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David Pressman, de Amerikaanse 
ambassadeur bij de Verenigde 
Naties (VN), nam het in zijn 
toespraak voor de VN-Veilig-
heidsraad op voor Israël. Begin 
juni publiceerde VN-secreta-
ris-generaal Ban Ki-moon zijn 
jaarlijkse rapport over kinderen 
en gewapend conflict. Bij dit rap-
port verschijnt een ‘schandlijst’ 
met landen die kinderrechten 
schenden tijdens conflicten. Bijna 
zou Israël dit jaar op die lijst 
zijn verschenen. Pressman zei 
hierover: “Het jaarlijks rapport 
moet ons gezamenlijk doel om 
kinderen te beschermen dienen. 

Paard-en-wagen
Paard-en-wagens zijn vanaf 
nu verboden in de stad en op 
de provinciale wegen in Israël. 
In steden als Tel Aviv, Ramat 
Gan en  Nahariya werden ezels 
en paarden nog steeds ingezet 
om vracht te vervoeren. De 
eigenaren zien in de dieren 
een goedkoop alternatief voor 
een transportwagen. Maar 
omdat de zorg voor de dieren 
vaak benedenmaats bleek te 
zijn, besloot de regering deze 
transportvorm te verbieden. 
In de landbouw en in dorpen 
mogen paard-en-wagens nog wel 
gebruikt worden.

Maar als het verwordt tot een 
politiek instrument, verliest het 
zijn geloofwaardigheid. Het idee 
dat de Israëlische overheid op 
dezelfde lijst zou komen te staan 
als IS en Boko Haram, is feitelijk 
en fundamenteel verkeerd.”

Besnuffeld
Dat het reukvermogen van de 
hond wordt ingezet voor be-
veiligingsdoeleinden, wist u 
natuurlijk al. Ook las u al eens 
in deze krant dat varkens kunnen 
worden getraind om explosieven 
op te sporen. Het Israëlische 
X-test, een bedrijf op het gebied 
van luchthavenbeveiliging, traint 
muizen om bommen en andere 
gevaarlijke stoffen te detecteren. 
Volgens Yuval Amsterdam van 
het bedrijf zijn de muizen “net zo 
goed als honden in het opsporen, 
maar kleiner en makkelijker te 
trainen. Ze zijn goedkoop en je 
hoeft ze niet uit te laten”.

Deze maand kwamen opnieuw 250 leden van de Bnei Menashe (zonen van Manasse) uit het noordoosten van India aan in Israël. Daarmee zijn nu in totaal drieduizend Bnei 

Menashe in Israël gearriveerd. Minister Ze’ev Elkin van Integratie (midden achteraan, met een baby op zijn arm) verwelkomde de groep. Hij zei: “25 jaar geleden kwam ik 

als achttienjarige aan in Israël op precies deze plaats. Jullie hebben je traditie hervonden. Ik wens jullie een succesvolle integratie. Misschien staat hier over 25 jaar wel een 

minister van Integratie uit de Bnei Menashe om nieuwe immigranten welkom te heten.” De groep gaat naar Katzrin op de Golanhoogvlakte. In Bijbelse tijden was dit het 

oostelijke gebiedsdeel van de stam Manasse, dus deze afstammelingen van Manasse komen echt thuis. | Foto: Shavei Israel

Manasse komt thuis

VS bekritiseren politiek misbruik VN

VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon. 

| Foto: Wikimedia Commons
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De poorten van het heil
“Wie dank offert, zal Mij eren; wie de 

rechte weg gaat, zal Ik Gods heil doen zien.” 

(Psalm 50:23)

De profeet Jesaja vertelt dat God Israël 
geschapen heeft om Zijn lof te verkondigen 
(43:21). We staan daar niet altijd bij stil, maar 
eeuwenlang was er maar één plek op aarde 
waar God erkend en geëerd werd: Jeruzalem. 
De rabbijnen zeggen: dat was ook het funda-
ment, de hoeksteen (Psalm 118) van de wereld, 
de godsdienst van Israël. Maar lofprijzing 
betekent meer.

Heb je ooit wel eens bedacht dat lofprijzing 
een enorme kracht kan zijn? Dat is met ons 
bidden ook zo. Jakobus schrijft dat het gebed 
van de rechtvaardige veel vermag omdat er 
kracht aan verleend wordt (hoofdstuk 5). 
Psalm 50 zegt dat lofprijzing de weg vrijmaakt 

voor de verlossing die de Heere geeft. Een 
prachtig voorbeeld daarvan vind ik de geschie-
denis van koning Josafat. Juda wordt van alle 
kanten aangevallen door een overmacht van 
vijanden. Dan gaat de koning Zijn volk voor 
in gebed: wij weten niet wat we doen moeten, 
maar ons oog is op U! En dan zegt een profeet 
dat ze zingend en lovend de vijand de volgen-
de dag tegemoet moeten gaan. En zo gebeurt 
het. En als het volk dan de lofprijzing aanheft, 
schenkt God de overwinning. Je ziet het in 
het Nieuwe Testament bij Paulus en Silas. Als 
ze de lofzang aanheffen in de nacht worden 
boeien gebroken.

Lofprijzen, het zegenen van de naam van 
God, Hem verheerlijken, je toekeren naar God 
vervuld van vreugde en vertrouwen. Jesaja 
25 profeteert: “Daarginds verheft men zijn 
stem en jubelt. Van de zoom der aarde horen 
wij psalmen!” (vers 16). Als je de psalmen 

goed zingt en niet alleen op jezelf betrekt, 
staan ze vol van beloften van God aan Zijn 
volk. Overal bezingen de psalmen de eeuwige 
trouw van God aan de kinderen van Israël. 
Psalm 98 bijvoorbeeld zegt: “Hij heeft gedacht 
aan zijn goedertierenheid en aan zijn trouw 
jegens het huis van Israël en alle einden der 
aarde hebben aanschouwd het heil van onze 
God” (vers 3).

