bekende uitspraak van Harnack was het in 
de tweede eeuw een misgreep (van Marcion) 
om het Oude Testament te verwerpen. De kerk 

heeft dit terecht afgewezen. Een noodlot was 
het dat de Reformatie vanwege de Dopersen 
moest vasthouden aan het gezag van het Oude 
Testament. Dat de kerk echter sinds de negen-
tiende eeuw het Oude Testament erkent als een 
canonieke oorkonde is het gevolg van religieu-
ze en kerkelijke onmacht.

Wie weet welke desastreuze gevolgen derge-
lijke opvattingen in de tijd van het Hitler-re-
gime hebben gehad, vindt het verbijsterend 
dat Slenczka in de eenentwintigste eeuw met 
zijn stelling op de proppen komt. Als ideoloog 
van het nationaalsocialisme ijverde Alfred 
Rosenberg (1893-1946) ervoor antisemitische 
sentimenten een wetenschappelijke grondslag 
te geven. Daarom rekende hij resoluut af met 
het Jodenboek: “In de plaats van de oudtes-
tamentische sjacheraars- en veehandelaars-
verhalen zullen de Noorse sagen en sprookjes 
komen, eerst eenvoudig verteld en later als 
symbolen opgevat.” Haat en verderf tekenen 
het Joodse messianisme, maar de Noorse en 
Germaanse sagen kennen de droom van eer 
en vrijheid. Schokkend is het dan te vernemen 
dat de  Duitse christenen – die uit overtuiging 
de nazi’s steunden – in 1933 besloten het 
Oude Testament als verachtelijk Joods boek te 
verwerpen.

Het tegoed van het OT
Nu is het wat gemakkelijk de Berlijnse hoog-

leraar dit alles snel in de schoenen te schuiven. 
Wie goed luistert, hoort hem ook zeggen: 
“Feitelijk heeft het Oude Testament in de 
Evangelische Kerk in Duitsland al geen gezag 
meer.” Is dat ook niet het geval bij de tradi-
tionele kerken in ons land? En evenzo in de 
evangelische gemeenten of pinkstergroepen? 
Vraag eens aan een willekeurige predikant 
waarom het Oude Testament zo belangrijk is. 
Hij zal wellicht  alleen zeggen dat het evangelie 
zonder het Oude Testament is als een bloem 
die van de wortel wordt afgesneden. Je zult 
meestal niet horen dat er – om met Miskotte te 
spreken – een tegoed van het Oude Testament 
is.

Vervangingstheologen zullen per defini-
tie weinig weet hebben van een tegoed van 
het Oude Testament. Daarom kun je hen 
meteen herkennen aan hun moeite met de 
blijvende verkiezing van Israël als volk en 
hun twijfel betreffende de geldigheid van de 
landbelofte. Ook zal je hen niet met Joden 
horen  danken voor de staat Israël als het 
eerste  ontluikende begin van de komende 
verlossing.

G a s t c o l u m n   Klaas Kwakman

Herdenkingsstenen in Amersfoort

‘Slachtoffers weer een gezicht en een 
naam geven’, dat was de tekst die ik 
eind 2011 kreeg aangereikt door de 
Joodse Gemeente en Vrienden van 
de synagoge. Zij vroegen mij om 
het initiatief in overweging te nemen 
struikelstenen te leggen voor de oor-
logsslachtoffers. Na enig overdenken, 
zocht ik contact met ds. C. Sybrandy 
van de stichting Boete & Verzoening. 
Hij wist mij te vertellen dat tijdens onze 
werkweek op de Joodse begraafplaats in 
Eindhoven er struikelstenen waren ge-
legd in de straten voor de huizen waar-
uit deze Joden zijn weggevoerd. Via dat 
contact kreeg ik veel informatie en ben 
ik op zoek gegaan naar mensen die zich 
voor dit doel zouden willen inzetten.
Op de allereerste plaats hebben mijn 
vrouw Tiny en ik God gevraagd in ons 
gebed om mensen op ons pad te brengen 
en mij de vrijmoedigheid te geven die 
mensen ook aan te spreken. Dat is inder-
daad gelukt en zo kon de oprichting van 
de stichting plaatsvinden op 26 juli 2012 
bij notaris A. Veldhuizen. Vanaf toen 
begon de zoektocht naar de mogelijke 
nabestaanden van de slachtoffers en de 
slachtoffers zelf. De heer en mevrouw 
Mayer van de Joodse gemeente hebben 
mij enorm geholpen en mij wegwijs ge-
maakt in die zoektocht. Naderhand werd 
ik bijgestaan door Betsie van Raven-
horst en Miriam Miedema, beiden zeer 
bedreven in het zoeken op internet.

Op 30 april jl. heeft de stichting Her-
denkingsstenen Amersfoort de eerste 

zestien herdenkingsstenen gelegd. De 
stenen zijn gelegd voor de huizen die 
de slachtoffers gedwongen moesten 
verlaten om geheel onvrijwillig op 
eigen kosten naar Amsterdam te reizen. 
Of bij huizen waarvan de bewoners zijn 
opgepakt en via kamp Amersfoort op 
transport gezet naar kamp Westerbork, 
van waaruit zij vervolgens werden ge-
deporteerd naar Auschwitz, Sobibor of 
andere afschuwelijke concentratie- of 
vernietigingskampen.
Eerst was er een officiële bijeen-
komst in de Mannenzaal. Tijdens deze 
bijeenkomst werd gesproken door 
burgemeester Lucas Bolsius, rabbijn 
Shimon Evers en stadsdichteres Nynke 
Geertsma over de drama’s die zich 
hebben voorgedaan tijdens het nazire-
gime. Daarna volgde een stille tocht 
naar het museum Flehite om de laatste 
van de zestien stenen te onthullen: de 
herdenkingssteen voor Albertus den 
Ouden. Hij woonde daar destijds. De 
burgemeester en de nicht van Albertus, 
Richa Schippers, onthulden de steen. 
| Foto: Bert Prinsen

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 
reactie behoudt zich het 
recht voor reacties in te kor-
ten of niet te plaatsen.

K O R T  N I E U W S

Drone neergeschoten
Het Soedanese leger meldde be-
gin mei dat het een drone had 
neergeschoten. Het onbemande 
vliegtuig voerde een verken-
ningsmissie uit. Het Soedanese 
leger vermoedt dat het toe-
stel van Israël was. Israël heeft 
niet gereageerd. Mogelijk was 
het een drone die een operatie 
voorbereidde om wapens die 
bestemd zijn voor Hezbollah te 
vernietigen.

Overleg boeren Gaza

Gazaanse landbouwers kwamen 
naar de jaarlijkse internationale 
landbouwtentoonstelling van 
Agritech in Tel Aviv. Ze kwamen 
om te overleggen met een Isra-
elische veiligheidsfunctionaris 
over maatregelen om de land-
bouw in Gaza te versterken. Ze 
vroegen Israël meer landbouw-
materieel en kunstmest door te 
laten en uitgebreidere mogelijk-
heden te bieden om hun oogst 
te exporteren. Israël neemt de 
verzoeken in overweging. | Foto: 

Flash90

Eenvoudiger
Het IDF Thuisfrontcommando, 
belast met de burgerbescher-
ming in Israël, heeft een een-
voudigere kaart gemaakt voor 
de raketdreiging in Israël. Ou-
dere kaarten werkten met een 
ingewikkeld stelsel van geva-
renzones waardoor veel burgers 
in verwarring raakten. Ook het 
waarschuwingssysteem via de 
media verliep rommelig. Dit al-

les is nu een-
voudiger en 
logischer. 
| Foto: IDF
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K O R T  N I E U W S J O O D S E  W E R E L D

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

Gevlucht
Voor mij was het de eerste keer in de Joodse 
Zee en Boskolonie, een vakantiehuis voor 
Joodse kinderen in Wijk aan Zee. Ik was 
negen jaar en mocht daar een paar weken 
doorbrengen om weer aan te sterken. Op een 
dag waren ze er ineens. Een hele grote groep 
Joodse jongeren die een vreemde taal spraken. 
Het waren Hongaarse vluchtelingen voor wie, 
na het neerslaan van de revolutie door het 
Russische leger, hun moederland niet langer 
veilig was. Ik was nog te jong om te beseffen 
dat deze jonge mensen, van wie ik toen in 
het Hongaars heb leren tellen, maar enkelen 
waren van een aantal vluchtelingstromingen 
waar Joods Nederland mee te maken had in de 
twintigste eeuw.

Aan het begin van die eeuw zochten Joden uit 
Polen hier hun heil. Een kleine gemeenschap 
van hen vestigde zich in het vooroorlogse 
Scheveningen. Aan het begin van de Eerste 
Wereldoorlog werd deze kleine enclave uitge-
breid met Joodse gezinnen uit België die daar 
het krijgsgeweld probeerden te ontvluchten. 
Twintig jaar later ontfermde het Comité voor 
Joodse Vluchtelingen zich over de vele Joden 
die nazi-Duitsland moesten ontvluchten. Het 
Lloyd Hotel in Amsterdam, en het emigran-
tenhotel van de Holland-Amerika Lijn in 
Rotterdam waren enkele van de plekken waar 
deze vluchtelingen werden ondergebracht. 
Na de Kristallnacht in 1938 in Duitsland en 
Oostenrijk, waarbij talloze synagogen, winkels 
en bedrijven van Joden werden verwoest en 
duizenden Joden werden opgesloten in concen-
tratiekampen, gingen de Nederlandse grenzen 

dicht. ‘Te veel Joden hier zou te veel antise-
mitisme veroorzaken.’ Anderen die toch na 
die datum nog de grens wisten over te komen, 
werden niet zelden door de Marechaussee naar 
Duitsland teruggestuurd, met alle gevolgen van 
dien.
Diegenen die hier al voor 1938 waren, wer-
den tot ‘ongewenst vreemdeling’ verklaard 
en ondergebracht in het Centraal Vluchtelin-
genkamp Westerbork. Zoals bekend kreeg dit 
kamp na het begin van de bezetting een andere 
bestemming als doorgangskamp naar Ausch-

witz, Sobibor en andere concentratiekampen in 
Duitsland en Polen. O ja, dan waren er ook nog 
de tienduizend kinderen die onder de naam 
‘Kindertransporten’ vanuit Duitsland ons land 
binnenkwamen na die Kristallnacht. Maar zij 
mochten alleen binnen onder het voorbehoud 
dat zij binnen vierentwintig uur na aankomst 
Nederland weer verlieten via de boot in Hoek 
van Holland.
Tijdens de oorlogsjaren zelf waren die Joden 
die aan de deportaties naar het oosten hadden 
weten te ontkomen de vluchtelingen van dat 
moment. Jaren op de vlucht, zichzelf verstop-

pend, ondergedoken probeerden zij op die 
manier te overleven.

De stromen Joodse vluchtelingen gingen na de 
oorlog door. Sommige overlevenden vanuit de 
concentratie- en vernietigingskampen, die niet 
naar hun geboortestreek elders terugkonden, 
probeerden ook in ons land als vluchteling toe-
gelaten te worden. En dan waren er dus, zoals 
gezegd, de gevluchte Joden na de Hongaarse 
opstand in 1956. Vanaf de zeventiger jaren 
brengt het Solidariteitscomité voor Joden in 
de Sovjet-Unie de stroom van Joodse vluchte-
lingen uit dit land op gang. En dan zijn er ook 
nog Joden uit Irak die hun weg naar het Westen 
proberen te vinden.
Zo zien wij dat voor ons Nederlandse Joden 
het begrip ‘vluchteling’ nooit is weggeweest. 
Diegenen die zich uiteindelijk hier hebben 
kunnen vestigen, hadden dit vaak te danken 
aan particuliere initiatieven. De overheid zelf 
was verre van ruimhartig en was voornamelijk 
bezig om de hier aangekomen vluchtelingen zo 
gauw mogelijk door te verwijzen naar andere 
landen.

De vluchtelingengeschiedenis van Lampedu-
sa, Syrië, Libië en vele andere plaatsen op de 
wereld maken het collectief geheugen van in 
ieder geval de Joodse gemeenschap in ons land 
wakker. De recente politieke discussie over 
bed, bad en brood brengt dan ook herinnerin-
gen naar boven die lang niet altijd plezierig 
zijn. Integendeel. Het toont ons dat er nog niet 
zoveel veranderd is daar waar het over vluchte-
lingen gaat.

‘Zo zien wij dat 

voor ons  Nederlandse Joden 

het begrip ‘vluchteling’ 

nooit is  weggeweest.’

Hoe denken Palestijnse christenen over Joden en Israël?
De christelijke kerk heeft door de eeuwen heen een diepgewortelde aversie gekend jegens Joden en Jodendom. In de vorige 

eeuw ontstond in de Duitse kerken de kerkbeweging van de Deutsche Christen: predikanten en kerkleden die achter het nazi-

regime stonden.

Door Ds. kees kant

Deze predikanten en kerkleden hadden van 
1939 tot 1945 een eigen theologisch instituut 
in Eisenach. Zij leerden dat het Oude Tes-
tament nietig verklaard kon worden, dat het 
Jodendom in zijn aard slecht was, en dat Jezus 
geen Jood was. De Bijbel moest ‘ontjoodst’ 
worden.

Dezioniseren
Wie denkt dat dit enkel bizarre gedachten 
zijn uit een donker verleden, vergist zich. We 
zien dit vandaag terugkeren in de zogenaam-
de bevrijdingstheologie van veel Palestijnse 
 christenen. Zo noemt de bekendste Palestijnse 
bevrijdingstheoloog Naim Ateek veel teksten 
uit het Oude Testament ‘bekrompen, natio-
nalistisch en racistisch’. Ook vindt hij dat de 
Thora, de eerste vijf Bijbelboeken, ‘het hart 
van het bekrompen en nationalistische den-
ken’ is. Hij vindt dat we het Oude Testament 
moeten lezen door de bril van het Nieuwe 
Testament.
Maar ook in het Nieuwe Testament loopt hij 
tegen veel teksten aan die een plaats toeken-
nen aan Joden en Israël. Hij vindt dan ook 
dat de Bijbel ‘gedezioniseerd’ moet worden, 
ontdaan van alle teksten die duiden op de 
verkiezing van Israël als land en volk. Jezus 
noemt hij ‘een Palestijn die onder bezetting 
leefde’.

Van Eisenach naar 
Betlehem

Ds. Kees Kant schreef Van Eisenach naar 
Betlehem dat vanaf deze maand te verkrijgen 
is. Het boek is een historische uiteenzetting 
van het anti-Joodse denken in de geschie-
denis van de christelijke kerk, in de kerk-
beweging van de Deutsche Christen en in 
kringen van Palestijnse christenen. Het boek 
is voor E 14,95 te bestellen bij Christenen 
voor Israël,  christenenvoorisrael.nl/winkel of 
033-2458824

In het najaar zal ds. Kant een korte serie 
schrijven in deze krant naar aanleiding van 
onderwerpen uit dit boek.

Regels Tempelberg
De Israëlische politie heeft er 
een harde dobber aan. Joden die 
willen bidden op de Tempelberg, 
hebben daar volgens de wet 
recht op. Maar als ze dit doen, 
komen moslims op de Tempel-
berg in opstand en ontstaan er 
gewelddadige rellen. Soms ar-
resteert de politie Joden omdat 
ze ‘de regels overtreden’. Maar 
wat die regels precies zijn, is 
onbekend. De politie beloofde 
daarom in mei een lijst met re-
gels op te stellen.

Legale nederzettingen

Tijdens de coalitiebesprekingen 
voor de nieuwe regering van 
premier Netanyahu heeft Naftali 
Bennet bedongen dat de rege-
ring de wettelijke status van 
nederzettingen aanpast. Joodse 
bouwwerken in Judea en Sama-
ria die met overheidssteun en 
staatsinstemming zijn gebouwd, 
worden legaal. Een speciaal in-
terministerieel team in de nieu-
we regering moet dit verwezen-
lijken. | Foto: Flash90

Patrouilleschepen
Israël en Duitsland tekenden 
begin mei een wederzijds con-
tract. Israël koopt van Duitsland 
vier patrouilleschepen voor 430 
miljoen euro. De Duitse regering 
betaalt hieraan 115 miljoen euro 
mee. De schepen zullen worden 
ingezet om de gasvelden in de 
Middellandse Zee te beveiligen. 
Het Duitse TK Consortium heeft 
toegezegd voor in totaal 162 
miljoen euro Israëlische defen-
sieproducten te kopen.

Regen vangen

Veel van de weinige regen die 
in Israël valt, spoelt weg in zee. 
Maar daar is iets op gevonden. 
In Ramla en Bat Yam installeer-
de het Joods Nationaal Fonds 
biofilters. Via een netwerk van 
betonnen goten wordt het re-
genwater naar enkele putten 
geleid waar het water op na-
tuurlijke wijze wordt gefilterd en 
in het grondwater kan zakken. 
| Foto: KKL-JNF

Babysmokkel
Na de aardbeving in Nepal wer-
den 25 adoptiebaby’s uit Nepal 
naar Israël gebracht. Hierop 
meldde het Iraanse Spaansta-
lige televisiestation HispanTV 
dat Israëls humanitaire hulp 
aan Nepal – die tegelijkertijd op 
gang kwam – als dekmantel zou 
dienen voor de smokkel van ba-
by’s voor homoseksuele stellen. 
Een Venezolaans televisiestation 
nam het verzonnen bericht over. 

‘Abraham was bezetter’
De evangelische Palestijnse theoloog Yohanna 
Katanacho zegt zelfs dat de bezetting niet is 
ontstaan bij de Zesdaagse Oorlog in 1967, 
maar al bij de stichting van de staat Israël in 
1948. Toen al is ‘de zonde binnengekomen in 
het land’. Hij zegt zelfs dat Abraham in feite 

al de eerste bezetter was. Wie zich vandaag 
in Israël een Jood noemt, doet dat ten onrech-
te, meent hij. Want zij zijn geen Joden. De 
ware betekenis van een Jood is volgens hem 
iemand die behoort tot de christelijke kerk. 
Je gelooft je ogen niet bij het lezen van deze 
boeken.
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Propaganda hindert shalom

Berichten in de media over 

het Arabisch-Israëlische con-

flict zijn vaak onbetrouwbaar. 

Onlangs schreef Frits Bolkestein 

in NRC Handelsblad dat het 

 Westen zich door Arabische 

propaganda tegen Israël laat 

ringeloren.

Door Dr. l. engelfriet

Deze eenzijdige berichtgeving 
houdt Bolkestein al langer bezig. 
In het voorwoord van het boek 
Hoe de nuance verdween uit een 
kwaliteitskrant van Hans Moll, 
redacteur van NRC Handelsblad 
tussen 1990 en 2010, wees hij op 
de radicale wijziging in de Euro-
pese verslaggeving. Waarom werd 
Israël in allerlei media voorgesteld 
als de grootste schurkenstaat in 
het Midden-Oosten, terwijl de 
grootschalige onderdrukking en 
moordpartijen in de regio veel 
minder aan bod kwamen? Een 
evenwichtige historische beschrij-
ving van het conflict zoals de 
studie ‘Tussen hoop en catastrofe’ 
van de Gentse hoogleraar Klaas 
Smelik is zeldzaam.

In Israël zelf zijn de reacties op 
verslaggeving en propaganda 
niet van de lucht. Het nieuws in 
binnen- en buitenlandse kranten 
wordt gevolgd door kritische 
instanties. Bijvoorbeeld door de 
controleerbare rapportage van 
Honest Reporting. Deze Israë-
lische publieke zender beoogt 
hetzelfde doel als het Nederlandse 
CIDI. De directe aanleiding tot 
de recente oorlog met Gaza geeft 
The New York Times zo weer: het 
conflict begon met de verdwij-
ning van drie Israëliërs en het 
kidnappen en vermoorden van 
een Arabische jongen door Joodse 
extremisten. Waarom spreekt zo’n 
internationaal bekende krant met 
twee monden? Het lijdt immers 
geen twijfel dat het om vier 
 moorden gaat die alle veroor-

deeld moeten worden. De drie 
Joden zijn niet verdwenen, maar 
vermoord door leden van Hamas, 
een wrede en extremistische 
organisatie.

Leugenindustrie
Historicus Ben Dror Yemini 
beargumenteert dat de onbe-
trouwbaarheid zich niet beperkt 
tot de media, maar zich uitstrekt 
tot de bijdragen van wetenschap-
pers. Hij schreef er het boek 
De Leugen industrie over, dat in 
Israël een felle discussie teweeg-
brengt. De auteur is ook jurist 
en noemt zichzelf een linkse 
zionist. Binnenkort verschijnt 
zijn Hebreeuwse tekst in een 
Engelse vertaling. Yemini reageert 
vooral op tendentieuze bijdragen 
van de historicus Ilan Pappe. 
In de veelgelezen Egyptische 
krant  Al  Ahram  beweerde Pappe 
dat ministers van de Arbeiders-

partij in 2002 een etnische 
zuivering van Israël beoogden. 
Het  zionistische plan zou door 
academische kringen gesteund en 
aanbevolen zijn. Pappe beweerde 
dat het plan om Palestijnen te 
verhuizen op geringe weerstand 
stuitte.

Vredesactivist Yemini logen-
straft de bewering van Pappe. 
Als redacteur van het dagblad 
Maariv kreeg hij geen enkele tekst 
met propaganda voor ‘zuivering’ 
aangeboden en zou hij die ook 
nooit opgenomen hebben. In 
academische tijdschriften en in 
alle grote dagbladen werd aan 
het plan geen aandacht besteed, 

laat staan dat het werd toege-
juicht. Yemini bleef vredesacti-
vist, maar vond de maat van de 
leugen vol. Hij baseert dat mede 
op een lijst van Pappes leugens, 
die door historicus Benny Mor-
ris verzameld zijn. Yemini geeft 
voorbeelden van de lasterlijke 
enormiteiten van Pappe. Pappe 
vergelijkt Israël met nazi-Duits-
land en noemt Israëls optreden 
tegen de terreurorganisatie Hamas 
volkerenmoord. Tot genoegen van 
antisemieten probeert professor 
Pappe met deze leugens Joden in 
binnen- en buitenland te indoctri-
neren. In de ogen van Yemini en 
Morris zijn Pappe en zijn mede-
standers daarom vijanden van de 
vrede, vijanden van de Palestijnen 
en vijanden van Israël.

Yemini laat er geen twijfel over 
bestaan dat Israël in het conflict 
fouten maakt, en dat er in 1948 

ook een aantal Palestijnen verdre-
ven zijn. Hij vindt het debat over 
die verdrijving legitiem. Maar dan 
moet de omvangrijkere verdrij-
ving van Joden uit de Arabische 
landen, zonder enige compen-
satie voor de geleden schade, 
ook aan bod komen. Yemini 
neemt stelling tegen hoogleraren 
die de wetenschap degraderen 
tot een groothandel in leugens. 
De Amerikaanse  politicoloog 
John  Mearsheimer bijvoorbeeld 
is van mening dat Israëls be-
handeling van het  Palestijnse 
volk de grootste misdaad uit 
de moderne geschiedenis is en 
zijn collega Juan Cole vergelijkt 
Israëls optreden in Gaza met de 

 kwaadaardigste koloniale misdrij-
ven van het Westen.

Gevolgen
De gevolgen van de leugenach-
tige publicaties zijn rampzalig. 
In de Angelsaksische wereld 
worden Joodse wetenschappers en 
studenten met boycot bedreigd. 
Anti zionistische hoogleraren mis-
bruiken hun academische vrijheid 
en misleiden hun studenten. In 
sommige kerken zien we verge-
lijkbare tendensen: verdedigers 
van Israël en de landbelofte wor-
den in brede kring ongemotiveerd 
als bekrompen zionisten wegge-
zet. Sommige kerkelijke woord-
voerders verdedigen islamieten 
tegen kritiek van politici, maar 
bekommeren zich noch om de 
bedreigde volksgenoten van Jezus, 
noch om Zijn volgelingen in het 
Midden-Oosten. De Wereldraad 
van Kerken telt geen christenen 
voor Israël, maar beschouwt 
Palestina – zoals zij de niet-be-
staande staat van de Palestijnen 
noemen – als het centrale thema in 
de regio. En reserveert het inter-
nationale recht voor veroordeling 
van Israël.

In Amerika bestrijdt een enkele 
academische organisatie die vrede 
in het Midden-Oosten nastreeft 
het antizionisme en voorkomt dat 
academici louter op grond van 
hun Joodse achtergrond wor-
den geboycot; nog maar weinig 
politici durven leugens aan de 
kaak te stellen. De grootste 
leugen is echter dat het Palestijns- 
Israëlische conflict een belangrij-
ke oorzaak van terreur in de hele 
wereld is. Dat vooraanstaande 
politici in Europa en daarbuiten 
deze leugen uitdragen, vormt 
een ernstige bedreiging voor de 
wereldvrede.

Een vrouw demonstreert tegen Israël. Het consequent portretteren van Israël als kwaadaardige macht, heeft geleid tot politieke stellingname tegen Israël. | Foto: Yuri Cortez

‘Waarom wordt Israël 

in allerlei media voorgesteld 

als de grootste schurkenstaat 

in het Midden-Oosten?‘

Solidariteitssjabbat
Twaalf leden van het Ameri-
kaanse congres en diplomaten 
uit diverse Europese landen 
(voor zover bekend niet uit Ne-
derland) deden op 22 mei mee 
aan een ‘solidariteitssjabbat’. Zij 
deden dit om hun zorg over het 
groeiende antisemitisme in de 
wereld te uiten. Het evenement 
vond plaats in Amerika en werd 
georganiseerd door de Lantos 
Stichting voor Mensenrechten 
en Gerechtigheid.

Gehackt

Op vrijdag 10 mei, precies ze-
ventig jaar na de bevrijding van 
Europa van de nazi’s, werd de 
website van voormalig concen-
tratiekamp Mauthausen in Oos-
tenrijk gehackt. Hackers plaats-
ten kinderporno op de site die 
daarna snel eraf werd gehaald 
door het bedrijf waar de web-
site draait. De Oostenrijkse mi-
nister van Binnenlandse Zaken, 
Johanna Mikl-Leitner, omschreef 
de aanval als “een criminele, zie-
kelijke, afschuwelijke aanval”. In 
Mauthausen werden tweehon-
derdduizend mensen door de 
nazi’s vermoord. | Foto: Wikimedia 

Commons

Anti-BDS-resolutie
Na de Amerikaanse staat Tenes-
see werd in mei ook in de staat 
Indiana een niet-bindende reso-
lutie aangenomen tégen Boy-
cot, Desinvestering en Sancties 
(BDS) tegen Israël. Hiermee laat 
het bestuur van de Amerikaan-
se staat duidelijk weten dat het 
geen heil ziet in BDS-campagnes 
tegen Israël.

Nieuwe Gazaflottielje

Onder de naam Freedom Flotilla 
III willen diverse pro-Palestijn-
se organisaties opnieuw met 
een vloot schepen proberen 
de zeeblokkade naar Gaza te 
doorbreken. Op 10 mei vertrok 
het vissersschip Marianne uit 
Göteborg in Zweden. Via diverse 
havens vaart het naar de Mid-
dellandse Zee. Onderweg zullen 
andere schepen zich bij de vloot 
voegen. | Foto: Freedomflotilla.org

Drinkwaterprobleem
De bevolking van Gaza wordt 
bedreigd met een drinkwaterpro-
bleem. Voor drinkwater zijn de 
Gazanen aangewezen op het op-
pompen van grondwater, maar 
dit dreigt door overbemaling te 
verzilten door zeewater. Gazaan-
se wetenschappers werken aan 
een ontziltingsinstallatie, maar 
voor bouw op grote schaal ont-
breken vooralsnog de fondsen.
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Klaas en Rietje Hoekstra nauw betrokken bij ondernemersplatform Werken aan de Toekomst

‘Omdat de God van Israël iets met ons heeft!’
Het ondernemersplatform van 

Christenen voor Israël bestaat 

tien jaar. Komend najaar wordt 

het tweede lustrum gevierd. 

Coördinator Klaas Hoekstra en 

werkgroeplid Rietje Hoekstra 

zijn nauw betrokken bij het 

platform. Zij vertellen over hun 

drukke leven, hun aanstekelijke 

liefde voor Israël en natuurlijk 

over het succesvolle platform 

Werken aan de Toekomst.

Door teus Den otter

Klaas: “Ik werd geboren in 1943 
en volgde de opleiding ‘chemisch 
vakman’. Dat was toen de toe-
komst. Na het overlijden van mijn 
moeder ging ik als zestienjarige va-
ren op koopvaardijschepen. Na tien 
jaar varen over alle wereldzeeën, 
kwam ik tijdens verlof een (christe-
lijk) meisje, Rietje van Voorst, 
tegen. Ik werd op 26-jarige leeftijd 
in 1969 op Pinksteren gedoopt en 
wij trouwden op 9 december 1969. 
Maar Rietje had niets met water en 
zo kwam ik ‘aan de wal’.”
Klaas veranderde van zeeman in 
een ‘zorgman’: “Ik werd ver-
pleger in een psychogeriatrisch 
verpleeghuis [voor ouderen met 
een geheugen- of gedragsstoornis, 
red.] en deed de sociale academie 
in Groningen. Ik was maatschap-
pelijk werker, ouderling in Ulrum 
en secretaris van de Hendrik de 
Cockschool in dezelfde plaats.”

Rietje werd geboren in 1949. “Na 
de huishoudschool werkte ik bij 
een buurtsuper, totdat ik Klaas 
ontmoette. In Ulrum startte ik een 
buurtvereniging op. Ons gezin van 
drie kinderen én de verbouw van 
ons huis vroeg de volle aandacht. 
Helaas werd ik ernstig ziek maar, 
na drie operaties en een dieet, was 
ik gelukkig weer gezond.”
Klaas werd ondertussen benoemd 
tot directeur van zorgcentrum 
De Schutse in Winschoten. En 
sinds 1989 tot algemeen directeur 
van zorgcentrum Arkemheen in 

Nijkerk en de Stoutenborg in 
Hoevelaken. Ook nam hij in 1992 
het initiatief voor een hospice in 
Nijkerk. Klaas: “Rietje heeft in 
die periode heel veel vrijwilli-
gerswerk verricht.” In 2011 werd 
hun inzet voor de medemens in 
ons land en in Israël beloond met 
een koninklijke onderscheiding en 
werden zij allebei geridderd in de 
Orde van Oranje-Nassau.

Wat is jullie betrokkenheid tot 
Israël?
“In 2002 gingen wij met de VUT 
en werd ons gevraagd of wij bij 
het kinderhuis Jemima in Beit Jala 
in Israël een professionalisering 
in gang wilden zetten en het huis 
afbouwen. Een huis met ruim 
veertig verstandelijk beperkte 
Palestijnse kinderen.”
Klaas en Rietje: “Wij hadden 
iets met Israël omdat de God van 
 Israël iets met ons heeft! Wij gin-
gen met de bede: Laat Hem bestu-

ren, waken, het is wijsheid wat Hij 
doet. Zo zal Hij alles maken dat 
ge u verwonderen moet.” En die 
verwondering kwam er. “In twee 
jaar tijd hadden wij, met Gods 
hulp, een veranderingsproces in 
gang gezet, een sociaal en een 
gezond fi nancieel netwerk opgezet 
en het huis Jemima helemaal 
afgebouwd. Een kindvriendelijk, 
kindveilig huis ondanks alle on-

rust en spanningen van de Tweede 
Intifada en de oorlog in Irak.”

Jullie zijn nauw betrokken bij de 
oprichting van het ondernemers-
platform van Christenen voor 
Israël.
“Toen Christenen voor Israël 
begin 2005 ons vroeg of wij een 
platform wilden opzetten, was de 
keuze snel gemaakt. In maart 2005 
bezochten wij jongerenprojecten 
in Israël en in oktober ging het 
ondernemersplatform Werken aan 
de Toekomst offi cieel van start met 
twintig leden en twintig aspirantle-
den. Klaas werd de coördinator en 
Rietje lid van de werkgroep. Rietje 
coördineerde meer de fi nanciële 
kant. De doelstelling van het plat-
form en een reglement werden op 
papier gezet. Veel telefoontjes en 
bezoeken aan ondernemers werden 
door Klaas afgelegd. Soms kwam 
de reactie: ‘Ja maar de Palestij-
nen …’. Wat waren wij dan blij dat 
wij in Beit Jala in Israël hadden 
gewoond en gewerkt en wij dan de 
werkelijke situatie, het wérkelijke 
verhaal konden vertellen.”

“Het ondernemersplatform was 
op weg naar de honderd leden. 
Maar helaas, ook de fi nanciële 
crisis ging het ondernemersplat-
form niet voorbij. Nu na tien jaar 
zijn er 76 betalende leden en 60 
aspirantleden. Zij komen uit de 

volle breedte van onze (kerkelijke) 
samenleving. Grote bedrijven, 
middelgrote en eenmansbedrijven. 
Maar het platform is natuurlijk zo-
veel meer dan het tellen van leden. 
De toon, de klank is soms wat an-
ders. Maar als je elkaar respecteert 
en geen bedreiging voor elkaar 
bent, is daar de gemeenschap!”

Welke projecten worden bezocht?
“Tweemaal per jaar gaan wij met 
een afvaardiging van de leden van 
het ondernemersplatform naar 
Israël voor een bezoek aan jonge-
renprojecten. Het gaat om de pro-
jecten Sde Bar in de woestijn van 
Judea; de Eden-meisjes met een 
incestverleden; het project Yedidim 
vangt Ethiopische meisjes op en 
project Hineni helpt slachtoffers 
van terreur. Ons nieuwste project 
Ramat Hadassa nabij Haifa is be-
doeld voor zwaksociale jongeren.
De meegereisde ondernemers 
doen verslag van hun bevindingen 
tijdens plenaire bijeenkomsten in 
Nijkerk. Deze worden twee keer 
per jaar gehouden en bieden ruim-
te voor het stellen van vragen en 
de werkgroep legt dan fi nanciële 
verantwoording af.”

Waarom is het aantrekkelijk om 
juist van dit platform lid te worden?
“Het platform is opgezet om 
ondernemers te betrekken bij Gods 
handelen met Zijn volk Israël. We 
zetten in op projecten voor kansar-
me jongeren in Israël, waar onder-
nemers met hun kennis, ervaring, 
raad en daad hun terzijde kunnen 
staan. Dit betreft dus niet in de 
eerste plaats een fi nanciële aange-
legenheid, het vraagt om de liefde 
voor het Joodse volk ook écht in 
daden om te zetten. Eveneens ligt 
er een taak om elkaar als christen-
ondernemers te bemoedigen in deze 
tijd waarin zoveel aan de orde is.”