Mensen vragen vaak: Wat zou ik voor Israël 
kunnen betekenen? Israël bezoeken, goed 
spreken over Gods volk tegen de stroom 
in, producten uit Israël kopen, maar meer 
nog dan dat: gebed – bid om de vrede van 
 Jeruzalem – en dus ook lofprijzing. Al staat 
Israël alleen in de wereld, er is een kracht en 
macht die als een licht de duisternis aanvalt: 
lofprijzing. Vol vertrouwen en vreugde be-
noemen dat de Heilige Israël waakt over Zijn 
eerstgeboren zoon.

B r e n g  d e  J o d e n  t h u i s   Ruben Ridderhof

Nog niet thuis
Ik ontmoet hen in de zonovergoten tuin bij 

onze schuilplaats in Kiev. 37 uur reisden ze 

aan één stuk om de oorlog in Loehansk te 

ontvluchten. Maar ze zijn nog niet thuis.

Schuilplaats
Het huis werd door Christenen voor Israël in 
Oekraïne gehuurd om er Joodse vluchtelin-
gen uit Oost-Oekraïne op te vangen. Het is er 
heerlijk rustig in vergelijking met de drukte 
van de binnenstad. Nataliya, een collega van 

Koen, runt het huishouden en heeft er met veel 
liefde een huiselijke omgeving van gemaakt, 
met overal verwijzingen naar Israël: boeken, 
posters, spreuken, Hebreeuwse teksten en 
natuurlijk een mezoeza aan de deurpost. Het 
is de perfecte plaats die je gunt aan vluchte-
lingen die de oorlog ontvluchten. Hier kunnen 
ze tot rust komen en zich voorbereiden op hun 
vertrek naar Israël, hun alija.

Uitdaging
Maar voor deze familie – vader en moeder met 
hun twee zoons en een vier maanden zwangere 
schoondochter – is alija maken een uitdaging. 
Je moet kunnen aantonen dat je Joods bent. 
En daarvoor heb je papieren nodig. Dat is al 
lastig met de Oekraïense bureaucratie, maar de 
geboorteregisters van Loehansk zijn niet toe-
gankelijk. En moeders familie komt van oor-
sprong uit het verre oosten van de voormalige 
Sovjet-Unie. Om daar hun papieren vandaan te 
halen, kost hen waarschijnlijk een verre reis.

Hoop
Toch is de familie hoopvol. Hun oudste zoon 
straalt vertrouwen uit. “Hij is als een tractor”, 
zegt z’n moeder met een trotse lach. “Hij 
brengt ons wel naar Israël.” Ze zitten vol vra-

gen. De hulp die ze van Koen en Nataliya en 
hun team hebben ontvangen, heeft hen zicht-
baar goed gedaan. “Waarom helpen jullie ons?”
Daarop mag ik hen uitleggen wat wij geloven. 
Dat de Heere Zijn beloften van terugkeer voor 
Zijn volk vervult. En dat wij daar als gelovigen 
uit de volken aan bij willen dragen. En in dat 
geloof vallen alle hindernissen weg. Hij, de 
Almachtige, brengt hen wel naar Israël.

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 onder vermelding 

van  ‘Noorderland’ of ‘India’. Alvast 

hartelijk dank.
Aan het einde van de dag zitten alle vluchtelingen in 

de schuilplaats gezellig met elkaar aan tafel voor de 

maaltijd. | Foto: CvI

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

Arrogantie
Nu er een nieuwe regering in Is-
raël is aangetreden, komen van 
alle kanten de commentaren, on-
gevraagde adviezen en voorge-
programmeerde verwachtingen 
weer op tafel. Was het toevallig 
dat rond de verkiezingen en het 
vormen van een nieuwe regering 
in Israël enkele landen meenden 
de niet bestaande staat Palestina 
te moeten erkennen en dat zelfs 
het hoofd van de Rooms-Katho-
lieke Kerk het nodig achtte om 
daarin niet achter te blijven? 
Vanuit de Verenigde Staten en 
het verdeelde Europa zal onge-
twijfeld bij herhaling de druk op 
Israël worden opgevoerd om te 
gaan onderhandelen met de Pa-
lestijnen.
Maar wie zijn die mensen hele-
maal die menen Israël te kunnen 
vertellen wat het moet doen als 
het gaat om vrede en veiligheid? 
Is het niet heel arrogant dat lan-
den die nauwelijks weet hebben 
van existentiële bedreiging in 
hun bestaan een ander land ka-
pittelen, dat vanaf de stichting 
getergd en aangevallen wordt? 
Een land dat zijn zonen en doch-
ters geofferd heeft op het altaar 
van de dienstplicht en effectief in 
veel oorlogen tot vandaag toe. 
Zou zo’n land niet serieus zijn 
als het gaat over vrede en veilig-
heid? Heeft Israël niet extreem 
veel meer gedaan dan welk land 
ook in de wereldgeschiedenis 
om vrede te sluiten met zijn vij-
anden? Wordt het niet tijd aller-
eerst de bloeddorstige vijanden 
van deze kleine staat aan te 
spreken en te vragen waarom ze 
hun haat tegen de Joden en hun 
passie hen de zee in te drijven 
blijven koesteren, en waarom 
ze doorgaan met het vergiftigen 
van de geest van het eigen volk?
Na tweeduizend jaar diaspora, 
waarin vervolging en vernie-
tiging een hoofdrol speelden, 
snakt het Joodse volk in het ein-
delijk verkregen thuisland naar 
rust, vrede en veiligheid. Bid voor 
de vrede van Jeruzalem!

Pim van Der Hoff

HoofDreDacteur
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Tegen de eenzijdigheid
Eind juni publiceert de VN-Men-

senrechtenraad zijn rapport over 

de Gazaoorlog in 2014. Vanaf 

de instelling van het onderzoek, 

waren de conclusies al duidelijk: 

Israël schond mensenrechten en 

internationale wetgeving. De 

Israëlische regering verzet zich 

tegen deze eenzijdigheid. Speci-

aal voor Israël Aktueel schreef de 

Israëlische ambassadeur Haim Di-

von een brief over deze kwestie.