4Meer informatie over het platform 
en de projecten op christenenvooris
rael.nl/ondernemers.

Klaas en Rietje Hoekstra op de oude stadsmuren van Jeruzalem. | Foto CvI

‘Ondernemers betrekken bij Gods handelen 

met Zijn volk Israël.’

Aspirantleden welkom op 24 juni
Speciaal voor onze aspirantleden 
houdt het ondernemersplatform 
‘Werken aan de Toekomst’ een 
informatiebijeenkomst op woens-
dag 24 juni in het Israëlcentrum 
te Nijkerk. U bent welkom om 
18.00 uur. De bijeenkomst duurt 
tot 20.00 uur. Voor onze geno-
digden is er een broodmaaltijd. 
Leden van onze werkgroep zullen 
u meer vertellen over het waarom 
van ons platform; waarom georiënteerd op Israël en waarom speci-
fi ek gericht op jongeren?
Ons platform maakt deel uit van Christenen voor Israël. Daarom 
zullen ook doel en werk van deze stichting aan bod komen. Daar-
naast zullen werkgroepleden spreken over de voortgang van onze 
projecten voor hulpbehoevende jongeren in Israël. Ook ons nieuwe 
Yedidim-project komt aan bod. U kunt zich aanmelden bij coördina-
tor Klaas Hoekstra: kl.hoekstra@fi lternet.nl of 06-23634976.

‘EU, herzie beleid’
Een groep Europese oud-diplo-
maten en oud-politici, die zich 
de Europese Eminente Personen 
Groep noemt, wil dat de EU haar 
Israëlbeleid herziet. Ze stuurde 
begin mei een brief aan EU-chef 
voor Buitenlandse Zaken Federi-
ca Mogherini. Ze vindt dat de EU 
Israël niet hard genoeg aanpakt 
waar het om de nederzettingen 
gaat. In de groep zitten onder 
meer oud-secretaris-generaal 
van de NAVO Javier Solana en 
oud-premier Dries van Agt.

Armeense genocide

Knessetspreker Yuli Edelstein 
riep tijdens een speciaal debat 
de Israëlische regering op om 
de Armeense genocide van 1915 
offi cieel te erkennen. Israël heeft 
hierin altijd een ambivalente 
houding aangenomen om de 
betrekkingen met Turkije niet te 
schaden. Edelstein zei: “Wij Jo-
den, die nog altijd lijden onder 
de gevolgen van de Holocaust, 
kunnen deze tragedie niet baga-
telliseren.” | Foto: Flash90

Academische samenwerking
De Universiteit van Haifa en de 
Oost-Chinese Nieuwe Univer-
siteit hebben een gezamenlijk 
academisch onderzoekscentrum 
geopend in Shanghai. Het is een 
teken van de groeiende banden 
tussen Israël en het Verre Oos-
ten. De Chinese overheid inves-
teert jaarlijks ruim vijf miljard 
dollar in studiebeurzen en daar 
kunnen Israëlische academici nu 
ook van profi teren.

Merkel verdedigt Israël

Tijdens een ontmoeting tussen 
de Israëlische president Reuven 
Rivlin en de Duitse bondskanse-
lier Angela Merkel, benadrukte 
de laatste dat Duitsland is toe-
gewijd aan de veiligheid van 
Israël. Toen een student aan 
Merkel vroeg waarom Duits-
land wapens blijft verkopen aan 
 Israël, antwoordde ze: “Omdat 
zes miljoen Joden werden ver-
moord door het naziregime, is 
Duitsland verplicht Israël te ver-
dedigen.” | Foto: Flash90

Ethiopische Joden
De Ethiopisch-Joodse gemeen-
schap in Israël liet tijdens een 
noodzitting van de Knesset een 
krachtig geluid horen. Ethiopi-
sche Joden voelen zich gediscri-
mineerd. Afgevaardigden van de 
gemeenschap riepen de Knes-
setleden en vertegenwoordigers 
van justitie en politie op om 
sterker op te treden tegen racis-
me en integratie te bevorderen.
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Samenzijn
Mijn hulp is van de Here, zegt 

de psalmdichter. In zijn geheel 

is deze uitspraak een prachtig 

getuigenis, maar we richten 

onze aandacht nu eens op een 

klein onderdeel: het woordje 

‘van’.

Door Drs. Dirk varwiJk

Dieper graven loont
Psalm 121:2: Ezri me-íem adonái 
osée shamájim va-árets … “Mijn 
hulp is van de Here, die hemel 
en aarde gemaakt heeft.” ‘Die 
hemel en aarde gemaakt heeft’ 
is een nadere bepaling van ‘de 
Here’. Je zou geneigd zijn om 
te denken dat de schrijver door 
het aanhalen van een zo belang-
rijk en krachtig iemand, de nadruk 
wil leggen op  Degene die hem 
helpt. Zonder twijfel is dat ook 
zo. Maar er is veel meer aanwe-
zig in deze uitspraak. We kijken 
alleen naar de eerste helft, naar 
‘mijn hulp is van de Here’, en 
wel alleen naar me-íem, van, of: 
vanwege.

Twee mogelijkheden
Iem betekent allereerst eenvoudig-
weg: met. Bijvoorbeeld in 
1 Samuël 9:24: “Zo at Saul op 
die dag met Samuël” … va-jochál 
sha’óel im shmoe’éel ba-jóm ha-
hóe. Voor dat ‘met’ beschikt het 
Bijbels Hebreeuws over nog een 
woordje: eet. In 2 Samuël 16:17 
lezen we dat Absalom tot Chu-

sai zegt: “Waarom zijt gij niet met 
uw vriend meegegaan?” Beide 
woorden worden door elkaar 
gebruikt, alhoewel iem vaker voor-
komt in tekstgedeelten uit latere 
tijd. Ook kunnen ze allebei enigs-
zins van vorm veranderen omdat 
ze soms gecombineerd worden 
met bijvoorbeeld ik, jij, wij.

Een wereld erachter
Bij ‘met’ denken we aan samen 
met, aan begeleiden, aan iets 
samen doen. Dat vinden we onder 
andere in Deuteronomium 20:4: 
ki adonái eloheichéem ha-holéech 
imachéem … “de Here, uw God, 

is het, die met u gaat”. Imachéem, 
mét u. We moeten denken aan 
begeleiding, sterker nog, aan 
gezelschap, aan mede-aanwe-
zigheid. Dat is namelijk de 
grondbetekenis van iem. Jeremia 
18 opent heel simpel met: “Het 
woord dat van de Here tot Jeremia 
kwam” … Ha-davár asher hajáh 
el-jirmejáhoe me-éet adonái. 
Van, me-éet. Maar die vertaling 

is wel heel kort door de bocht. 
Hij moet dieper reiken, en wel 
als volgt: Het woord dat vanuit 
het samenzijn met de Here tot 
Jeremia kwam. Van de overdracht 
van een profetische boodschap 
weten we niets af. De manier 
waarop dat, technisch gesproken, 
in zijn werk gaat, is onbekend. 
Soms is er sprake van een gezicht, 
een chazón, zoals in Jesaja 1: “Het 
gezicht van Jesaja, dat hij heeft 
gezien over Juda en Jeruzalem”. 
Dan weer is het een droom waarin 
God contact legt met een pro-
feet. Vaker lezen we: “Het woord 
des Heren kwam tot mij”. Ook 

dan worden we in het ongewisse 
gelaten over de manier waarop dat 
gebeurt.
Wel zegt bijvoorbeeld Ezechiël in 
hoofdstuk 8, vers 1: “Toen ik in 
mijn huis zat en de oudsten van 
Juda vóór mij zaten, viel daar de 
hand van de Here Here op mij”. 
Het enige dat we met zekerheid 
kunnen zeggen, is dat op het 
moment van de overdracht van 

een profetische boodschap God en 
de profeet samen zijn. Dan is de 
boodschap dus afkomstig uit een 
samenzijn met God.

Psalm 24
In Psalm 24 lezen we over iemand 
“die rein is van handen en zuiver 
van hart” (vers 4). Vers 5 zegt 
dan vervolgens: “Die zal van de 
Here een zegen wegdragen.” Van 
de Here, mé-éet adonái. Ook hier 
zien we een al te vlakke vertaling. 
Het mé-éet betekent veel meer dan 
alleen maar ‘van’, of eventueel 
‘vanwege’. Het is te vertalen met 
‘vanuit de gemeenschap met’, 
ofwel ‘vanuit het samenzijn met’. 
Hier is de werkelijke diepte. Aan 
de zegen gaat een samenzijn met 
God vooraf!
Wat is nu die gemeenschap, dat 
samenzijn? Wel, dat kan een 
grondig naleven van de geboden 
inhouden, maar het kan ook gaan 
om een gebed. In dat laatste is 
men toch ook in Gods bijzijn. En 
bij de profeten zijn het de mo-
menten waarop een boodschap 
doorkomt, waarin God spreekt 
tot de profeet. Hetzelfde beeld 
zien we in Psalm 22. Vers 26 
zegt: “Van U komt mijn lof in een 
grote gemeente” … mé-ietchá 
tehilatí. Ja, vanuit het samenzijn 
met U komt mijn lofprijzing. Zo 
is een kleine aanwijzing, een klein 
woord, functioneel om een groot 
verschil aan te geven, om ons te 
bepalen bij datgene wat nodig is: 
God nabij zijn, in gemeenschap 
met Hem zijn.

‘Wat is nu die gemeenschap, dat samenzijn? 

Wel, dat kan een grondig naleven 

van de geboden inhouden, 

maar het kan ook gaan om een gebed.’

Met de opdracht uit Psalm 

122: “Bidt Jeruzalem vrede 

toe”, willen we u oproepen 

voorbede voor Israël te 

doen. Maandelijks noemen 

wij actuele gebedsonderwer-

pen en zo nodig lichten wij 

die toe, zodat u aan deze op-

dracht invulling kunt geven.

Door Pieter BénarD

Israël
Na het voorjaar met veel her-
denking en feestdagen, zelfs 
met heftige late regen en 
sneeuwbuien, gaat nu alle aan-
dacht in Israël uit naar de nieu-
we rechtse regering en naar de 
ontwikkelingen in Iran.
•  Dank God dat 27.933 nieuwe 

immigranten, op 23 april, de 
Onafhankelijkheidsdag mee 
konden vieren.

•  Bid voor hun ‘nieuwe leven’ in 
Israël, het land waarin ze vol-
uit als Jood kunnen leven, in 
alle vrijheid.

•  Dank voor het fysieke herstel 
van het volk naar hun land én 
voor het geestelijke herstel 
naar hun God (Ezechiël 36).

•  Bid voor premier Netanyahu 
en zijn regering, voor de 120 
leden van de Knesset en voor 
president Rivlin.

Iran
Iran dreigt voortdurend met de 
vernietiging van Israël en onder-
steunt terreurgroepen aan de 
grens van Israël.
•  Bid dat het nucleaire program-

ma van Iran ontmaskerd en 
ontmanteld zal worden. Dat 
de waarheid op tafel komt.

Hamas is volop bezig nieuwe 
tunnels te graven richting Israël, 
geavanceerd materiaal wordt 
ingezet.
•  Dank dat Israël recentelijk een 

systeem ontwikkeld heeft dat 
op afstand ‘tunnelgraafwerk’ 
kan ontdekken.

•  Bid voor de veiligheid van 
 Israël, om waakzaamheid op 
zee langs de kust en in het 
luchtruim (Psalm 91).

•   Dank voor vers 11 van deze 
psalm: “Want Hij zal aangaan-
de u zijn engelen gebieden.”

Alija
•  Blijf bidden voor Koen en Ira 

Carlier die namens Christenen 
voor Israël werkzaam zijn in 
Oekraïne.

•  Dank voor de Joden uit 
Noord-India die in kleine groe-
pen maand na maand blijven 
komen.

•  Bid om een goede integratie in 
de maatschappij, in Israël wo-
nen Joden uit meer dan 120 
landen.

•  Bid om veiligheid van de Joden 
in Europa en in Zuid-Amerika. 
Dank voor de terugkeer, alija, 
uit deze werelddelen.

Op de luchthaven Ben Gurion 
worden de nieuwe immigranten 
vaak welkom geheten met woor-
den uit Psalm 24: “Heft, poorten, 
uw hoofden omhoog, en verheft 
u, gij aloude ingangen”.

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

Titus
Titus was een veel voorkomende Latijnse 
naam. De Romeinse generaal die in 70 n.Chr. 
Jeruzalem en de tempel verwoestte, heette 
 Titus. Zijn triomfboog, met daarop onder 
andere een afbeelding van de menora, de 
zevenarmige kandelaar uit de tempel, die 
hij meenam naar Rome, staat er nog altijd in 
Rome. In 79 volgde hij zijn vader Vespasianus 
op als keizer. Volgens de Joodse overlevering 
was hem dat voorzegd door rabbi Jochanan 
ben Zakkai, die daarom toestemming kreeg om 
een rabbijnse academie te vestigen in Javne, en 
zo de grondslagen legde voor de ontwikkeling 
van het Jodendom na de verwoesting van de 
tempel.
De naam Titus betekent volgens Latijnse bron-
nen uit de oudheid ‘wilde duif’.

In het Nieuwe Testament hebben we een brief 
van Paulus aan Titus. Deze Titus was een leer-
ling van Paulus. Uit die brief, en ook uit ande-
re brieven van Paulus, blijkt diens bijzondere 
band met Titus. Hij noemt hem “mijn oprechte 
zoon overeenkomstig het gemeenschappelijk 
geloof ” (Titus 1:3) en “mijn broeder” (2 Ko-
rintiërs 2:12). Titus was Paulus’ metgezel en 
medewerker in Korinte (2 Korintiërs 8:23), 
maar in Troas had hij hem gemist. Zijn komst 
naar Macedonië was een troost voor Paulus 
(2 Korintiërs 7:6).

Titus was vermoedelijk afkomstig uit dezelfde 
regio als Paulus. Paulus neemt hem na zijn 
verblijf in Syrië en Cilicië (waarvan zijn ge-
boorteplaats Tarsus de hoofdstad is) mee naar 

Jeruzalem (Galaten 2:1). Titus was een Griek 
(Galaten 2:3), maar hoefde in tegenstelling tot 
de Jood Timotheüs in Jeruzalem niet besneden 
te worden. Voor de leiders in Jeruzalem is de 
besnijdenis het exclusieve kenmerk van de 
Joden.

Titus was in opdracht van Paulus bezig met het 
inzamelen van de ‘genadegaven’ voor Jeruza-
lem (2 Korintiërs 8:6), met dezelfde inzet als 
Paulus. Maar daar werd kennelijk ook kwaad 
van gesproken (12:17-18). In zijn brief aan 
Titus geeft Paulus hem opdracht om op Kreta 
oudsten in de gemeente aan te stellen.



 

Onze vrienden ontvingen intussen onze mei-nieuwsbrief.  
U ook of nog niet? Een telefoontje of e-mail is voldoende. De gegevens 
staan hiernaast. 
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.  

IsraëlWeekend 
Herstel…vóór de wederkomst!
Sprekers : Peter en Vanesse Steffens, Jacob Keegstra
Muziek : gospelkoor Higher Level

Workshops, kinder- en  tienerprogramma

Boek nu dit heerlijke weekend in de Achterhoek: www.betteld.nl

28 - 30 AUGUSTUS

Zelhem

IsraëlWeekend
Herstel…vóór de wederkomst!Herstel…vóór de wederkomst!
Sprekers : Peter en Vanesse Steffens, Jacob Keegstra
Muziek : gospelkoor Higher Level

Workshops, kinder- en  tienerprogramma

Boek nu dit heerlijke weekend in de Achterhoek: www.betteld.nl www.betteld.nl

28 - 30 AUGUSTUS

Zelhem

 

HET BESTUUR VAN DE VERENIGING BIJBEL & ONDERWIJS BELEGT EEN 
MIDDAG MET TWEE SPREKERS. 

Plaats: Amersfoort 
Waar: EH-gebouw, Drentsestraat 1, 3812 EH Amersfoort 
Datum: zaterdag 13 juni 2015 om 13.30 uur. 

SPREKERS 
 

1. G. (Gijsbert) Leertouwer LLM, BA 
Beleidsmedewerker SGP-fractie Tweede Kamer. 
Onderwerp: Vrije opvoeding 
De vrije ruimte van ouders om de opvoeding in te vullen was een vanzelfspre-
kend uitgangspunt. De overheid klopt steeds vaker en indringender op de 
voordeur.  

2. P. (Pieter) van Dijk 
Zelfstandig ondernemer op gebied van onderwijs en (jeugd)zorg, oud-be-
stuurslid van Bijbel & Onderwijs.  
Onderwerp: Vrijheid van onderwijs: kans of bedreiging voor Bijbelge-
trouw onderwijs? 
Vanuit recente ontwikkelingen in Nederland rondom evangelisch onderwijs 
geeft hij zijn ervaringen weer en roept hij als ouder op om op de juiste wijze in-
vulling te geven aan betrokkenheid op en verantwoordelijkheid voor bijzonder 
onderwijs. 