Vrienden van Israël, shalom,

Zoals u wellicht al opgemerkt 
heeft, is op 14 juni jl. door de 
Israëlische regering het officiële 
rapport inzake het Gazaconflict 
van afgelopen zomer gepubli-
ceerd. Na jaren van voortdurende 
raketaanvallen op Israëlische bur-
gers vanuit de Gazastrook, was er 
in 2014 een significante toename 
van het aantal afgevuurde raketten 
en mortiergranaten. Daarom gaf 
de Israëlische regering op 8 juli 
de opdracht aan de Israëlische 
strijdkrachten om over te gaan tot 
een militaire missie, die werd ge-
noemd operatie Protective Edge.

Steunbetuiging
Er bestond en bestaat veel begrip 
voor Israëls verdediging van zijn 
burgers en ik ben dankbaar dat wij 
veel kunnen doen om onze bur-

gers te beschermen, ondanks dat 
zij bestookt werden met duizenden 
raketten en ondanks dat tientallen 
aanvalstunnels werden gebouwd 
om in Israël dood en verderf te 
zaaien.
Naarmate het aantal slachtoffers 
als gevolg van het conflict steeg – 
en Israël betreurt alle onschuldige 
burgerslachtoffers – leek de steun 
voor Israël in de Nederlandse 
publieke opinie af te nemen. De 
vrienden van Israël echter, zien de 
waarheid zoals die is en wij zijn 
heel dankbaar voor hun steunbe-
tuiging aan Israël op de Dam, nu 
bijna een jaar geleden.
Israël heeft uitstekende mecha-
nismen in werking om het eigen 

beleid, en in dit geval het militair 
optreden, te onderzoeken en te 
beoordelen. In Israël staat transpa-
rantie hoog in het vaandel en het 
eerder genoemde rapport is daar 
een uiting van.

Internationaal recht
Ondanks dat de strijd wordt 
gevoerd tegen internationaal recht 
schendende terreurorganisaties, 
zoals in de eerste plaats Hamas, 
eerbiedigt Israël zijn eigen morele 
waarden, die eisen dat het land het 
internationaal recht naleeft, waar 
dit rapport van de Israëlische rege-
ring duidelijk blijk van geeft.
Om maar een paar voorbeelden te 
noemen: Israël heeft voor het eerst 
inzage verschaft in de militaire 
methodes met betrekking tot het 
uitvoeren van een missie, inclusief 
het aanvalsproces. Zo blijkt onder 
meer hoe het leger buitengewoon 
veel moeite heeft gedaan om 
Palestijnse burgers te waarschu-
wen en ze te informeren over de 
mogelijkheden om dreigingen uit 
de weg te gaan.
Ook heeft Israël onafhankelijke 
en professionele mechanismen 
ingesteld om ieder mogelijk afglij-
den van internationale normen te 
onderzoeken. Om dit te bewerk-
stelligen heeft Israël nieuwe en 
innovatieve onderzoeksmechanis-
men geïntroduceerd naast de reeds 
bestaande vormen. Het militaire 
gerechtelijke apparaat functioneert 
onafhankelijk en professioneel, en 
wordt gecontroleerd door Israëls 
juridisch systeem en procureur- 
generaal.

Schendingen door Hamas
Behalve de eigen acties wordt in 
het rapport ook uiteengezet hoe 
Hamas heeft gehandeld. Door 
zowel het opzettelijk aanvallen 
van Israëlische burgers alsook 
het plaatsen van de militaire 
middelen in het midden van 
de Gazaanse bevolking, heeft 
Hamas zich schuldig gemaakt aan 
oorlogsmisdaden en mensenrech-
tenschendingen. Voor het eerst 
zijn de militaire richtlijnen en het 
trainingsmateriaal van Hamas 
gevonden in de Gazastrook. Deze 
tonen aan dat de strategie en 
werkwijze van Hamas gebaseerd 
werden op het bewust negeren van 

het ‘principe van onderscheid’*, 
het meest fundamentele beginsel 
in het recht inzake gewapend 
conflict. Bovendien getuigen ook 
de verschillende afwijzingen van 
voorstellen om tot een staakt-het-
vuren te komen en de schendingen 
van humanitaire pauzes van deze 
veronachtzaming.
Op 15 juli bijvoorbeeld accep-
teerde Israël een door Egypte 
voorgestelde wapenstilstand die, 
als Hamas had ingestemd met het 
voorstel, misschien wel negentig 
procent van de daaropvolgende 
Palestijnse slachtoffers in Gaza 
had kunnen voorkomen. Min-
stens 44 procent (en potentieel 66 
procent) van de fatale gevallen in 
Gaza betreft terroristische mili-
tanten. Het toont aan hoe manipu-
latief Hamas handelde door alle 
fatale gevallen als ‘burgerdoden’ 
te bestempelen, manipulatie 
waarover ook de Foreign Press As-
sociation tijdens het conflict al een 
statement naar buiten bracht.

Vertekend beeld
Zowel de feiten als de juridische 
analyses zijn vertekend weergege-
ven, vaak in Israëls nadeel. Het is 
bijvoorbeeld de bedoeling dat de 
VN-Mensenrechtenraad tegen het 
eind van deze maand een rapport 
over de vijandigheden publiceert. 
Dit is het product van een mandaat 
van de VN-Mensenrechtenraad die 
in het begin al concludeerde wat 
de commissie zou rapporteren, nog 
voordat een onderzoek ook maar 
was begonnen. Daarom is de Men-
senrechtenraad – en het mandaat 
van de commissie die deze heeft 
benoemd – zeer vooringenomen en 
juist dit maakt dat het rapport van 
de staat Israël nog belangrijker is.

Haim Divon, 
ambassaDeur van israël

4 Lees het rapport:protectiveedge.
gov.il

* Het ‘principe van onderscheid’ 
houdt in dat de partijen in het 
conflict te allen tijde onderscheid 
moeten maken tussen burgers en 
strijders. Aanvallen mogen alleen 
worden uitgevoerd tegen strijders. 
Aanvallen mogen niet worden 
uitgevoerd tegen burgers.