13israëlaktueel juni 2015

K O R T  N I E U W SP R O J E C T

Help mee: een betere wereld voor meervoudig gehandicapten – en u

‘Werken bij Aleh buitengewoon leerzaam’
Hij is een oorlogsheld. Vocht 

mee tijdens de bevrijding van 

gijzelaars op het vliegveld van 

Entebbe in Oeganda. Bracht het 

tot generaal-majoor. Maar als ik 

Doron Almog ontmoet, blijken 

al die prestaties hem niet aan te 

kleven. Zijn in 2007 overleden 

zoon Eran is zijn drijfveer. “Ik 

kan nog zo’n geweldige vent 

zijn, zo’n goede generaal, maar 

wat voor vader ben ik geweest? 

Daar gaat het om.”

Door ruBen riDDerHof

Doron Almog en zijn vrouw 
kregen een zoon, Eran. Hij werd 
geboren met een ernstige vorm 
van autisme en een verstandelijke 
handicap. “Wij zochten als ouders 
naar een goede plek om hem te 
kunnen laten opgroeien. In het 
overwegend ultraorthodoxe Bnei 
Brak was een instelling met een 
heel goede reputatie. Aleh, heette 
het. Maar deze instelling was 
alleen voor orthodoxe jongeren uit 
orthodoxe gezinnen en dat paste 
niet bij ons. Maar in 1996 hoorden 
wij dat er in Gedera een vestiging 
van Aleh zou worden geopend 
waar ook niet-orthodoxe jongeren 
welkom waren. Toen onze Eran 
daar werd aangenomen, raakte 
ook ik betrokken bij Aleh.”

‘Wíj zijn gestoord’
“Aleh vroeg mij of ik iets voor 
de organisatie kon betekenen met 
mijn netwerk. Ik heb door mijn 
militaire carrière een behoorlijk 
netwerk opgebouwd en in korte 
tijd wist ik veel geld in te zame-
len voor de bouw van een nieuw 
pand bij Aleh in Gedera. Bij die 
bouw hebben we enorm hoge 
eisen gesteld aan de esthetiek van 
het gebouw en de functionaliteit. 

We eisten dat er twee personen 
op één kamer zou komen, terwijl 
dat er volgens het ministerie van 
Gezondheid acht mochten zijn! 

Toen het onderkomen in gebruik 
werd genomen, belde de leiding-
gevende van Aleh Gedera me: 
‘Niet zij, maar wíj zijn gestoord! 
Je moet de kinderen eens zien! Ze 
vinden het geweldig, ze lachen!’ 
Het was duidelijk zichtbaar 
hoezeer de kinderen hun nieu-
we omgeving waardeerden. Dat 
bracht mij op het idee voor een 
heel dorp.”

Omgekeerde integratie
“In Israël worden voor mensen 
als Eran voorzieningen betaald 
van hun derde tot hun eenen-
twintigste jaar. Daarna moet je 
‘integreren’ in de maatschappij. 
Maar voor kinderen als Eran, met 
een meervoudige zware handicap, 
is dat onmogelijk. Ze komen dan 
meestal in een verzorgingshuis 
terecht, tussen bejaarden, of in het 
ziekenhuis, waar ze op een geslo-
ten afdeling komen. Ik wilde iets 
anders: een dorp waar mensen als 

Eran kunnen wonen en leven en 
genieten. Waar alles voor ze aan-
wezig is: tuinen, dieren, muziek, 
sport, vermaak. Aleh Negev vol-

doet daaraan. We doen een soort 
omgekeerde integratie. In plaats 
van deze hulpeloze mensen te 
laten integreren in de maatschap-
pij, halen we de maatschappij naar 
hen. Naast de staf hebben we een 
heleboel vrijwilligers die komen 
helpen en er komen veel bezoe-
kers, zodat de mensen in het dorp 
veel aandacht en liefde krijgen.”

Een beter mens
Dat die omgekeerde integratie zijn 
vruchten afwerpt, blijkt wel uit het 
animo om bij Aleh Negev vrijwil-
ligerswerk te doen. “We hebben 
veel vrijwilligers uit het leger”, 
vertelt Almog. “Waarschijnlijk 
door mijn achtergrond. Toen 
oud-stafchef Benny Gantz een 
tijdje geleden Aleh bezocht, vroeg 
hij elke soldaat die als vrijwilliger 
werkte wat ze deden en wat het ze 
opleverde. Allemaal zeiden ze dat 
het werk bij Aleh hen op een of 
andere manier maakte tot een be-

ter mens. Het werken met de men-
sen van Aleh, geeft je perspectief 
op het leven. Het is buitengewoon 
leerzaam.”

Hogere missie
“Mijn zoon Eran is mijn grootste 
professor. Hij heeft mij stap voor 
stap geleerd om een beter mens te 
worden, voorbereid op een hogere 
missie. Hij is altijd bij me, in me, 
als een stille schreeuw. Je kunt 
nog zo’n geweldige vent zijn, zo’n 
goede generaal, maar wat voor 
vader ben je voor me? Wat vind 
je ervan om zo’n zoon te hebben? 
Schaam je je voor me? Of ben je 
er voor me? Wat voor wereld ben 
je bereid te scheppen voor mij en 
kinderen zoals ik? Aleh is écht het 
werk van Eran. Ik ben slechts de 
boodschapper.
Helaas zijn er nog veel te veel 
ouders die zich schamen voor 
hun gehandicapte kinderen en ze 
wegstoppen. Met Aleh laten we 
zien hoe het ook kan. Hoe het zou 
moeten. Langzamerhand werken 
we zo aan een betere wereld.”

Christenen voor Israël wil dit 
prachtige werk van Aleh graag 
ondersteunen. Helpt u mee? 
Stort uw gift op rekeningnum-
mer NL38 ABNA 052 931 0252 
van Christenen voor Israël. 
Alvast hartelijk dank!

Doron Almog met zijn zoon Eran. | Foto: 

familie Almog

Aleh Negev
Vlak bij de woestijnplaats Ofakim ligt Aleh Negev, 
een klein dorp met woningen, een ziekenhuis, mooi 
aangelegde tuinen, een mini-dierentuin, een zwem-
bad, te veel om op te noemen. “We hebben zo’n 
 beetje elke denkbare vorm van therapie in huis,” 
vertelt Doron Almog. Na de dood van zijn zoon 
Eran werd het dorp Nahalat Eran gedoopt. Er wo-
nen momenteel zo’n 140 meervoudig zwaar gehan-
dicapte mensen en er werken 230 stafleden (méér 
dan één op één). Daarnaast zijn er  talloze vrijwil-
ligers en komen er jaarlijks honderden bezoekers. 

De bewoners 
zijn dus 
allerminst 
geïsoleerd. 
Naast de vaste 
bewoners biedt 
Aleh Negev 
ook behan-
delingen 
aan meer dan vierduizend patiënten uit de omge-
ving.

Vrijwilligerswerk
Ook mensen uit Nederland 
zijn van harte welkom om voor 
een periode van ten minste 
drie weken vrijwilligerswerk 
te doen bij Aleh Negev. Voor 
meer informatie hierover en de 
mogelijkheden, kunt u contact 
opnemen met de Nederlands 
sprekende Shraga Evers die bij 
Aleh werkt. U bereikt hem via 
s.evers@aleh-israel.org.

‘Helaas zijn er nog veel te veel ouders die 

zich schamen voor hun gehandicapte kinderen.’

Internationaal Strafhof
Het Internationaal Strafhof open-
de in januari, na een aanklacht 
van de Palestijnse Autoriteit, 
een onderzoek om te kijken of 
het de jurisdictie heeft om een 
onderzoek naar Israëlische oor-
logsmisdaden in te stellen. Israël 
weigerde hieraan mee te werken. 
In mei waarschuwde de hoofd-
aanklager van het strafhof Israël. 
Als Israël niet meewerkt, zou het 
hof een volledig strafrechtelijk 
onderzoek kunnen instellen dat 
alleen op Palestijnse bronnen 
is gebaseerd. Israël reageerde 
boos. Volgens Israël is een derge-
lijke strafzaak puur politiek.

Vaticaan erkent Palestina

Het Vaticaan maakte in mei 
bekend dat het de staat Pales-
tina erkent. Israël en diverse 
pro- Israëlische organisaties rea-
geerden hierop woedend. De 
erkenning komt in de context 
van een verdrag over de activi-
teiten van de Rooms-Katholieke 
Kerk in de Palestijnse gebieden. 
Tijdens een bezoek van PA-voor-
zitter Mahmoud Abbas aan het 
Vaticaan sprak paus Franciscus 
tegen Abbas de wens uit dat hij 
‘een engel van vrede mag we-
zen’. | Foto: Flash90

Hezbollah
Het Israëlische leger maakte in 
mei bekend hoe Hezbollah in 
dorpen in Libanon talloze verster-
kingen bouwt. Soms heeft de sjii-
tische militante organisatie meer 
dan een derde van de huizen in 
een dorp in gebruik als schuil-
plaats, wapendepot of lanceerba-
sis. Dit alles dus te midden van de 
burgerbevolking van een dorp.

Geen vrouwen in tanks

Het Israëlische leger is waar-
schijnlijk het meest geëmanci-
peerde leger ter wereld. Vrouwen 
vechten mee in gevechtseenhe-
den, vliegen in gevechtstoestel-
len en dienen in de marine. Maar 
tanks zijn alleen weggelegd 
voor mannelijke soldaten. Dat 
besloot de legerleiding na een 
uitgebreid onderzoek. Volgens 
het leger zijn vrouwen hiervoor 
fysiek beperkt. | Foto: Flash90

Natuurkunde
In Bangkok werden dit jaar de 
Olympische Spelen Natuurkun-
de gehouden, een internationale 
wedstrijd voor slimme jongeren 
op verschillende natuurkundi-
ge disciplines. Israëls delegatie 
kwam thuis met twee gouden, 
twee zilveren en een bronzen 
medaille. Van de 84 deelnemen-
de landen behaalde Israël de 
dertiende plaats.

Bij Aleh worden ernstig gehandicapten liefdevol opgevangen en met volle aandacht behandeld. | Foto: Aleh



De reis die het Nederlands Auschwitz Comité jaarlijks organiseert 

naar de voormalige concentratiekampen Auschwitz, Birkenau, Majdanek 

en Sobibor zal dit jaar plaatsvinden van maandag 2 november t/m 

zaterdag 7 november 2015. 

Reissom € 975* per persoon op basis van een tweepersoonskamer. Eén-

persoonskamer is beperkt mogelijk (€ 175 bijbetaling). Prijs is inclusief 

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

touringcar (N I E T roken), verblijf in uitstekende hotels in Warschau, Krakow 

en Lublin, alle maaltijden gedurende de reis en toegangsprijzen van musea.  

Meer informatie:  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, 

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

IN AMSTERDAM

102.000 SLACHTOFFERS 

VERDIENEN NU EINDELIJK EEN 

PLEK OM TE HERDENKEN

W W W.NA ME NMON UME NT. N L

Steun het Nederlands 
Auschwitz Comité bij de 
realisatie van het
 

Nationaal 
Holocaust 
Namenmonument
Duizenden Nederlanders gingen 
u al voor. Maar... úw hulp is nog 
steeds van het allergrootste belang! 
Hoe? Ga naar de website en adopteer 
een of meer namen. 

U kunt ook bijdragen door alleen een bedrag over te maken. 

Dat kan al vanaf vijf euro!

*PRIJSOPGAVE ONDER VOORBEHOUD VAN GELIJKBLIJVENDE HOTEL- EN VLIEGTARIEVEN. 

advertentie NAC #2 def.indd   1 15-05-15   16:18

Studiejaar over Israël in 
het licht van de Bijbel

www.ibstudiehuis.nl

Iets voor u, maar ook voor jou!
Een veelzijdig lesprogramma, waarbij Gods plan 

met Israël en de bestudering van de profetieën een 

belangrijke plaats innemen. Met vakken als: Verleden, 

heden en toekomst van Israël, de Bijbelse feesten, 

hermeneutiek (hoe je zelfstandig Gods Woord kunt 

onderzoeken), achtergronden van het Hebreeuws, 

Messiaanse verwachting binnen het Jodendom en nog 

veel meer. 

Duur:  1 jaar (17 zaterdagen)

Plaats:  Ede

Kosten:  slechts €295,- (incl. studiematerialen)

Kijk voor het volledige lesprogramma op 

www.ibstudiehuis.nl 

of vraag de gratis folder aan.

Tel. 0348-565697 / info@israelendebijbel.nl

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

Patroonstraat 1, 3861 RN Nijkerk

christenenvoorisrael.nl

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

 Sieraden
 Waardevolle 

 verzamelingen
 Antiek
 Designmeubelen
 Designlampen

Neem voor de inbreng van uw 
spullen contact op met: 

Ron Pijl 
06 1747 9198
veiling@christenenvoorisrael.nl

Geven voor een 
goed doel, 

is geven met je hart.

Help mee!
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Crombie: ’Het kan allemaal geen toeval zijn’
Geschiedenis is geen toeval. Wie op 

het grote beeld let, kan zien dat God 

Zijn plannen vervult. In deze stelling is 

historicus Kelvin Crombie de afgelopen 

jaren gesterkt toen hij zich bezighield 

met onderzoek naar de Slag om Galli-

poli. De nederlaag van de geallieerden 

op het Turkse schiereiland mondde uit in 

de bevrijding van Jeruzalem. En daarmee 

de mogelijkheid een Joodse staat op te 

richten.

Door alfreD muller

Crombie heeft het eerste deel van twee 
boeken gepubliceerd over de Slag om 
Gallipoli. Hij heeft er inmiddels ook een 
documentaire over gemaakt. In de afgelo-
pen jaren heeft hij werken geschreven over 
Christ Church in Jeruzalem en de militaire 
geschiedenis van het Midden-Oosten. In 
2009 verliet hij Jeruzalem om terug te ke-
ren naar Australië, maar hij reisde geregeld 
naar Europa om archieven door te spitten.

Grote lijnen
Het blijkt dat hij sterk is in het aangeven 
van de grote lijnen. Hij begint met ons 
eraan te herinneren dat in de Eerste We-
reldoorlog Groot-Brittannië, Frankrijk en 
Rusland (de geallieerden) oorlog voerden 
tegen Duitsland, Oostenrijk-Hongarije, het 
Ottomaanse Rijk en Bulgarije (de centrale 
mogendheden).
Toen het Ottomaanse Rijk zich bij de 
centrale mogendheden had aangesloten, 
grendelde het de Dardanellen (zeestraat in 
het noordwesten van Turkije) af. Daar-
door waren de geallieerden niet meer in 
staat Rusland van wapens te voorzien. De 
geallieerden besloten de blokkade te door-
breken. In april 1915 vielen de Fransen 
en de Britten Turkije aan bij Kaap Hellas, 
het zuidelijkste puntje van Gallipoli. De 
Australiërs en de Nieuw-Zeelanders vielen 
iets verder naar het noorden aan. Het bleek 
namelijk dat Turkije hulp van Duitsland 
had gekregen bij de aanleg van de verster-
kingen. Bovendien bezaten de Turken veel 
moderne wapens.

De strijd om Gallipoli in het toenmalige 
Ottomaanse Rijk begon op 25 april 1915 
en duurde tot 9 januari 1916. Het offensief 
liep rampzalig af. De geallieerden verloren 
ongeveer 45.000 man. De Turkse verliezen 
liepen op tot zo’n 85.000, maar ze slaag-
den erin de aanval af te slaan.

De slag had belangrijke gevolgen. Voor 
het eerst ontstond er een gevoel van na-
tionale identiteit onder de Australiërs en 
de Nieuw-Zeelanders. Dit was namelijk 
de eerste oorlog die zij voerden. Elk jaar 
op 25 april is het in Australië Anzacdag, 
genoemd naar het Australische en het 
Nieuw-Zeelandse legerkorps.
“De Australiërs en Nieuw-Zeelanders hou-

den deze dag in hoge ere”, vertelt Crombie 
in het drukke koffievertrek van Christ 
Church. “Ik voelde dat ik de kans had de 
context weer te geven. Ik breng de feiten 
en presenteer het grote geopolitieke beeld. 
Het kan allemaal niet toevallig zijn.”

Joodse strijdmacht
“Voor het eerst in de moderne geschie-
denis deed ook een Joodse strijdmacht 
aan de gevechten mee, namelijk het Sion 
Muilezel Korps. Veel Joden beschouwden 
de strijdmacht als een eerste stap naar een 

nationaal tehuis. De Joodse soldaten waren 
ervan overtuigd dat de strijd uiteindelijk 
zou leiden tot de bevrijding van het land 
Israël.”

“Er waren in 1915 echter nog geen con-
crete plannen voor de verdrijving van de 
Turken uit Palestina. De Britten dachten 
dat, als ze Gallipoli hadden veroverd en 

doorgestoten zouden zijn naar Constanti-
nopel, de rest van het Ottomaanse Rijk in 
elkaar zou storten.”
Crombie pakt er een muntje bij van 
10  agorot, het tiende deel van de 
 Israëlische sjekel. “Als je een kant van de 
munt hebt, heb je ook de andere kant. Op 
24 april 1915 begon de Armeense genoci-
de. De officiële reden was dat de Armeni-
ers zich zouden hebben verbonden met de 
Russen. Dit gaf Turkije een excuus een of-
fensief tegen hen te starten. De werkelijke 
reden was dat de Turkse leiders de filosofie 
van het Pan-Turkije aanhingen. Ten oosten 
van Armenië woonden volken die met de 
Turken verbonden waren. Minderheids-
groepen pasten er niet bij, zeker niet als 
deze autonomie eisten.”

Suezkanaal
Ook verder naar het zuiden hadden zich 
toen al dramatische ontwikkelingen voor-
gedaan. Een door de Duitsers aangevoerde 
Turkse strijdmacht trok in januari en febru-
ari 1915 via de Sinaï in de richting van het 
Suezkanaal, dat onder Britse bescherming 
stond. Turkije bereikte niets met dit avon-
tuur, maar het gevolg was dat de Britten 
uiterst wantrouwig werden.
Eind 1916 kwam de regering van premier 
Lloyd George en minister van Buitenlandse 
Zaken James Balfour aan de macht. Het ka-
binet was van mening dat de vrije toegang 
tot het Suezkanaal alleen gegarandeerd kon 
blijven als Palestina onder Brits bestuur 
zou komen. Het Britse leger en de Anzacs 
trokken vervolgens naar het noorden.

In 1917 deden de Britten, de Australiërs en 
de Nieuw-Zeelanders twee keer een poging 
Gaza te veroveren. Ook dat liep op een 
fiasco uit. Londen plaatste de strijdmacht 
vervolgens onder commando van Lord 
Allenby. Deze liet Gaza aanvankelijk voor 
wat het was en trok eromheen.
Op 31 oktober 1917 vond de Slag om 
Beersheva plaats. Deze slag om de oude 
woestijnstad vormde de eerste grote over-
winning voor de geallieerden in de regio. 
Opmerkelijk was dat op dezelfde dag het 
Britse oorlogskabinet bij elkaar kwam om 
over de Balfourverklaring te debatteren. 
Op 2 november verklaarde Balfour dat 
de regering voor de oprichting van een 
Joods nationaal tehuis in Palestina was. In 
december dat jaar was de verovering van 
Jeruzalem een feit.

Centrum wereld
Crombie gelooft dat de regio aan de 
zuidoostzijde van de Middellandse Zee 
het centrum van de wereld vormt. In de 
oudheid lag dit gebied tussen grote rijken: 
het Assyrische en het Perzische Rijk in het 
noorden en Egypte in het zuiden.
Nadat de Europese koloniale machten 
opgekomen waren, werd het land minder 
belangrijk. Deze landen bereikten hun ko-
lonies in het oosten namelijk met schepen. 
Maar na de invasie van Napoleon in 1798 
in Palestina, begon het land weer terug 
te keren in de belangstelling. Dat was 
helemaal het geval nadat het Suezkanaal in 
1869 was geopend.
“De regio werd belangrijk voor het 
Britse rijk vanwege India, Australië en 
Nieuw-Zeeland”, zegt Crombie. “Engeland 
wilde in Palestina geen andere grote mo-
gendheid. In Europa heerste antisemitisme 
en de Joden verlangden naar de heroprich-
ting van een eigen nationaal tehuis. Om 
dat te bereiken hadden ze de steun van een 
sympathieke Europese macht nodig. Tur-
kije zou zoiets namelijk nooit toestaan.”

Gebeurde dit allemaal toevallig of was het 
de wil van God? Crombie ziet de hand van 
God in de geschiedenis. “Als Hij de Schep-
per is, dan moet het allemaal in elkaar pas-
sen. Hij heeft dit land onder ede beloofd 
aan het volk Israël. Hij vervult Zijn belofte 
op Zijn manier.”

Kelvin Crombie op de plek waar generaal Edmund Allenby in december 1917 Jeruzalem binnenkwam. | Foto: Alfred Muller

Anzactroepen voeren een aanval uit op een Ottomaanse stelling tijdens de strijd om Gallipoli.

‘Opmerkelijk was dat op dezelfde dag 

het Britse oorlogskabinet bij elkaar kwam 

om over de Balfourverklaring te debatteren.’



Op weg naar de finale
Themanummer Profetisch Perspectief

Het nieuwste themanummer van Profetisch Perspectief (86) gaat over de verwachting van de
komst van Christus. Waar moeten we op letten? Hoe houden we moed? Het nummer bevat de
volgende artikelen:
• De rol van de duivel in de finale, Henk Poot
• Het getal van een mens: 666, Hette Abma
• Heidense symbolen, Feike ter Velde
• De derde overval van de islam, Jan van Barneveld
• Het gespiegelde islamitische eindtijdscenario,

Emile-Andre Vanbeckevoort en Arno Lamm
• Mooie kanten van de eindtijd, Willem Ouweneel
• ‘Ik zal mij weer wenden tot Israël’,

Willem Glashouwer
• Interview met professor Bob Smalhout,

Feike ter Velde
• De mens is de maat van alle dingen, Jaap de Vreugd
• Het kneden der geesten, Hubert Luns
• Leven met hooggevoeligheid, Ruth Seldenrijk

Losse nummers van het kwartaalblad 
Profetisch Perspectief kunt u voor € 9,- bestellen via
profpers@buijten.nl of via tel. 020-5241010.

U kunt ook een abonnement aanvragen voor 
€ 32,- per jaar (buiten Nederland gelden aangepaste  tarieven). Wie zich met het onderstaande
bestelbiljet voor minstens een jaar abonneert,  ontvangt gratis het lentenummer ‘Op weg naar
de finale’.

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

� wenst Profetisch Perspectief nr. 86 te ontvangen à € 9,-

� abonneert zich tot wederopzegging op Profetisch Perspectief en ontvangt gratis nummer 86.

� machtigt Buijten & Schipperheijn om het verschuldigde bedrag af te schrijven van 
(post)bankrekening:………………………………………………………………. 

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

U kunt de bon opsturen naar: Profetisch Perspectief, Antwoordnummer 381, 1100 VC Amsterdam
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www.baars.nl  

Grensverleggend sinds 1934
Baars in Nieuwland is dé innovatieve specialist in aannemerij van  

GWW-projecten, nationaal en internationaal transport en technische service.  

Al meer dan 80 jaar staat ons familiebedrijf garant voor vakmanschap, 

persoonlijke service en sterke betrokkenheid van medewerkers bij úw projecten!

grafischcentrumdetoren.nl

Wie bent u en waar staat u voor? Wij maken het zichtbaar. In 
glossy brochures, aantrekkelijke nieuwsbrieven of overtuigende 
mailings. Op briefpapier, vlaggen of bedrijfskleding. Op posters, 
gevels of kop en schotels. We zijn uitgegroeid van drukkerij 
tot grafisch dienstverlener met een totaaloplossing. En dat is 
ideaal voor u en uw reclamebureau. Drukwerk, digitaal printen, 
buitenreclame, relatiegeschenken en bedrijfskleding: u regelt 
het met één telefoontje. Dat zoveel bedrijven, organisaties en 
reclamebureaus dat al jarenlang doen, heeft een speciale reden...

Alles onder één dak

Signing

Drukwerk Printwerk

Touwslager 3 - 3861 SP Nijkerk
T (033) 245 83 75 - E info@torendruk.nl

huisstijlen
brochures

mailings
periodieken

beletteringen
vlaggen/spandoeken

relatiegeschenken
kleding

printwerk
websites

Signing
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Westerborkpad
Wie van wandelen houdt, kan overwegen 
het Westerborkpad – of een deel daarvan – 
te lopen. Het bewegwijzerde traject loopt 
van Amsterdam naar Westerbork en volgt de 
route die de trein tijdens de Holocaust naar 
Westerbork reed. Ook toegankelijk voor 
mensen met een fysieke beperking. wester-
borkpad.nl.

Het verscholen dorp

In de bossen bij Vierhouten ligt het ‘verscho-
len dorp’. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
vonden tussen de tachtig tot honderd Joden een 
schuilplaats in tien half in de grond ingegraven 
hutten in het bos. Nog drie van deze hutten 
zijn te bezichtigen. Het verscholen dorp ligt 
aan de Pas Op-Weg bij Vierhouten en Nun-
speet. Lopend te bereiken vanaf bezoekers-
centrum  Zandenbos of met de fiets over de 
Pas Op-Weg.

Joodse elfstedenroute
Dit boek bespreekt de Joodse historie van 
elf steden in 
Noord-Holland 
(Walburg Pers, 
Zuthpen; ISBN 
905730175X; 
Prijs: E 12,95). Het 
boekje is voorzien 
van duidelijke 
kaarten en route-
beschrijvingen. 
Zo maakt u met 
de fiets of auto 
een mooie route 
van Weesp naar 
Muiderberg, Mon-
nickendam, Edam, 
Hoorn, Enkhuizen. Medemblik, Alkmaar, 
Overveen, Haarlem en Ouderkerk a/d Amstel.

Kampen

In Nederland zijn nog diverse kampen uit de 
Tweede Wereldoorlog te vinden. Een bezoek 
aan een van deze kampen is zeker waardevol. 
Entree vrij.

•  Kamp Amersfoort: Loes van Overeemlaan 
19, Leusden, 033-4613129

•  Kamp Vught: Lunettenlaan 600, Vught, 
073-6566764

•  Kamp Westerbork: Oosthalen 8, Hoogha-
len, 0593-592600

Amsterdam

Amsterdam is de hoofdstad van Nederland. 
Maar het is ook eeuwenlang een belangrijk 
centrum van Joods leven. En dat is vandaag de 
dag nog duidelijk terug te zien in de stad. Er 
zijn tal van mogelijkheden om een dagje (of 
meer) door te brengen in Joods Amsterdam. 
Bezoek in ieder geval het Joods Cultureel 
Kwartier. Met één toegangskaart bezoekt u het 
Joods Historisch Museum, de Portugese syna-
goge en Hollandsche Schouwburg. De kaart 
is een maand lang te gebruiken. Speciaal voor 
kinderen is er het Kindermuseum dat bij het 
Joods Historisch Museum hoort. Adres: Nieu-
we Amstelstraat 1, telefoon: 020-5310310.

Op donderdag 25 juni is er in de Portugese 
synagoge in Amsterdam een kaarslichtconcert 
met klezmermuziek.

Joods schooltje Leek
In het Joodse schooltje in Leek kregen de 
kinderen les in de Joodse religie en de He-
breeuwse taal. Na de oorlog was het gebouwtje 
in gebruik als schuurtje. In 1995 werd het 
schooltje gerestaureerd en geopend als mu-
seum. Gratis toegang, bijdrage wordt op prijs 
gesteld. Adres: Samuel Leviestraat 10, Leek. 
Telefoon: 0594-513319.

Synagogen in Nederland

In Nederland hebben diverse synagogen hun 
deuren open gezet voor publiek. Zo zijn de 
synagogen van Amersfoort, Elburg (ook 
museum), Kampen, Borne, Groningen en 
Enschede te bezoeken. Hoe ziet een syna-
goge er eigenlijk van binnen uit? Ziet dat er 
net zo uit als een kerk? Leuk en leerzaam 
om eens een kijkje achter de voordeur te 
nemen.

Corrie ten Boomhuis

Het huis van Corrie ten Boom in Haarlem is 
zeker een bezoekje waard. Samen met haar 
familie bood zij Joodse vluchtelingen een 
schuilplaats tijdens de Tweede Wereldoor-
log. Adres: Barteljorisstraat 19 in Haarlem, 
023-5310823. Toegang gratis, donatie wordt 
op prijs gesteld.

Goede doelwinkels

Een ochtendje heerlijk snuffelen tus-
sen tweedehands spullen. Dat kan bij de 
kringloopwinkels van stichting Nachamu 
Nachumu Ami in Lunteren, Hulst of Cu-
lemborg (nachamu.org) of bij de L’Chaim-
to-life-shop in Meppel aan de Molenstraat 
28 (facebook.com/pages/LChaim-to-life-
Shop/486702041366370). De opbrengst? 
Allemaal bestemd voor Israël.

Herstel Joodse begraafplaatsen

Stichting Boete en Verzoening organi-
seert van 20 tot 24 juli een werkweek voor 
herstelwerkzaamheden aan Joodse begraaf-
plaatsen in Twente en de Achterhoek. Mee-
doen? Opgeven bij mevrouw C. Arentze, 
c.arentze@online.nl of 0320-215015.

Tips voor een informatief, leerzaam of gezellig dagje uit

Maak kennis met Joods Nederland
De zomertijd staat voor de deur. Een goede gelegenheid om er op uit te gaan en kennis te maken met de Joodse geschiedenis 

van Nederland. Wij zetten een aantal ideeën voor u op een rij. Controleer voordat u iets bezoekt de exacte openingstijden, kosten 

of locatie.

Duikuitrustingen
Het Israëlische leger hield in mei 
een zending met duikuitrustin-
gen tegen. Volgens de verpak-
king ging het om sportkleding, 
maar na een grondiger onder-
zoek bleken smokkelaars dui-
kuitrustingen in de verpakkingen 
te hebben verstopt. Israël ver-
moedt dat Hamas deze uitrustin-
gen wil gebruiken om via de kust 
aanslagen te plegen op Israël.

Vredesproces

Europa’s buitenlandchef Fede-
rica Mogherini reisde in mei af 
naar het Midden-Oosten om het 
vredesproces tussen Israël en de 
Palestijnse Autoriteit weer op 
gang te brengen. “Een ding is 
duidelijk. Dat is dat de status quo 
tussen Israël en de Palestijnen 
onmogelijk te handhaven is.” zei 
de Europese topdiplomate. Euro-
pa wil een grote rol spelen om de 
vredesbesprekingen opnieuw op 
gang te helpen. | Foto: Brookings 

Institution / CC2.0 Flickr.com

Hittegolf
Het weer in Israël was in mei vrij 
ongewoon. Er vielen – zeer laat 
voor de tijd van het jaar – nog 
enkele flinke buien. Kort daarna 
brak er – vrij vroeg in het jaar – 
een hittegolf uit met temperatu-
ren tot meer dan 40ºC die zorg-
de voor enkele bosbranden.

Wikipedia

Wikipedia-oprichter Jimmy Wa-
les ontving afgelopen maand 
in Israël de Dan Davidprijs voor 
zijn aandeel in de ‘informatie-
revolutie’. De internationale on-
derscheiding omvat een bedrag 
van een miljoen dollar en wordt 
jaarlijks uitgereikt door de Uni-
versiteit van Tel Aviv. Wales zei 
bij die gelegenheid dat hij al 
meer dan tien keer in Israël is 
geweest. Wales heeft zich in het 
verleden meerdere keren een 
supporter van Israël getoond. 
Toch pleit hij ervoor Wikipedia 
zo neutraal mogelijk te houden. 
| Foto: Jol Ito / CC2.0 Flickr.com

Zwart goud
Vijftien jaar geleden werden in 
Galilea sporen geplant van zwar-
te truffels. Galilea is de zuidelijk-
ste regio van het Middellandse 
Zeegebied waar deze zeldzame 
delicatessen ondergronds kunnen 
groeien aan boomwortels. Recen-
telijk werden de eerste truffels 
gevonden. Eén exemplaar kan 
wel een paar honderd euro op-
leveren, vandaar dat ze ook wel 
’zwart goud’ worden genoemd. 
De kwaliteit was volgens een Is-
raëlische topkok voortreffelijk.

Eén van de overgebleven schuilplaatsen in het ‘ver-

scholen dorp’, waar tijdens de Tweede Wereldoorlog 

Joden zaten ondergedoken. | Foto: Martijn van Es / CC 

2.0 Flickr.com

Het interieur van de Amersfoortse synagoge. | Foto: 

synagogeamersfoort.nl

Het Corrie ten Boomhuis in Haarlem. | Foto: Shawn 

Sheridan

Het crematorium in Kamp Vught. | Foto: Bert Knot / 

CC2.0 Flickr.com

De L’Chaim-to-life-shop in Meppel. | Foto: L’chaim-

to-life-shop

Het kindermuseum van het Joods Historisch Museum is 

voor kinderen ontzettend leuk. | Foto: vandaagopstap.nl

Foto: Cor de Kock
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Kom naar de zomertentoonstelling 2015

Vreugde in verdrukking
Deze zomer kunt u in het Israëlcentrum in Nijkerk een even indrukwekkende als mooie tentoonstelling 

zien over de Joodse feesten tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de maanden juni, juli en augustus zijn 

onze deuren dagelijks voor u geopend tussen 10.00 en 16.00 uur (zondag gesloten). De tentoonstelling is 

geschikt voor jong en oud en gratis toegankelijk.

Wanneer we het over de Tweede Wereldoorlog hebben, 
gaat het over enorm veel leed, in het bijzonder voor de 

Joden. Wie viert er dan 
feest? Dat lijkt een 
onmogelijke com-
binatie. Maar toch, 
ondanks honger, pijn, 
verdriet, gevangen-
schap, slavenarbeid, 
uitputting, ontbering 
en meer, vierden en 
gedachten veel Joden 
de feesten. Hoe de-
den ze dat? Was dat 
gevaarlijk? Waarom 
vierden ze de fees-
ten? Waar haalden 
ze de benodigdhe-
den vandaan?

Getuigenissen
Op de expositie 
Vreugde in ver-
drukking vertellen 
de getuigenissen 

van Joden u de antwoorden op deze vragen. Daarnaast ziet 
u voorwerpen die in de Holocaust voor de feesten werden 

gebruikt. Ook deze 
voorwerpen vertellen 
hun verhaal. Zo is 
er een eeuwenoude 
loofhut te zien op de 
tentoonstelling, een 
Chanoekakandelaar 
en tekeningen die in 
de Holocaust ge-
maakt zijn. Speciaal 
voor kinderen is er 
een ’doe-boekje’ met 
vragen waarop ze de antwoorden kunnen 
vinden in de tentoonstelling.