Kleurrijke Oude Stad

Ramadan
Voor de islamitische vasten-
maand ramadan heeft Israël de 
reisbeperkingen voor Palestijnen 
flink omlaag geschroefd. Zo mo-
gen familieleden uit het buiten-
land via de Israëlische luchtha-
ven hun familie in de Palestijnse 
gebieden bezoeken. Ook staat 
Israël directe busverbindingen 
toe tussen Ramallah en de Tem-
pelberg in Jeruzalem.

Pilotenhelm

Het Israëlische Elbit Systems 
heeft een nieuw soort helm en 
bijhorende software voor Israë-
lische straaljagerpiloten ontwik-
keld. De helm bevat een systeem 
dat de gezondheidstoestand van 
de piloot monitort en een display 
in het zichtveld van de piloot kan 
waarschuwen voor bijvoorbeeld 
bewusteloosheid door teveel 
G-krachten op het lichaam. In 
geval van nood kan het systeem 
zelfs het vliegtuig op de automa-
tische piloot zetten. | Foto: AIF

Minder baarden leger
Tot nu toe stond het Israëlische 
leger toe dat soldaten om religi-
euze redenen een baard droegen 
tijdens hun diensttijd. Maar daar 
wordt veel misbruik van ge-
maakt. Veel soldaten doen zich 
voor als religieus om zich maar 
niet te hoeven scheren. Vanaf 
1 juli gaat het leger hier strenger 
op controleren. Ongeautoriseer-
de baarddragers lopen risico op 
een boete of huisarrest op hun 
basis.

Immigrantenstroom

Ze’ev Elkin, de Israëlische mi-
nister van Integratie, luidde af-
gelopen maand de noodklok bij 
het kabinet. Omdat de nieuwe 
regering nog in de opstartfa-
se zit, draait zijn ministerie op 
het budget van vorig jaar. Met 
de toenemende immigranten-
stroom is er hard geld nodig om 
de integratiecentra draaiend te 
kunnen houden. Als noodop-
lossing werd er tijdelijk geld uit 
andere portefeuilles gebruikt 
om alle nieuwkomers te kunnen 
opvangen. | Foto: Flash90

Amerika tegen BDS
Het Amerikaanse Huis van Afge-
vaardigden stemde in juni in met 
een wet tegen BDS (boycot, de-
sinvesteringen en sancties tegen 
Israël). De wet is onderdeel van 
een grotere wetsherziening met 
betrekking tot de inter nationale 
handel. Als de wet wordt aange-
nomen, zouden Europese bedrij-
ven en landen die betrokken zijn 
in BDS-activiteiten, niet langer 
vrij zaken kunnen doen met de 
VS.

Bezoekers van de Oude Stad van Jeruzalem bekijken kunstwerken langs het cardo, 

een oude Romeinse straat in de Joodse wijk. Tijdens het jaarlijkse lichtfestival wordt 

de Oude Stad met allerlei lichtkunstwerken kleurrijk verlicht. Het festival trekt jaar-

lijks meer en meer bezoekers en het wordt steeds spectaculairder. | Foto: Flash90

Tijdens de Gazaoorlog van 2014 werd een pro-Israëlische demonstratie georganiseerd op de Dam in Amsterdam. | Foto: CvI



4 israëlaktueeljul i -augustus 2015

B I J B E L  E N  P R O F E T I EI S R A Ë L P R E D I K A N T

Israël, wij en de EU
De EU gromt dreigend naar 

Israël. Wij, Nederland en ook via 

de EU, koesteren de Palestijnse 

terroristen met ruime financiële 

bijdragen en politieke steun. 

Israël is de ‘dwangmatige obses-

sie’ van de VN en van de EU om 

voortdurend tekeer te gaan te-

gen Israël beu. Voor ieder die de 

Bijbel kent, is het geen wonder 

dat de eurocrisis onoplosbaar 

schijnt. Lees in dit verband Ge-

nesis 12:3. Zakt de EU, de ‘reus 

op lemen voeten’ door z’n enkels 

of reageert ‘het beest in Brussel’ 

de problemen af op de burgers?

Door Drs. Jan van barnevelD

De buitenland-tante van de EU, 
Federica Mogherini, heeft een dik-
ke brief gekregen. Getekend door 
16 van de 28 buitenlandministers 
van de EU. Israël moet, volgens 
die brief, onder druk gezet worden 
het ‘vredesproces’ weer op gang 
te brengen en de EU moet haast 
maken producten uit de betwiste 
gebieden te etiketteren. Dan weten 
de burgers van de EU tenminste 
van wie ze die producten kopen. 
Sommige Israëli’s reageren met 
Joodse humor: ‘Mooi zo, dan 
weten de mensen dat ze kwaliteit 
kopen.’ Anderen vinden dit een 
duidelijke ‘boycot Israëlactie’. Ou-
deren onder ons herinneren zich de 
naziborden ‘kauft nicht bei Juden’ 
van driekwart eeuw geleden. Wat 
zijn we diep gezonken. Wat haalt 

minister Koenders over ons, of an-
ders geformuleerd, welke afgrond 
sleept de EU ons land in?

Buitensporig verbaal geweld
Caroline Glick van de Jerusalem 
Post wijst op de onevenwichtige, 
oneerlijke en meestal leugenach-
tige kritiek op Israël. Oneven-
wichtig omdat bijvoorbeeld de 
EU voortdurend mekkert over de 
‘illegale nederzettingen’ en niets 
zegt tegen Turkije dat al jaren 
illegaal Noord-Cyprus bezet of 
tegen Rusland dat de Krim heeft 
ingelijfd. Het kleine Israël, dat 
durven ze wel in Brussel. Of zit 
er meer achter? Het wijst ook op 
het constante, bijna dwangmatige 
en obsessieve van die kritiek op 
Israël. Ten diepste is het een vorm 
van ouderwets antisemitisme. Niet 
alleen de EU, maar ook de VN en 
vooral enkele VN-organisaties, 

zoals de mensenrechtenorganisa-
tie, Unesco en onlangs zelfs de 
WHO (Wereldgezondheidsorga-
nisatie) maken er een boosaar-
dige gewoonte van om Israël te 
veroordelen.