Uit de expositie

Op Jom Kippoer 1942 glipte Leo Rosner weg uit zijn 

zestien man grote gevangenenwerkgroep, in Yaslow, 

Polen, om te bidden in een verlaten synagoge. “We 

vastten, de enige keer in drie jaar tijd.”

“Een uitgeholde aardappel, die we vulden met 

 margarine met een lont van een oude lap stof, 

diende als een Sjabbatkaars in het donker van onze 

armoede.” – anoniem

“Voor we naar het werk gingen, deden we onze 

gebedsriemen om om te bidden. Elke Sjabbat, zater-

dag, liepen we naar het werk en zongen de hele weg 

om de heidenen te laten zien dat onze gemoedstoe-

stand niet gebroken kon worden, dat we onze waar-

digheid niet hadden verloren.” – Nattan Ginzberg

“Op die Rosj Hasjana werd heel Auschwitz een grote 

synagoge. Overal werd gebeden en onze stemmen 

stegen op naar de hemel. De Duitsers stonden 

toe?dat we baden tijdens de pauze, het mocht niet 

ten koste van het werk gaan. Een bewaker stond ons 

toe om de sjofar te blazen en te bidden. Na de pauze 

begonnen ze ons te slaan.” – Chaim Farkash

Dinsdag 2 juni, 10.00 – 12.00 uur

Offi ciële opening
Op dinsdag 2 juni bezoekt de eerste schoolklas de zomertentoonstelling. Zij zullen samen met rabbijn Vorst de expositie 
offi cieel openen. Rabbijn Vorst zal speciaal aan de kinderen vertellen over de oorlog.
U kunt daarbij aanwezig zijn, maar u moet daarvoor wel een plaats  reserveren in verband met 
beperkte ruimte (vol=vol). Reserveer uw plaatsen via  bijeenkomst@ christenenvoorisrael.nl.

Poster
Op de pagina hiernaast treft u een poster aan 
over de zomerexpositie. Deze kunt u ophan-
gen voor uw raam of op het prikbord van de 
bibliotheek, in het gemeentehuis, in de school 
of op een andere plek. Wilt u meer posters om 
op te hangen? U kunt de poster gratis downloaden 
op christenenvoorisrael.nl/zomertentoonstelling.

Kom met je groep
Wie met een 
groep (vanaf 
tien personen) 
wil komen, 
is van harte 
welkom. Maak 
er bijvoorbeeld 
een familiere-
unie van, een uitstapje voor uw kerkelijke gemeente, uw 
Bijbelstudiegroep, het koor, of de vrouwenvereniging. Onze 
gastvrouw of -heer ontvangt u met koffi e en thee. U moet 
uw bezoek wel van tevoren bespreken, omdat we geen 
capaciteit hebben als er onverwacht meerdere groepen 
tegelijk komen. Informeer ook naar de mogelijkheden om 
uw bezoek te combineren met een lezing.

Informatie
•  Tentoonstelling over de Joodse feesten tijdens de Twee-

de Wereldoorlog
•  Te zien van 1 juni tot en met 31 augustus
•  Openingstijden dagelijks van 10.00 tot 16.00 uur (zon-

dag gesloten)
•  Toegang gratis
•  Geschikt voor jong en oud
•  Inclusief koffi e, thee of limonade
•  Met ’doe-boekje’ voor kinderen
•  Voor mindervaliden is er een traplift
•  Vragen of reserveren bezoek: secretariaat@christenen-

voorisrael.nl of 033-2458824
•  Meer info op christenenvoorisrael.nl/zomertentoonstel-

ling

Joden. Wie viert er dan 
feest? Dat lijkt een 
onmogelijke com-
binatie. Maar toch, 
ondanks honger, pijn, 
verdriet, gevangen-
schap, slavenarbeid, 
uitputting, ontbering 
en meer, vierden en 
gedachten veel Joden 
de feesten. Hoe de-
den ze dat? Was dat 
gevaarlijk? Waarom 
vierden ze de fees-
ten? Waar haalden 
ze de benodigdhe-
den vandaan?

Getuigenissen

vragen waarop ze de antwoorden kunnen 
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Israëlpredikant

Israëlpredikant ds. Henk Poot spreekt namens Christenen voor Israël 

door heel Nederland over Gods heilsplan met deze wereld, de rol 

van Israël daarin en de verhouding tussen Israël en de kerk. In juni 

spreekt hij in Houten en Oud-Beijerland. Meer informatie kunt u 

vinden in de agenda op pagina 27. | Foto: CvI

Expositie Wiert Douglas in het Israëlcentrum in Nijkerk

Hart voor Israël
Tijdens de zomermaanden kunt u in 

het Israëlcentrum in Nijkerk de ex-

positie Hart voor Israël bewonderen 

van Wiert Douglas.

Wiert Douglas heeft altijd gewerkt als 
grafisch vormgever en illustrator. De 
menora, doornenkroon, duif en boek-
rol zijn een paar van de symbolen die 
steeds terugkeren in zijn schilderijen. 
Naast het schilderen, maakt hij ook 
kleurrijke beelden op de computer.
Alle gelijkenissen, symbolen en ver-
halen in de Bijbel zijn daarvoor een 
eindeloze bron van inspiratie. Vooral 

de beloften en profetieën uit het Oude 
Testament die in deze tijd vervuld 
worden. Als voorbeeld noemt Douglas 
Ezechiël 36:22, waar God Zijn volk 
belooft dat het zal terugkeren naar 
Israël vanuit de hele wereld. Hij doet 
dat ook “om Mijn heilige Naam”. God 
houdt van Zijn volk en wij als chris-
tenen mogen door genade bij Israël 
horen. Aan deze verbondenheid wil 
Wiert Douglas uitdrukking geven in al 
zijn kleurrijke prenten en schilderijen.

Het Israëlcentrum is geopend van 
maandag tot zaterdag van 10.00 tot 
16.00 uur. De toegang is vrij.

Reis mee naar Jeruzalem
Reis met ons mee naar Jeruzalem, de stad van goud, om 
de bewoners een hart onder de riem te steken. Om hen te 
laten zien dat er ook christenen zijn die hen liefhebben. 
Om te bidden voor de vrede van de stad. Om er te leren 
uit Gods Woord. Om haar poorten binnen te treden en 
haar schoonheid te aanschouwen. Dit jaar organiseert 
Christenen voor Israël nog vier solidariteitsreizen naar 

Israël voor jong en oud. We bezoeken het hele land, maar 
het hoogtepunt is natuurlijk Jeruzalem: de plaats waar de 
Heere Zijn naam wil laten wonen op aarde. De plaats waar 
de Here Jezus zal komen en zal zitten op de troon van Zijn 
vader David. Wat een stad! Reist u mee? Kijk op krukzie-
ner.nl/cvi of bel 020-4044413 voor meer informatie. | Foto: 

Lankymob/CC2.0 Flickr.com

Reis Vertrek Prijs*

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.

Uw steun voor Joodse kinderen in oorlogsgebied

Vakantie voor kinderen uit Oost-Oekraïne
Iedereen kijkt altijd verlangend uit naar de vakantie. Of je nu thuisblijft of op reis 

gaat met het gezin of vrienden, het is altijd uitkijken naar het moment dat die 

periode aanbreekt. Dat is ook zo voor kinderen en hun ouders in Oekraïne, maar 

dit jaar zal toch anders zijn dan andere jaren. Door de oorlog, de inflatie, de hoge 

werkloosheid en de stijgende voedselprijzen zullen velen dit jaar niet op vakantie 

kunnen. Of toch wel?

Door koen Carlier

Elk jaar proberen we iets te doen voor 
Joodse weeskinderen die verblijven in 
de weeshuizen in Zhitomir en Odessa. 
We  ondersteunen hen met maaltijden 
tijdens zomerkampen. We zijn van plan om 
dat deze zomer ook weer te doen. Maar 
in het oosten van Oekraïne is de situatie 
 dramatischer. Ook daar zijn we nu werk-
zaam. We helpen Joodse vluchtelingen met 
opvang en met hun terugkeer naar Israël. 
Daarbij werken we nauw samen met de 
Joodse hulporganisatie Hesed. Zij hebben 
ons nu gevraagd of we willen meehelpen 
om voor Joodse kinderen een vakantie te 
sponseren aan de Azovzee, tussen Zuid-
oost-Oekraïne en de Krim. Het is belangrijk 
dat kinderen eventjes weg kunnen uit het 
oorlogsgebied. Het is de bedoeling dat de 
jongste kinderen vergezeld worden door hun 
moeders.

Uitstel van vertrek
Misschien vraagt u zich af: waarom gaan 
ze dan niet naar Israël? Dat vragen wij ons 
ook af, maar voor elk gezin kan de situatie 
anders zijn waarom ze besluiten om hun ver-
trek nog eventjes uit te stellen. Sommigen 
hebben onvoldoende officiële documenten. 
Sommige mannen moeten dienen in het 
leger. Er zijn ook oude, zieke Joden die niet 
weg kunnen. Zij worden verzorgd door hun 
kinderen of kleinkinderen die hen niet alleen 
willen achterlaten.
Wel grijpen we deze gelegenheid aan om 
aan de kinderen te vertellen over Israël. Dit 
doen we in samenwerking met het Joods 
Agentschap. Voor de tieners zijn er tal van 
mogelijkheden om met een terugkeer- 
studieprogramma gratis een opleiding in 
Israël te volgen. Op die manier wordt deze 
vakantie misschien wel een springplank naar 
Israël!

Voor slechts 110 euro geeft u één Joods (wees)kind twee weken vakantie met al-

les inbegrepen. Uiteraard is elk bedrag is welkom. Helpt u mee? Stort uw gift op 

rekening NL38 ABNA 0529 310 252 onder vermelding van ’vakantie Oekraïne’.

Joodse kinderen uit het oorlogsgebied verlangen naar vakantie! U kunt daarbij helpen! | Foto: CvI
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Lezingen rabbijn 
Eisen afgelast
In onze vorige krant kondigden wij 

enkele lezingen aan van rabbijn 

Chaim Eisen uit Jeruzalem. Helaas 

heeft rabbijn Eisen zijn komst naar 

Nederland afgezegd, waardoor 

zijn lezingen niet doorgaan. Geluk-

kig hebben we deels een alterna-

tieve invulling kunnen vinden.

We hebben rabbijn Yanki Jacobs en 
rabbijn Shmuel Katz bereid gevonden 
om ieder een lezing waar te nemen.
•  De eerder genoemde bijeenkomst 

op maandag 1 juni in Harderwijk 
is geannuleerd.

•  Op 2 juni zal rabbijn Jacobs om 
19.30 uur spreken in het Anker, 
Voorstraat 74 in Katwijk aan Zee.

•  Op 3 juni spreekt rabbijn Katz om 
19.30 uur in de Bethelkerk aan de 
Groningerstraat 14 in Assen. 

Jacobs en Katz spreken over het the-
ma De betekenis van het land Israël 
in het licht van de Thora.

Studiedag voorgangers 3 juni

Kerk en Holocaust
Onder het motto ‘Ontmoet Israël’ 

organiseert Christenen voor Israël 

dit jaar weer vier studiedagen voor 

voorgangers en studenten theolo-

gie. Op woensdag 3 juni wordt de 

tweede studiedag in deze reeks 

gehouden.

In plaats van rabbijn Chaim Eisen 
zal dr. A.A.A. Prosman uit Nijkerk 
deze dag spreken over het thema 
‘De onverwerkte Holocaust, spiegel 
voor de kerk van nu’. Prof. H.M. 
van Praag uit Apeldoorn zal spre-
ken over het thema ‘Voorbij de rede’, 
over zijn ervaringen tijdens de Holo-
caust en de herleving van het Joodse 
volk.

Praktische informatie
De dag vindt plaats in de Goede Her-
derkerk, Willem Alexanderplein 14, 

Nijkerk (dicht bij het NS-station). 
Het programma begint om 10.00 uur. 
De kosten voor deelname aan de dag 
bedragen E 15,– (inclusief lunch). U 
kunt zich tot 1 juni aanmelden via 
christenenvoorisrael.nl/studiedagen of 
033-2458824.

Zingen voor Israël
Al jaren organiseert Christenen voor 
Israël koor- en samenzangavonden 
voor Israël. Maar zulke avonden zijn 
meer dan zingen alleen. U kunt altijd 
Israëlproducten en boeken kopen, en 
er is altijd een spreker. Daarnaast zijn 
de avonden ook een ontmoetingsmo-
ment voor vrienden van Israël. Eigen-
lijk zijn het complete Israëlavonden 
waarbij het muzikale aspect natuurlijk 
de meeste aandacht krijgt.

Samen zingen tot eer van God en 
tot zegen van Zijn volk. Daarmee 
brengen we onze gebeden voor de 
vrede van Jeruzalem, gedragen op 
muziek, voor Gods troon. Een fi jne 
en bijzondere manier om Israël te 
zegenen. Wilt u in uw omgeving ook 
zo’n bijzondere avond organiseren? 
Neem dan contact op met Bep van 
Rij. Zij helpt u graag om een koor- 
en samenzangavond te organiseren. 

Bel 033-2458824 of e-mail naar 
 zangavond@christenenvoorisrael.nl. 
| Foto: MattusB/CC2.0 Flickr.com

Vakantie voor Israëlische tieners in een rolstoel

Een weekje naar Nederland
Deborah Maarsen-Laufer was aan het eind van de Tweede Wereldoorlog de jong-

ste Joodse gevangene die het beruchte concentratiekamp Ravensbrück, op zo’n 

honderd kilometer ten noorden van Berlijn, had overleefd. Bij de bevrijding in 1945 

was ze pas vier jaar, een unicum.

Door JaaP De wit

Ze wilde met haar leven iets doen. Daarom 
organiseert ze in haar woonplaats Amster-
dam om het andere jaar een onvergetelijke 
vakantieweek voor Israëlische kinderen met 
kanker. Vorig jaar waren dat 140 kinderen 
met 60 begeleiders, onder wie vijf gespecia-
liseerde artsen, vijf psychologen en vijf ver-
pleegkundigen. Een hele onderneming dus.

Reizen met rolstoel
U begrijpt, ook in Israël blijft zoiets niet 
onopgemerkt. Twee jaar geleden nam 
 Baruch Fishheimer van de organisatie 
Gesher (Hebreeuws voor ’Brug’) contact op 
met Deborah. Gesher organiseert reizen voor 
mensen in een rolstoel en hij vroeg Deborah 
om hulp. Een paar maanden later hebben 
Baruch en een aantal oudere rolstoelgangers 
en hun begeleiders een heerlijke week in 
Nederland doorgebracht.
Gesher heeft Deborah inmiddels om hulp 
gevraagd dit jaar een nieuwe reis voor te 

bereiden, ook fi nancieel. “Baruch belde me 
omdat ik zoveel ervaring heb met al die 
kankerpatiëntjes en vroeg nu of ik hem wil 
helpen met een vijfdaagse reis voor jonge 
rolstoelers naar Nederlandse attractieparken, 
bezienswaardigheden en dergelijke.”

Je vrij voelen
En wat zegt Baruch zelf? “In Israël is het 
bijna onmogelijk voor mensen in een 
rolstoel om een buitenlandse reis te maken, 
geen enkele maatschappij wil ze meene-
men. Ze zeggen: We zijn niet ingericht op 
rolstoelen, dus het gaat niet. Veel vrienden 
van me willen graag eens een buitenlandse 
reis maken, zich even niet gevangen voelen. 
Een deel van de reizen betalen de mensen 
en hun families zelf, een ander deel wordt 
betaald uit donaties om de vliegreizen, 
hotels, bussen, maaltijden en al het andere 
te betalen. Ik wil er geen geld aan verdienen 
en heb ook geen mensen in Israël die ergens 
voor betaald krijgen.”

Misschien de laatste reis
Dit jaar wil hij van 6 tot 10 september naar 
ons land komen met een groep Israëli’s met 
een beperking. “Zo’n beperking lijkt me toch 
zo vreselijk”, zegt Deborah. “Ik wil ze in alle 
toonaarden helpen, zeker de jongelui die 
nu gaan komen. Het zijn allemaal tieners, 
die moeten nog aan hun leven beginnen. Er 
zitten een paar jongelui tussen voor wie het 
misschien wel hun laatste reis is, omdat ze 
heel erg ziek zijn. Ze hebben geen kanker, 
maar zijn door allerlei andere ziektes wel 
bijna aan het eind van hun krachten.”

Helpt u mee? Maak uw gift over 

NL38 ABNA 0529 310 252 en vermeld 

daarbij ’rolstoelvakantie Gesher’. 

Alvast hartelijk dank!

Foto: Simone Capretti/CC2.0 Flickr.com

Jubileumreis Holland-Koor

Zingen in Israël

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum hoopt het 

Holland-Koor in oktober 2015 naar het Beloofde Land 

te reizen. Het belooft een unieke reis te worden met 

veel bijzondere gebeurtenissen. Eén daarvan is de 

première van de speciaal voor het jubileum geschreven 

muziekstukken in het theater in Nazareth.

Door aaD ZoetemeiJer-manintvelD

Momenteel werken we als koor samen met dirigent Jan 
Quintus Zwart hard aan het instuderen van de nieuwe 
stukken. De generale repetitie vindt plaats in september. 
Op zondag 11 oktober hopen we een kerkdienst te beleven 
aan de oever van het meer van Tiberias en zingen wij 
in een aantal bootjes op het meer! Wat zal dit machtig 
klinken voor de toehoorders aan de oevers van het meer. 
In het mooie natuurpark Gan Hashalosha (Sachne) gaan 
wij in de open lucht zingen. Wij als koorleden kijken nu al 
met grote verwachting uit naar het gezamenlijke concert 
dat wij gaan geven samen met het jeugdorkest van het 
conservatorium Kiryat Yam. Dit conservatorium wordt 
door het Holland-Koor gesponsord. Verder zingen we in 
de Bijbelse tuin in Ariel en in de graftuin in Jeruzalem ter 
bemoediging voor Gods verbondsvolk.
We hopen dat er weer vele mensen komen luisteren. En 
dat zij begrijpen dat wij zingen voor hen. Daar gaat het 
Holland-Koor voor, dat is onze visie en missie, om vreug-
de en blijdschap te brengen door onze liederen. Te laten 
voelen dat wij houden van Israël. Zij zijn onze oudste 
broers en zusters. Eenmaal thuis hopen wij het jubileum 
met een concerttournee voort te zetten.

De groep jongeren die met Gesher naar Nederland hoopt te komen. | Foto: Gesher

Bij het Meer van Galilea. | Foto: Goisrael
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Sprekers van Christenen voor Israël

Eric Vink
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; de belang-

rijkste daarvan is misschien wel het werk van onze sprekers. In deze krant stelt een 

van die sprekers zich voor. Eric Vink werkt al meer dan twaalf jaar bij Christenen 

voor Israël. Hij begon met het geven van gastlessen op basisscholen en is nu hoofd 

educatie.

Wat betekent Israël voor jou en je geloofs
leven?
“Het gezin waarin ik opgroeide was niet 
veel bezig met Israël. Ook de kerk waar 
ik naartoe ging, besteedde daar niet veel 
aandacht aan. Er werd nooit negatief 
gesproken over Israël, maar ik had niet echt 
een idee waar het bij Israël om ging. Op 
een  gegeven moment nam mijn broer me 
mee naar een lezing van Lance Lambert; 
ik denk dat daar de interesse voor Israël is 
gaan leven. Alleen al het gegeven dat de 
Here Jezus een Jood is, was voor mij een 
openbaring! Maar ook de gedachte dat 
Israël nog steeds een speciale plaats heeft 
in Gods plan met deze wereld was nieuw 
voor mij.
Pas toen ik bij Christenen voor Israël ging 
werken, ben ik me echt gaan verdiepen in 
het onderwerp. Ik kwam er toen achter dat 
Israël in feite heel je geloofsleven raakt. 

Israël is niet een hobby voor een paar 
overijverige christenen, maar een centraal 
onderdeel van je geloof. Veel van de dingen 
die we geloven en belijden, vinden hun 
oorsprong in de weg die God met Israël 
gaat. Onderwerpen als uitverkiezing, de 
doop en het avondmaal krijgen daardoor 
een veel diepere betekenis. Ook de boeken 
van de profeten komen opeens tot leven en 
je gaat een duidelijke lijn ontdekken in de 
profetieën.”

Wat wil je aan mensen overbrengen?
“Het evangelie is een blijde boodschap. Dat 
zien we ook terug in de weg die God gaat 
met Israël. Hij is trouw, liefdevol en geduldig. 
Waar God eenmaal aan begonnen is, dat 
maakt Hij ook af. Dat is ook voor ons een 
hoopvolle gedachte.
Ik spreek dan ook graag over de roeping van 
Israël. Welk plan God heeft met het Joodse 

volk, en hoe Hij daar nu nog steeds invulling 
aan geeft. Israël is geroepen om het licht 
van God in deze wereld te laten schijnen 
en dat gebeurt soms op heel onverwachte 
manieren! Zo is de terugkeer van het Joodse 
volk in onze dagen een groot teken van 
Gods trouw aan Zijn volk. Telkens zien we bij 
Israël dat het initiatief en de uitwerking ligt 

bij de Here God zelf. Daarom zal Hij uitein-
delijk alle lof en eer ontvangen!”

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

Eric Vink | Foto: CvI

Israel Today
Het blad Israel Today verschijnt maandelijks boordevol 
nieuws over Israël, rechtstreeks vanuit Israël. De redactie 
van het blad gelooft dat de Bijbelse beloften aan Israël nog 
altijd gelden en daarom plaatst dit blad het nieuws, net 
als deze krant, in de context van Gods heilsplan met deze 
wereld. Een prachtig blad dus om nog beter op de hoogte te 
blijven van wat er gebeurt in Israël.
Een jaarabonnement kost E 36,50. Voor meer informatie 
kijkt u op israeltoday.nl of belt u 020-5241010.

Tulpenactie
Doet u dit jaar nog mee aan de tulpenactie? 
Elk jaar opnieuw is het een bemoediging 
voor Israël om van zo veel Nederlandse 
vrienden tulpen te mogen ontvangen. 
Ook dit najaar zullen we weer zakjes met 
tulpenbollen uitdelen. Bestel tulpenbollen 
via 033-2458824 of surf naar christenen-
voorisrael.nl/tulpenactie. | Foto: Pank Seelen/

CC2.0 Flickr.com

Liefde voor Israël in Indonesië
Van 16 tot 28 april 2015 vond opnieuw een intensieve 

reis naar Indonesië plaats van ds. Willem J.J. Glas-

houwer, president van de internationale afdeling van 

Christenen voor Israël. Via Jakarta naar Surabaya en per 

auto naar Malang op Oost-Java.

Door willem J.J. glasHouwer

Malang
Malang heeft drie grote Bijbelscholen en is een van de 
christelijke centra in Indonesië. Op zaterdag vond mijn 
Israëlseminar plaats voor zestig voorgangers. Veel te kort, 
vond men: kom terug voor drie à vier dagen! Na de verkon-
diging gedaan te hebben op een huwelijkssluiting en na het 
voorgaan in twee diensten – één met vijf- tot zeshonderd 
aanwezigen, en één met vier- tot vijfhonderd – vloog ik te-
rug met een binnenlandse vlucht van Malang naar Jakarta.

Manokwari
Diezelfde dag vloog ik met het team door naar Manokwari 
in West-Papua. Een ongelofelijke ontvangst! Op grote 
billboards meteen bij het vliegveld en in de hele stad 
prijkte mijn portret naast dat van pastor Ferry, in grote 
letters Israël erop, en de Davidsster prominent aanwezig. 
Gedurende de tweedaagse conferentie met honderden 
deelnemers werden wij als team telkens begeleid door een 
politie-escorte met auto’s en motorrijders van het hotel 

naar de plaats van samenkomst. Hoogwaardigheidsbekle-
ders schonken elk persoonlijk duizend dollar en ze gaven 
daarnaast ook nog drieduizend dollar uit algemene midde-
len voor de onkosten van deze Israëlconferentie.
Zeer indrukwekkend was de groep van elf pastors en hun 
echtgenotes afkomstig van Arfak Mountain. Jaren geleden 
nog in onvoorstelbaar primitieve omstandigheden levend, 
nu voorgangers van kleine christelijke gemeenten. Zonder 
enige begeleiding van muziekinstrumenten of slagwerk 
zongen ze op oeroude melodieën hun christelijk geloof uit 
en hun liefde voor Israël en het Joodse volk.

Sorong, Ambon en Jakarta
Met een binnenlandse vlucht vloog ik door naar Sorong. 
Daar was een hele dag met seminars voor vierhonderd men-
sen, het merendeel voorgangers, kerkelijk werkers, gemeen-
teleiders en hun echtgenotes. Na een overnachting door 
naar Ambon voor de volgende ronde van Bijbels onderricht 
over Israël en het Joodse volk. En vervolgens door naar Ja-
karta voor het brengen van de boodschap op zaterdagavond 
en zondagmorgen in twee van de vijf diensten van die dag. 
Op maandag was het tijd voor de terugreis naar Nederland.

De vier reisdagen van Nederland naar Indonesië niet 
meegerekend waren het negen dagen met een overvol pro-
gramma, dat op geweldige wijze voorbereid was door ons 
team in Indonesië met ondersteuning vanuit Nederland 
door het kleine team op ons kantoor in Nijkerk.

Grote billboards kondigden in Indonesië de conferentie aan waar 

ds. Willem Glashouwer mocht spreken over Gods plan met Israël. 

| Foto: C4I
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Bijbelstudiematerialen van Christenen voor Israël

Aan de studie

Wie meer wil weten over Gods plan met Israël, kan natuurlijk het beste de Bijbel 

gaan bestuderen. Daarom heeft Christenen voor Israël een reeks Bijbelstudiemateri-

alen over Israël ontwikkeld.

Er is studiemateriaal om te beginnen aan 
de basis, voor wanneer u bijvoorbeeld met 
uw Bijbelstudiegroep of kring voor het 
eerst het onderwerp ‘Israël’ wilt verken-
nen. Daarnaast is er verdiepend studiema-
teriaal voor wanneer u zich verder in het 
onderwerp wilt verdiepen en zijn er enkele 

specifieke studies over bijvoorbeeld 1 en 
2 Kronieken en de Psalmen. Meer weten 
over Israël? Aan de studie!

4 U kunt deze materialen aanschaffen via 
christenenvoorisrael.nl/winkel.

Verwennerij bij schoonheidssalon Devorah
Voor de een is het een zeldzame luxe, 
voor de andere gebruikelijke routine, maar 
voor iedereen blijft het toch verwennerij: 
een behandeling in een schoonheidssalon. 
Schoonheidssalon Devorah in Nijkerk 
biedt alleen net dat beetje extra: behan-
deling met Dode Zeeproducten uit Israël. 
Contactgegevens: Patroonstraat 1, Nijkerk, 
06-57153009, salongendevorah@hotmail.
com.

SGP-sponsorloop voor Israël
Op vrijdag 3 juli aanstaande wandelt de voltallige SGP-fractie 25 kilometer voor 

het goede doel. Daarmee hopen ze geld in te zamelen voor Aleh, een organisatie in 

Israël die zich inzet voor zwaar gehandicapte kinderen.

Loop mee!
Ook u kunt meedoen met deze sympathie-
ke actie van de SGP. Iedere sportieveling 
die Israël een warm hart toedraagt, is van 
harte welkom. De sponsorloop begint rond 
9.00 uur en eindigt om ca. 18.00 uur bij 
het Israëlcentrum in Nijkerk. Iedereen mag 
meelopen, mits u minimaal 100 euro aan 
sponsorgeld meebrengt. Jongeren onder de 
18 jaar onder begeleiding van een vol-
wassene. De wandeling is 25 kilometer in 
een stevig wandeltempo, dus u dient wel 
een goede basisconditie te hebben. Bij aan-
komst krijgen alle deelnemers een gratis 
maaltijd aangeboden door Christenen voor 
Israël. Aanmelden kan via sponsorloop@
christenenvoorisrael.nl.

Sponsor mee!
Voelt u er niet voor om 25 kilometer te 

wandelen? U kunt ook op andere manieren 
meedoen! Sponsor een van de sportieve-
lingen of maak uw gift over op rekening-
nummer NL38 ABNA 0529 310 252 van 
Christenen voor Israël onder vermelding 
van ‘SGP-actie Aleh’.

4Kijk voor meer informatie op christenen
voorisrael.nl/sponsorloop.

Maandag 22 juni in Nunspeet

Hatikva-concert Astrith Baltsan
Christenen voor Israël en de Collectieve Israël Actie organiseren op maandag 22 juni een prachtig concert 

met de Israëlische concertpianiste Astrith Baltsan over het Israëlische volkslied Hatikva. In theater Veluvine in 

Nunspeet leert u over de geschiedenis van het nationale volkslied van Israël en beleeft u iets van de hoop voor 

Israël en het Joodse volk.

Het ongelooflijke verhaal van een Joods gebed
Het Israëlische volkslied Hatikva is meer dan 130 jaar oud. 
Wat is het geheim achter dit lied? Ga 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. In een prachtige show over de 
geschiedenis van het nationale volkslied van Israël beleeft u 
de hoop voor Israël en het Joodse volk.

Astrith Baltsan
De Israëlische topmuzikante Astrith Baltsan trad op voor 
talloze uitverkochte zalen in Israël en daarbuiten. Ze 

brengt een mix van muziek, verhalen en beelden waarmee 
ze haar publiek meeneemt op een boeiende reis. Baltsan 
won als  pianiste prijzen in Israël, Canada en Frankrijk. 
Ze neemt u mee in een spectaculair en leerzaam optre-
den. U wordt verblijd en geïnspireerd door muziekfragmen-
ten, historisch filmmateriaal en feiten die u nooit eerder 
hoorde.

Praktische informatie
Het optreden is Engelstalig en er is geen Nederland-
se  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 
parkeren. Kaarten kosten E 12,50 per persoon (inclu-
sief 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

Juninummer Israël en de Kerk

Het aangezicht van God
Wat ervaren we van God in deze wereld? 
Mozes was dagelijks in gesprek met 
God, en vroeg toch om Zijn heerlijkheid 
te zien. Maar dat kon niet. Niemand 
kan God zien en het overleven. Daarom 
verbergt Hij zich. En toch mogen we God 
ervaren. Het thema van het juninummer 
van Israël en de Kerk is: Het aangezicht 
van God. “Wie met gelovige ogen naar de 
werkelijkheid kijkt, ziet overal verwij-
zingen naar de realiteit van God”, stelt 
de Antwerpse rabbijn Friedrich in zijn 

artikel, en Israël is geroepen dat besef 
levend te houden: Hij onthult zich niet 
meer op een bovennatuurlijke en hemelse 
manier. “Maar dat neemt niet weg dat Hij 
Zijn volk de opdracht gegeven heeft om 
het te allen tijde wakker te houden en alle 
volkeren eraan te herinneren dat Hij inge-
grepen heeft in de wereldgeschiedenis.”

4Een abonnement op het kwartaalmaga
zine is gratis. Kijk op christenenvoorisrael.nl 
of bel 0332458824



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

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

•  Keert zich tegen  
antisemitisme en terreur

•  Helpt joodse kinderen

Maak uw gift over op IBAN: NL22 INGB 0000 419925  
of  NL08 INGB 0653 0146 43 t.n.v. Vrienden van het Cheider

www.cheidervrienden.nl

Wilt u ook adverteren in Israël Aktueel?
Wij informeren u graag!

Roel Abraham • Media Adviseur • Tel. 06-54274244 • E-mail: r.abraham@bdu.nl

Kapsalon en Schoonheidssalon Zusjes Mulder 
Bruinehorst 14 in Ederveen

www.zusjesmulder.nl

OPEN DAG 
DE NIEUWE ISRAËLWINKEL, 

DE KAPSALON EN DE SCHOONHEIDSSALON

Sieraden - Geschenkpakketten
Boeken en cd’s - Israëlproducten - Ichtus Gifts

Proeverij met Israëlproducten

20 juni 2015: 
10.00 - 16.00 uur 

Gratis

huidadvies en 

make-upadvies 

van:

Voor de kids:
 kindertent 
met clown 

en sminken!
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Isreality Jongerenweekend 2015
Datum: 6-8 november
Prijs: E 59,– all-in
Locatie: Lunteren

Van 6 tot en met 8 november is-ie er weer: 
het Isreality Jongerenweekend! Een specia-
le editie, want het is alweer de tiende keer 
dat het weekend wordt gehouden. Het 
thema van dit jaar is ’Zijn Koninkrijk komt!’

In de Bijbel gaat het nogal eens over het Koninkrijk 
van God. Veel schrijvers en sprekers uit het Oude én 
Nieuwe Testament hebben het over dit Koninkrijk. 
Ook in het onderwijs van Jezus stond het Koninkrijk 
vaak centraal. Maar wat houdt het precies in? Daar 
bestaat onder christenen nog steeds veel onduide-
lijkheid over. Leven we nu in het Koninkrijk? Of is 
het juist iets dat nog moet komen? Vindt het plaats 
op aarde, in de hemel, of allebei?

Tijdens het Isreality Jongerenweekend 2015 staat 
het Koninkrijk van God centraal. Aan de hand van 
seminars denken we met elkaar na over dit onder-
werp en wat het vandaag voor ons als christenen 
betekent. We proberen de rode lijn te ontdekken in 
Gods plan met Israël en de kerk. Jij kunt meedoen 
en meedenken! Meld je aan, verdiep je geloof 
tijdens de Bijbelstudies en ontmoet christelijke 
jongeren uit heel Nederland.

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.