Net als in 1938?
Er is nog meer. Veel meer. De 
G5+1 (de vijf permanente leden 
van de Veiligheidsraad van de VN 
en Duitsland) zijn bezig om een 
voor Israël levensgevaarlijk kern-
wapenverdrag met Iran te sluiten. 
Dat doen ze zonder dat Israël erbij 
betrokken wordt en zonder te luis-
teren naar de goed onderbouwde 
en duidelijke waarschuwingen van 
premier Netanyahu.
Frankrijk en de VS werken aan 
een resolutie voor de Veiligheids-
raad waarin een Palestijnse staat 
wordt geaccepteerd en de gren-
zen worden vastgelegd. Moshe 

Arens, voormalig minister van 
Defensie van Israël vindt dat hier 
hetzelfde gebeurt als in 1938. 
Toen sloten de grootmachten van 
die tijd, Engeland en Frankrijk, 
een verdrag met Hitler waarbij 
Tsjechoslowakije Sudetenland 
moest afstaan. “Vrede in onze 
tijd”, juichte de Engelse premier 
Neville Chamberlain. Een klein 
jaar later viel Hitler Polen binnen 
en de Tweede Wereldoorlog brak 
uit. Zes miljoen Joodse mensen 
werden gruwelijk vermoord. Nu 
worden twee levensgevaarlijke 
verdragen Israël opgedrongen: 
het kernwapenverdrag met Iran 
en een ‘vredesverdrag’ met de 
Palestijnen. Men leert niets van de 
geschiedenis. In 1938 werden de 
Joden verraden. Nu wordt Israël 
verraden. In 2015 wordt Israël 
in een levensgevaarlijke positie 
gedrongen door verraad van de 
‘grootmachten’. God dank is de 
Almachtige er nog. Het is nu 
‘allen tegen één’, maar men beseft 
niet dat het ‘allen tegen Eén’ is. 
Een angstig gevaarlijke situatie.

Contantloze samenleving?
Wat gaat er gebeuren? Wat gaat 
de EU doen in de schijnbaar 
onoplosbare eurocrisis? Wat gaat 
president Obama doen om nog iets 
van zijn reputatie te redden. De 
econoom Martin Armstrong zegt: 
“Een verschrikkelijke instorting 
van westerse sociale systemen is 
onvermijdelijk (…) de cashloze 
samenleving komt veel sneller 
dan verwacht.” Mark Hitchcock, 
theoloog en onderzoeker van 
het profetische Woord, schreef 
in 2009 het boek Cashless met 
als ondertitel Op weg naar een 
maatschappij zonder contant 
geld (Uitgave Zoeklicht). Hij laat 
zien vanuit Openbaring 13 en 18 
hoe in de eindtijd er een totalitair 
wereldrijk zonder contant geld 
zal zijn. “Niemand kan kopen 
of verkopen, behalve hij die het 
merkteken heeft, of de naam van 
het beest” (Openbaring 13:17). 
Als alles giraal gaat, dan heeft de 
regering, een dictator of de EU de 
macht over het geld en de geld-
stroom. Alleen deze geldmacht, de 
macht ons bezit te roven, kan de 
eurocrisis en de val van de dollar 
tegenhouden. Zo zou de EU in een 
snel tempo kunnen uitgroeien tot 
het rijk van de antichrist.

EU-buitenlandchef Federica Mogherini tijdens een gezamenlijke persconferentie met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. 

| Foto: Flash90

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

Als u het nog begrijpt
De stichting SOMO gaf op 20 mei 2015 een verkla-
ring uit, gericht aan de Tweede Kamer en pers. Ze 
hadden onderzoek gedaan en een rapport gepubli-
ceerd over producten die in de ‘bezette’ gebieden ge-
produceerd en in Nederland gedistribueerd worden. 
Een misdaad tegen de menselijkheid. (Of er geen 
andere zaken in het Midden-Oosten zijn om je druk 
over te maken).

Hun pijlen richten zij vooral op supermarktorga-
nisaties die het nog steeds presteren om producten 
uit deze gebieden in te kopen. Ik citeer even hun 
conclusie en aanbeveling: “Supermarkten in Neder-
land verkopen producten die afkomstig zijn uit de 
Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied. 
Deze nederzettingen zijn volgens de Nederlandse 
overheid illegaal, en schenden internationaal rechte-
lijke normen zoals oorlogsrecht en mensenrechten. 
Supermarkten verdienen hiermee geld aan bedrijven 
die de illegale nederzettingen versterken en uitbrei-
den. In het rapport Nederzettingenhandel en de rol 
van Nederlandse supermarkten bij mensenrechten-
schendingen in de Palestijnse gebieden komt SOMO 
tot de conclusie dat het tijd wordt dat supermarkten 
hun verantwoordelijkheid nemen, en dat de overheid 
bindende regels opstelt”, en dan gaat het verder: 
“De internationale handel van de nederzettingen met 
bedrijven zoals supermarkten is één van de drijvende 
krachten achter de nederzettingen”, volgens Shawan 
Jabarin, directeur van de Palestijnse mensenrechten-

organisatie Al Haq. “Om mensenrechtenschendingen 
te kunnen beëindigen, is het daarom essentieel dat 
de handel in nederzettingenproducten een halt wordt 
toegeroepen.” Misschien denkt u nu: wat gaat ons dat 
aan? Het is meer dan u in eerste instantie denkt.

Deze twee organisaties moet u even onthouden: Al 
Haq en SOMO, dan gaat u het helemaal of juist hele-
maal niet begrijpen. Al Haq is een militante organisa-
tie die oproept tot boycot van en verzet tegen Israël en 
door buitensporige financiële steun uit het buitenland 
op de been wordt gehouden. SOMO wordt voor meer 
dan tachtig procent gefinancierd door ons ministerie 
van Buitenlandse Zaken en voor twintig procent door 
gelden uit Brussel. Ze hebben een budget van drie 
miljoen euro te besteden. Belastinggeld uit Nederland.
Daar wringt het dus. Buitenlandse Zaken beïnvloedt 
via de door haar gefinancierde organisatie SOMO 
pers en parlementariërs ten aanzien van Israël en 
de gebieden. Op deze wijze sponsort Buitenlandse 
Zaken de bds-beweging (boycot, desinvesteren en 
sancties) tegen Israël. SOMO is helaas niet de enige, 
maar wel een rare uitzondering. Het wordt namelijk 
voor de volle honderd procent betaald met overheids-
gelden – lees belastinggelden – en is nauw verbon-
den met Al Haq. Zoals nog een heel aantal ontwik-
kelingsorganisaties die hun anti-Israëlprogramma’s 
met overheidsgelden financieren. Als u het niet kunt 
geloven lees het nog even na op somo.nl, u vindt daar 
het jaarverslag.

De naam die 
ontbreekt

Mensen vragen me er veel 

naar: getallen in de Bijbel. 

En het is ook te begrijpen. 

Wie de getallen in de Bijbel 

zoekt en onderzoekt, is 

bezig met een prachtige 

ontdekkingsreis. Ze laten 

ons zien dat de Bijbel in zijn 

eigen taal diepe geheimen in 

zich draagt.

Door Henk Poot

Om een voorbeeld te geven: Het 
Hebreeuwse woord ‘lofprijzing’, 
hallel, bestaat uit de getallen: 
5-30-30 (65). Het woord ‘Heere’, 
Adonai, heeft diezelfde getals-
waarde: 1-4-50-10 (65). Sommi-
ge rabbijnen zeggen dan: wer-
kelijke lofprijzing kan en mag 
alleen gericht zijn op God.

Ontdekking
Een nieuwe ontdekking deed ik 
toen ik onlangs opnieuw keek 
naar het geslachtsregister van 
Jezus in Matteüs 1. De evan-
gelist schrijft dat het register 
bestaat uit 3 maal 14 namen. 
Van Abraham tot David (1), van 
David tot de ballingschap (2) en 
van de ballingschap tot Jezus. 
14 is de letterwaarde van David 
(4-6-4)!
Als je het derde blokje telt – 
maar wie doet dat? – ontdek 
je dat Matteüs daar maar 12 
namen noemt en geen 14. Er 
staan weliswaar dertien namen, 
maar Jechonia, de eerste naam, 
wordt ook al een keer genoemd 
als laatste in het tweede blokje. 
Er ontbreken dus eigenlijk twee 
namen. Neem je de naam van 
Jezus zelf mee, dan ontbreekt er 
nog steeds één. We tellen dan 
alles bij elkaar maar 41 namen 
en geen 42. Bijzonder is natuur-
lijk wel dat 41 de waarde is van 
de letters van Abraham, naar 
hun plaats in het alfabet (1-2-
20-5-13). Wat de evangelist hier 
verkondigt, is dat Jezus de Mes-
sias, werkelijk de zoon van Da-
vid en de zoon van Abraham is.

De ontbrekende naam
Maar die ene dan, waar is die 
gebleven? Wie is die ene voorva-
der van Jezus die niet genoemd 
wordt. Heeft Matteüs zich mis-
schien verteld? Of neemt hij 
de aandachtige lezer juist mee 
naar dit diepe geheimenis: de 
ontbrekende naam is die van de 
Heilige Geest. De voorvader van 
Jezus zonder naam. Met andere 
woorden: Jezus is in de wereld 
verschenen door de geslachten 
van Israël heen, maar Hij is ook 
degene die van boven komt, 
verwekt door de Heilige Geest. 
In Jezus komen God en Zijn volk 
samen. Hij is de verbinding van 
God en Israël. Wie had ooit kun-
nen vermoeden dat God de we-
reld zo zou redden?
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Vier identiteiten, één persoon:

Menno Toff, Bennie van Rooij, 
Menno Koekoek en Emanuel Tov
“Op mijn elfde nam mijn vader 

mij op zijn knieën, bij de haard 

in de huiskamer en hij vertel-

de het. Tot dat moment was ik 

Menno Koekoek, plots was ik 

Menno Toff. Hoe ik mij voelde? 

In de war. Daarna was het een 

geheimpje dat ik met mij mee-

droeg. Weinig mensen wisten 

ervan.”

Door Joanne niHom

Een gesprek met professor Ema-
nuel Tov; internationaal bekend 
Bijbelgeleerde en vooraanstaand 
expert op het gebied van de Dode 
Zeerollen.

Tov, geboren tijdens de Twee-
de Wereldoorlog in 1941, was 
vanaf 1942 ondergedoken bij een 
niet-Joodse familie in Amsterdam. 
Zijn ouders heeft hij nooit gekend, 
ze zijn vermoord in Ebensee en 
Birkenau. Hij was enig kind. 
 Voordat zijn ouders onderdo-
ken, werd hij als eenjarige baby 
in  veiligheid gebracht bij ‘tante 
Rie’ van Rooij, zijn onderduik-
moeder.
Na de oorlog werd hij opgenomen 
in het gezin van de zus van zijn 
vader, de familie Koekoek, waar 
hij, samen met ‘zijn nieuwe broer 
en zusjes’, opgroeide. “Over mijn 
onderduikouders hoorde ik pas 
toen ik een jaar of dertien was. 
Ik ben gelijk op de fiets gestapt 
om ze te bezoeken. Ik belde aan, 
mijn onderduikmoeder deed 
open en riep: ‘Bennie’ (mijn on-
derduiknaam). Ze huilde. Achter 
haar zag ik een grote foto van mij 
hangen. Dat was heel ontroerend. 
Mijn onderduikouders zijn een 
paar jaar geleden overleden, we 
hebben altijd contact gehouden. 
Voor het redden van mijn leven 
zijn ze in Yad Vashem onderschei-
den.