Heilsegoïsme
Iemand had deze 
term laatst bedacht: 
heils egoïsme. Het is 
een uitdrukking voor 
een op zichzelf gericht 
christendom. Het gaat 
dan vooral om de vraag: 
Wat heb ík eraan?
Veel christenen komen nooit los van het idee 
dat het koninkrijk van God om hen draait. God 
is er vooral voor hen. Wat centraal staat is de 
mens en wat God aan de mens geeft. Of het nu 
gaat om bijvoorbeeld zielsbehoud bij de refor-
matorischen of de vervulling met de Heilige 
Geest en genezing bij evangelische christenen. 
Het gaat er om: What’s in it for me?
We zijn volgens mij soms te veel bezig met ons-
zelf, zodat we niet door hebben wat God aan 
het doen is. Hebben we ook interesse in Hem? 
In Wie Hij is? En wat Hij buiten ons om doet?
Ds. Henk Poot schreef een tijd geleden in Israël 
Aktueel: “Je gaat volgens mij de Bijbel pas echt 
lezen, als het je niet langer in de eerste plaats 
om jezelf gaat, maar om God. Ik lees de Bijbel 
omdat ik daarin het karakter van God leer 
kennen; Zijn grootheid, Zijn trouw, Zijn liefde, 
Zijn weg met Zijn volk Israël, Zijn hartstocht, 
bewogenheid en plannen voor de wereld. Ik 
lees de Bijbel niet omdat ik op elke bladzijde 
van de Bijbel iets van mijn gading kan vinden, 
ik lees het omdat ik geïnteresseerd ben in God!”
Voor mij betekent dit onder andere dat ik 
geïnteresseerd ben in Gods weg met Zijn 
verbondsvolk, Israël: Het herstel van Davids 
huis (Handelingen 15:16), de oprichting van het 
koninkrijk voor Israël (Handelingen 1:6) en de 
inzameling van Israël, terug naar het land.
Max Lucado heeft een boekje geschreven met de 
titel Het gaat niet om mij. Hij schrijft: “Wanneer 
God kijkt naar het middelpunt van het heelal, 
kijkt Hij niet naar jou. Als de hemelse toneel-
knechten het spotlight richten op de ster van de 
show, heb ik geen zonnebril nodig. Op mij valt 
geen licht. Wij zijn slechts minder belangrijke he-
melbollen. Gewaardeerd. Op prijs gesteld. Innig 
geliefd. Maar centraal? Essentieel? Waar alles om 
draait? Nee dus. Sorry. Het gaat niet om ons.”

Geert-Jan

Isreality Jongerenweekend 2015

Zijn Koninkrijk komt!

Check isreality.nl/weekend voor alle info over 
het programma, sprekers en aanmelden. Let 
op: de  inschrijving start op maandag 1 juni om 
12.00 uur!

A G E N D A

D R Y  B O N E S

Christelijke studenten goedkoop naar Israël
Joodse jongeren kunnen al jarenlang gratis (!) naar Israël via het programma 
van Taglit Birthright, maar voor christelijke jongeren is er nu iets vergelijkbaars 
opgezet. Tenminste, voor Amerikaanse studenten dan.

Zij kunnen voor vijfhonderd dollar elf dagen naar Israël en bezoeken daar alle 
hoogtepunten van het land, inclusief veel Bijbelse plekken. De Covenant Journey, 
zoals het project heet, wordt mogelijk gemaakt door sponsors. De Israëlische 
ambassadeur in de Verenigde Staten Ron Dermer is er blij mee: “Er is maar één 
ding beter dan achter Israël staan, en dat is ín Israël staan. Als jongeren naar 
Israël komen, versterkt dat hun band met het land en volk én versterken ze hun 
christelijke identiteit.” Of het project er ook voor Nederlandse jongeren komt, is 
nog niet duidelijk, maar we hopen natuurlijk van wel! | Foto: Flash90

Gewonde Yara (4) uit Gaza krijgt kunstbeen in Israël
De vierjarige Yara uit Gaza 
raakte drie maanden gele-
den gewond aan haar been 
toen ze tijdens het buiten-
spelen werd aangereden 
door een vrachtwagen. De 
artsen in Gaza besloten 
haar been te amputeren, 
maar toen werd Yara dood-
ziek. Haar ouders vroegen 
aan de Hamasleiders of 
Yara behandeld mocht wor-
den in een Israëlisch ziekenhuis. Na lang treuzelen 
kregen ze toestemming en werd Yara overgebracht 
naar Ashkelon. Daar herstelde ze niet alleen van 

haar ziekte, ze kreeg ook een kunstbeen aangeme-
ten. Bekijk op isreality.nl de video en zie hoe Yara 
opnieuw leert lopen! | Foto: Ynetnews.com



GEEFT U ONS EEN WARM THUIS?
DONEER OF ADOPTEER

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

IBAN NL53 RABO 0367 5075 60

WWW.JEMIMA.NL

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

Schenken en nalaten
voor vandaag én morgen...

Denkt u erover om Israël te steunen met een 

gift of met uw nalatenschap? Wij informeren u 

graag over de mogelijkheden en over de wet- 

en regel geving rondom schenkingen en 

na latenschappen. 

Vraag gratis en vrijblijvend onze complete 

brochure aan of neem contact met ons op voor 

een persoonlijk gesprek. We zijn dankbaar 

wanneer u bij de vaststelling van uw schenking 

of testament onze organisatie gedenkt.

Uw gegevens zullen uiteraard strikt vertrouwelijk worden behandeld.

• Stuur mij de gratis brochure over schenken en nalaten

•  Stuur mij een formulier voor een periodieke schenking

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

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

Voorletters            Naam 

                        m/v

Straat                              Huisnr

Postcode            Plaats

Telefoon

E-mail

Datum

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

IA
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K
T1
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Bewogen
met mensen

vanuit het hart
van God

“

”
Cursus
psychopastoraat

in Goes, Gouda, Lelystad en Veenendaal

In september 2015 start opnieuw
de cursus psychopastoraat. Negen
cursusdagen (1 dag per maand) 
met praktijkgericht onderwijs en 
training door deskundige docenten 
en trainers. 

De cursus is bestemd voor mensen 
die toegerust willen worden voor 
psychopastoraal werk in de kerk, 
gemeente of een hulpverlenende 
organisatie. 

Meer informatie
en aanmelding:

Stichting 
Psycho Pastorale 
Toerusting

www.stichtingppt.nl 
info@stichtingppt.nl
Tel. 0318 540 503



i s r a ë l a g e n d a

Joden, islamitische en 

christelijke Arabieren 

spelen allemaal samen 

bij de Maccabi Haifa-

Nahalal Jeugd Voet-

bal Opleiding.

Op de voetbalvelden 

van Nahalal, speelt 

een heel bijzonder 

jeugdvoetbalteam. Dit 

unieke voetbalelftal 
bestaat 

uit 

13-jarige spelers uit 

verschillende Israëli-
sche achtergron-
den en culturen. Zo 

leren zij samen-
leven door 
samen te 
sporten.
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Nahalal Jeugd Voet-

bal Opleiding.

Op de voetbalvelden 

van Nahalal, speelt 

een heel bijzonder 
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uit 

verschillende Israëli-
sche achtergron-
den en culturen. Zo 

leren zij samen-
leven door 
samen te 
sporten.

Joodse 
kalender
zondag 5 juli

inneming van Jerusalem

zondag 26 juli
Tisja be’Aw, vastendag 

voor de verwoesting van 
de Tempel

maandag 14 
september 

Nieuwjaar 5775, 
Rosj Hasjana

dinsdag 15 
september 

Nieuwjaar 5775, 
Rosj Hasjana

woensdag 23 
september 
Jom Kippoer, 

Grote Verzoendag

maandag 28 
september

Soekot, Loofhuttenfeest

dinsdag 29 
september

Soekot, Loofhuttenfeest

NU 

BUS OP SJABBAT
Na jaren van protesteren tegen het 

ontbreken van openbaar vervoer 

op Sjabbat, kunnen niet-religieuze 

Jeruzalemmers zich nu aanmelden 

voor de ‘Sjabus’ In Jeruzalem rijdt 

sinds dit weekeinde de ‘sjabus’, een 

sjabbatsbusdienst, een initiatief dat het 

leven gemakkelijker zal maken van 

niet-religieuze inwoners van 

vooral de buitenwijken die 

aangewezen zijn op 

openbaar vervoer. 

Nu samen sporten, straks samenleven
in Israël

Nieuws, feiten 
en weetjes

Iedereen die ooit het wilde berg-
landschap van het Dode Zeegebied 
heeft gezien, weet hoe mooi dit 

gebied is waar ook de grotten van 
Qumran zijn. 

In 1946 ging een bedoeïen herder 
op zoek naar een verloren geit en in 
plaats daarvan vond hij oude stenen 

kruiken verborgen in grotten. In de 
kruiken zaten oude boekrollen. Die 
vondst heeft heel veel duidelijk ge-
maakt over de Joden die hier vroeger 
in het gebied woonden.
Het hele gebied is tegenwoordig 
open voor bezoekers en is een po-
pulaire plek om te wandelen voor 
Israëli’s. 

kruiken verborgen in grotten. In de 

Van het gebied zijn 

prachtige opnemen 

gemaakt met een drone. 

Op www.tovclub.nl kun je 

het fi lmpje bekijken.

Uitstapje
een bijzondere plek in het 

beloofde land. Deze keer:

QUMRAN

sjabbatsbusdienst, een initiatief dat het 

leven gemakkelijker zal maken van 

niet-religieuze inwoners van 

vooral de buitenwijken die 

aangewezen zijn op 

openbaar vervoer. 

leven gemakkelijker zal maken van 

niet-religieuze inwoners van 

vooral de buitenwijken die 

aangewezen zijn op 

openbaar vervoer. 

HELPEN IN NEPAL
Nepal. Na de aardbeving in Nepal heeft Israël hulp gestuurd. In het Israëlische veldhospitaal in Nepal zijn honderden gewonden verzorgd. Ook werd er met een helikopter gezocht naar vermiste personen.

S P R E K E R S

Dinsdag 2 juni
20.00 uur: Houten: Seminar ds. Henk Poot (2/3) . 

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

19.30 uur: Katwijk aan Zee: Lezing rabbijn Yanki 
Jacobs . Locatie: Het Anker, Voorstraat 74. Thema: 
De betekenis van het land Israël in het licht van de 
Thora.

Woensdag 3 juni
10.00 uur: Nijkerk: Predikantendag . Locatie: Goede 

Herderkerk, Willem Alexanderplein 14.
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.

19.30 uur: Assen: Lezing rabbijn Shmuel Katz . 
Locatie: Bethelkerk, Groningerstraat 14. Thema: 
De betekenis van het land Israël in het licht van de 
Thora.

Vrijdag 5 tot zondag 7 juni
Amerongen: Bijbelstudieweekend met Henk 

Binnendijk . Locatie: De Betteld, Jan van Zutphen-
weg 5. Thema: Het heil is uit de Joden. Leeftijd: 20 
tot 45 jaar. Deelname: E 129 in een vierpersoons-
kamer 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, Kerk-

straat 57. Thema: Roeping van Israël & verkleuring 
van de kerk.

Woensdag 24 juni
18.00-20.00 uur: Nijkerk: Informatieavond onder-

nemersplatform voor (nieuwe of aspirant) 
leden . Locatie: Israëlcentrum, Patroonstraat 1. 
Sprekers: werkgroepleden ondernemersplatform. 
Thema: Werken aan de Toekomst. Aanmelden: 
kl.hoekstra@filternet.nl of 06-23634976.

Woensdag 1 juli
9.30 uur: Dordrecht: Lezing ds. Willem J.J. Glas-

houwer . Locatie: Lange Breestraat 24. Thema: 
Israël.

M U Z I E K

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

Juni, juli en augustus
Nijkerk: Zomertentoonstelling Vreugde in ver-

drukking – Joodse feesten tijdens de oorlog . 
Locatie: Israëlcentrum, Patroonstraat 1. Toegang 

gratis. Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 
10.00 tot 16.00 uur.

Nijkerk: Expositie Hart voor Israël . Kunstenaar 
Wiert Douglas. Locatie: Israëlcentrum, Patroonstraat 
1. Toegang gratis. Openingstijden: maandag t/m 
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

E X T E R N

Vrijdag 3 juli
9.00 – 18.00 uur: SGP-sponsorloop . 25 kilometer, 

opbrengst voor Aleh. Aanmelden via sponsorloop@
christenenvoorisrael.nl.

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.

Tot 12 juli: Expositie Door Hella’s ogen . Organisa-
tie: Kamp Westerbork. Expositie gebaseerd op de 

zoektocht naar het familiegeheim en -verdriet van 
Hella de Jonge, die begon na de ontdekking van het 
koffertje van haar tante Ro. Info: kampwesterbork.
nl.

I S R A Ë L C O N S U L E N T E N

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

D E  K R A N T

Krant 283 verschijnt op 26 juni 2015.

Leesplezier met Tov!
Ken je ons gratis blad Tov! voor kinderen en tieners al? Hieronder twee pagina’s uit de nieuwste editie. Wil je ook de rest van het blad lezen? Mail dan voor 

een gratis abonnement je naam en adres naar secretariaat@christenenvoorisrael.nl.

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

6 juni 2015
Thoralezing: Beha’alótecha, Numeri 8:1-12:16
Haftaralezing: Zacharia 2:10-4:7

13 juni 2015
Thoralezing: Sjelách lechá, Numeri 13:1-15:41
Haftaralezing: Jozua 2:1-24

20 juni 2015
Thoralezing: Kórach, Numeri 16:1-18:32
Haftaralezing: 1 Samuël 11:14-12:22

27 juni 2015
Thoralezing: Choekat, Numeri 19:1-22:1 
Haftaralezing: Richteren 11:1-33

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



Madeliefjes zijn voor eeuwig

Liz Tolsma | 324 pag. paperback

Tijdens de laatste dagen van Nazi-Duitsland vlucht de Ame-
rikaanse Gisela Cramer, die samen met haar nicht Ella en 
haar oude, hulpbehoevende grootvader in Heiligenberg 
woont, naar Berlijn. Het wordt een beroerde en meedogen-
loze tocht, waar ze een SS-offi cier met Brits accent tegen-
komt, Mitch Edwards. Ze besluit om als zijn vrouw door te 
gaan om hem veilig door de Duitse vluchtelingenstroom te 
leiden. Als de wereld op zijn donkerst is, ontdekt het pseu-
do-echtpaar in elkaar een bron van geloof, hoop en liefde 
die ze zo nodig hebben om te overleven... 

60 vragen van christenen over stromingen, 
opvattingen en tradities binnen het Jodendom

Michael L. Brown | 330 pag. paperback

Dit zeer toegankelijke boek beantwoordt zestig veel door 
christenen gestelde vragen over Joodse mensen, hun cul-
tuur en de Joodse achtergrond van het Nieuwe Testament. 
Dr. Michael L. Brown, zelf een Joodse gelovige, geeft dui-
delijke antwoorden op vragen over moderne en historische 
Joodse gewoonten. Hij gaat ook uitgebreid in op vragen die 
christenen hebben over hun relatie met de Oudtestamen-
tische Wet. 

Als de waarheid aan het licht komt...

Carol Cox | 296 pag. paperback

Soms kan het uitkomen voor de waarheid gevaarlijk zijn… 
1893 - Granite Springs, Arizona. Amelia Wagner wil in 
haar krant alleen de waarheid plaatsen. Al snel komt ze 
erachter dat dit consequenties kan hebben. Haar vaders 
onthullende artikelen over de Investeringsmaatschappij 
Great Western hebben kwaad bloed gezet en ze wordt 
onder druk gezet deze te herroepen. Ze start een eigen 
onderzoek, samen met Ben Stone, en ontdekt onwaar-
schijnlijke dingen die verstrekkende gevolgen zullen heb-
ben. Kunnen ze de waarheid boven tafel krijgen voor de 
vijand hen voorgoed het zwijgen oplegt...

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

Bestel via onze webshop: www.zoeklichtwebshop.nl

€ 19,95€ 19,95

€ 22,50

Profetie tussen wal en schip

Harry Honigh | 462 pag. paperback

Meer dan een kwart van de Bijbel bestaat uit profetieën, 
maar deze worden weinig gelezen. Veel gelovigen weten 
niet goed wat ze ermee aan moeten. En dat terwijl juist 
wij in de tijd leven dat de vervulling ervan vlak voor de 
deur staat.
De kerk van vandaag staat wellicht voor de grootste be-
proeving en verleiding in haar geschiedenis. Het Joodse 
volk wacht een ongekend zware tijd. De Bijbelse profe-
tieën zijn meer dan ooit noodzakelijk om wakker te blij-
ven en de goede keuzes te maken. 

Het Koningschap van Christus

Piet van der Wolf | 317 pag. paperback

Er bestaat nog veel onduidelijkheid over het koningschap 
van Christus. Is Hij Zijn Koninkrijk nu al aan het bouwen, 
zoals we in veel kerken horen? En wat betekent Zijn Ko-
ningschap voor christenen en voor de wereld? 
Laat u meenemen op een profetische verkenningstocht 
en ontdek wat het betekent om onderdaan, burger en me-
deregeerder te zijn in het Koninkrijk van Christus. 

Waar moed vereist is 

Janette Oke & Laurel Oke Logan | 293 pag. paperback

Beth Thatcher laat de veilige en comfortabele wereld ach-
ter om onderwijzeres te worden in het ruige berggebied van 
West-Canada. Maar de omstandigheden in Coal valley zijn 
nog beroerder dan ze gevreesd had. Door een recente mijn-
ramp is het dorp in rouw gedompeld en aan de mijnbazen 
overgeleverd. Ondanks de vele moeilijkheden is Beth vast 
van plan een verschil te maken in het afgelegen en achterge-
bleven dorp. Maar wanneer haar zus op bezoek komt, wordt 
ze herinnerd aan alle luxe die ze heeft moeten opgeven. Zal 
Beth besluiten haar bevoorrechte leven weer op te zoeken? 

€ 19,95

€ 22,50 € 19,95
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