Op zoek naar wortels
Eigenlijk had ik vanaf het moment 
dat ik hoorde dat ik ‘een Toff’ 
was, vragen moeten gaan stel-
len over mijn eerste levensjaren. 
Destijds leefden er nog mensen 
die mijn ouders hebben gekend. 
Maar dat kon ik toen niet. Pas 
veel later, ik was rond de veer-
tig, ben ik dat gaan doen. ‘Hoe 
ik ben ondergedoken, over mijn 
onderduikfamilie, hoe ik bij mijn 
nieuwe familie terecht ben geko-
men.’ Voor mij is het een moza-
iek, steeds vind ik weer nieuwe 
steentjes. Alles is opgeschreven, 
dat moest wel, want ik voelde dat 
ik alles rondom mijn verleden 
steeds weer wilde vergeten. Ook 
nu weet ik niet meer alles, maar 
het staat in de computer. Alleen 
mijn vrouw en kinderen hebben 
het gelezen.”
Rond zijn bar mitswa (Joodse 
kerkelijke meerderjarigheid bij 

dertien jaar) werd Tov lid van de 
orthodoxe jeugdbeweging Bne 
Akiwa. “Prachtig vond ik het om 
Tenach (het oude testament) te 
leren, dat voelde als een stukje 
van mijzelf. Na een tijdje ben ik 
overgestapt naar de socialistische 
jeugdbeweging Haboniem, dat 
paste beter bij mijn leven. Op het 
gymnasium was ik gefascineerd 
geraakt door de klassieken. Voor 
mij was de Tenach de Joodse 
tegenhanger daarvan. Als ik terug-
kijk, denk ik dat ik altijd op zoek 
ben naar mijn wortels, naar waar 
ik vandaan kom.”

Naamsbekendheid
In 1961 ging Tov op alija (emigra-
tie naar Israël). Daar veranderde 

hij zijn naam, Menno Toff, in 
Emanuel Tov. “Zo schrijf je het in 
het Ivriet.” Aan de Hebreeuwse 
Universiteit in Jeruzalem stu-
deerde hij Tenach en Oudgriekse 
literatuur en hij werd daar hoog-
leraar. Hij schreef vele boeken en 
gaf colleges over de hele wereld. 
Internationale naamsbekendheid 
maakte hij door zijn wetenschap-
pelijke inbreng op het gebied van 
de Griekse Bijbelvertaling, de 
 tekstontwikkeling van de Tenach 
en het publiceren van de Dode 
Zeerollen. Tov blijft er beschei-
den onder. “Onlangs vertelde 
iemand mij dat, in Amerika, in 
verschillende enquêtes op het 

gebied van de Tenach, mijn naam 
wordt genoemd bij de tien meest 
belangrijke geleerden in de we-
reld. Leuk, maar kankeronderzoek 
is belangrijker werk.” Ondanks 
dat hij zich al jaren bezighoudt 
met het bestuderen van religieuze 
literatuur, is Tov niet religieus. 
“Docenten en studenten hebben in 
de regel niet de neiging om meer 
te gaan geloven, dat geldt zowel 
voor Joden als christenen. In mijn 
colleges gaat het er ook zelden 
over. Onbelangrijk is of de tien 
plagen echt zijn gebeurd. Waar het 
om gaat, is hoe ze zijn beschre-
ven. Als geleerde heb je geen 
dialoog met G’d. Misschien wordt 
het geloof, als je dat hebt, zelfs 
minder. Hoe meer parallellen je 

ziet met andere religies, hoe meer 
je je realiseert dat al die religi-
euze boeken een evolutie hebben 
doorgemaakt.”

Workaholic
Sinds 2009 is Tov gepensioneerd, 
maar hij heeft het drukker dan 
ooit. “Overal word ik uitgenodigd, 
nu als emeritus professor. Verder 
publiceer ik veel en geef ik nog 
steeds colleges. In beschrijvingen 
van psychologen over mensen zo-
als ik, ‘child survivors’, kinderen 
die de oorlog hebben overleefd, 
wordt vaak geschreven over 
workaholics. Ik zou nu eigenlijk 
grote reizen moeten gaan maken, 

of gaan golfen. Maar ik kan het 
niet en ik wil het ook niet. Volgens 
diezelfde psychologen zorgt het 
harde werken ervoor dat je niet 
je echte gevoelens, het verdriet, 
voelt.”

Invloed van de Shoah
De Shoah heeft, tot op vandaag, 
een belangrijke invloed op zijn 
leven. “Het gevoel dat ‘ze’ ons 
niet kapot hebben gekregen, had 
ik toen mijn kinderen trouwden. 
Toen besefte ik dat dit de komst 
van weer nieuwe generaties bete-
kende en dat mijn ouders voortle-
ven. Het Jodendom betekent veel 
voor me, maar op een algemeen fi-
losofische manier, zoals het sterke 
gevoel van saamhorigheid.”
De oorlog laat hem niet los. 
“Dat is al vanaf mijn vijftiende. 
De vraag hoe het heeft kunnen 
gebeuren, blijft me bezighouden. 
Niemand heeft een antwoord. 
Ik weet dat er altijd oorlogen 
zijn en dat er vreselijke dingen 
 gebeuren, zelfs vandaag nog. 
Maar de Shoah was veel erger. 
Het was een goed  georganiseerd 
systeem, met intelligente mensen 
die maar één doel hadden: een 
heel volk uit te roeien. Hele delen 
van de beschaving zijn vernie-
tigd. Generaties Joodse doktoren 
en Joodse kunstenaars, allemaal 
weg. Ik leef met het verleden 
in het heden, maar vooral in de 
toekomst. Of anders gezegd, het 
verleden leert me vaak hoe ik de 
toekomst moet zien. Bij de mooie 
momenten in mijn leven, voel ik 
het gemis van allen die er niet 
meer zijn.”

Eerder gepubliceerd in het blad 
van Joods Maatschappelijk Werk, 
De Benjamin.

Emeritus professor Emanuel Tov. | Foto: Joanne Nihom

‘Als ik terugkijk, denk ik 

dat ik altijd op zoek ben naar mijn wortels, 

naar waar ik vandaan kom.’

Toch niet
Bijna zou een Amerikaanse wet 
in werking treden die de in Jeru-
zalem geboren Amerikanen het 
recht zou geven om in hun pas-
poort als geboorteland  ‘Israël’ 
op te geven. Maar op het laatste 
moment stak het Amerikaans 
hooggerechtshof een stokje 
voor deze wet. Volgens de Pales-
tijnen is dat een signaal dat “Je-
ruzalem bezet gebied is”. Voor 
Israëli’s is het een teken aan de 
wand van de bekoelende Israë-
lisch-Amerikaanse relaties.

Borstvoeding tegen 
leukemie

Kinderen die na de geboorte 
met de borst worden gevoed, 
hebben negentien procent min-
der kans op de ziekte leukemie 
dan kinderen die met flesvoe-
ding worden grootgebracht. 
Dat blijkt uit een studie van Is-
raëlische wetenschappers van 
de universiteit van Haifa. Na de 
ontdekking begon de universi-
teit een publieke campagne om 
borstvoeding te promoten.

ICC-onderzoeksdelegatie
Het Internationaal Strafhof in 
Den Haag stuurt een onder-
zoeksdelegatie naar Israël. Taak 
van de delegatie is om te on-
derzoeken of er reden is om een 
strafzaak tegen Israël te begin-
nen voor vermeende schendin-
gen van de mensenrechten tij-
dens de Gazaoorlog in de zomer 
van 2014. Eind juni arriveert de 
delegatie in Israël.

Britse zaken

Tijdens een bijeenkomst van de 
bilaterale kamer van koophan-
del tussen Israël en Groot-Brit-
tannië, sprak Sajid Javid, de 
nieuwe Britse minister van Han-
del, zijn steun uit voor het za-
kendoen met Israël. Hij veroor-
deelde de boycot die de Britse 
Nationale Unie van Studenten 
eerder dit voorjaar uitriep. “Ik 
geloof niet in boycots. En ik ben 
trots te zeggen dat dit ook geldt 
voor mijn partij, mijn premier en 
voor het grootste deel van mijn 
land.” | Foto: Blake Ezra

Excuses Luxemburg
De Luxemburgse premier Xavier 
Bettel bood in juni namens zijn 
land de Joodse gemeenschap 
excuses aan voor de rol van de 
Luxemburgse regering tijdens 
de Holocaust. 1200 van de 3700 
Luxemburgse Joden werden ver-
moord tijdens de Holocaust. De 
regering werkte samen met de 
nazi’s om hen te identificeren.
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Boekbespreking

Het kruis op de berg

Zeventig jaar na dato, 20 november 2014, is er 
een geheel nieuw monument onthuld tijdens 
een indrukwekkende ceremonie, bijgewoond 
door honderden mensen. Onder hen diverse 
nabestaanden van de zes mannen, familieleden 
en andere direct en indirect betrokkenen.
Bij dit monument hoort dit boekwerk Het kruis 
op de berg. Auteur is de historicus en leraar ge-
schiedenis aan het Ichthus College in Veenen-
daal, drs. Constant van den Heuvel. Naast zijn 
inspanningen om het monument weer een voor-
name plaats en uitstraling te geven in Veenen-
daal en omgeving heeft hij enorm veel onder-
zoek gedaan naar de persoonlijke geschiedenis 
van de zes gefusilleerden. Alle zes, van wie ds. 
B.J. Ader (34) wellicht de bekendste is, waren 
betrokken bij de illegaliteit, verzetswerk en het 
verbergen en onderbrengen van Joodse Neder-
landers. Alle zes waren doodskandidaten, die 
als gijzelaars in gevangenissen in Amsterdam 

en Utrecht waren opgesloten. Vier mannen zijn 
twintigers, twee zijn er student, een is handels-
reiziger en een landwachter. Eén van de zes is 
Philip de Leeuw (30), een Joodse oud-officier. 
Zijn vrouw is de nu 96-jarige Betty Bausch-Po-
lak, die een belangrijke rol heeft gespeeld 
rond de vernieuwing van het monument. Zij is 
inmiddels een graag geziene gast bij de leerlin-
gen van het Ichthus College.
Het boek Het kruis op de berg kan gezien 
worden als een historisch document dat leest 
als een thriller. In chronologische volgorde 
worden de levens van de zes mannen gere-
construeerd. Juist omdat het over zes mannen 
gaat uit alle delen van ons land overstijgt dit 
boek de plaatselijke historie en komt het in 
een veel groter kader te staan. Een uniek boek, 
dat hoort in het rijtje van belangrijke histori-
sche werken over het Nederlandse verzet in de 
Tweede Wereldoorlog. (PvdH)

Het kruis op de berg; Constant van den 
Heuvel; Uitgeverij Matrijs, Utrecht; ISBN 
9789053454930; E 14,95

Vergeef ons, Vader

Zijn verhaal begint 
met de vergeving 
van de Duitsers 
voor het bombar-
deren van Coventry 
(Groot-Brittannië) 

in de Tweede Wereldoorlog. Ook in Bagdad, 
waar hij werkt, blijkt verzoening tussen bevol-
kingsgroepen mogelijk. Centraal staat steeds 
het luisteren naar elkaar. Niet zomaar even 
vijf minuten luisteren, maar uitgebreid de tijd 
nemen om de ander zijn verhaal te laten vertel-
len. White neemt in dit boek de ruimte om te 
spreken over verzoening tussen christenen en 
Joden. Eeuwen van antisemitisme hebben een 
diepe kloof gemaakt tussen beide. Ook in de 
afgelopen decennia benoemt White wat er ge-
beurde en hoe christenen kijken naar Joden en 
het land Israël. Hij gaat in op de bevrijdings-

theologie, vervangingstheologie en het ontstaan 
van de boycotbeweging. White sluit af met 
enkele hoofdstukken over zonden die zorgen 
voor conflicten en haat. Voor alles wat White 
bespreekt, heeft hij steeds één reactie, één 
gebed: Vader, vergeef. Naar mijn gevoel had dit 
dan ook de titel van het boek moeten zijn.
Wie werk wil maken van vrede en verzoening 
in zijn eigen leven, wie zich wil inzetten om de 
ander te begrijpen, wie meer wil begrijpen van 
de kloof tussen Joden en christenen, allen zou 
ik van harte willen aanraden dit boek te lezen. 
(MT)

Vergeef ons, Vader – gedachten over vrede en 
verzoening; Andrew White; Ark Media, Amster-
dam; ISBN 9789033800818; Prijs: E 16,95. 
Verkrijgbaar bij het Israël Producten Centrum, 
www.israelwinkel.nl.

Ik blijf zitten 
totdat ik geboren ben

De vreemde titel van dit 
boek is een uitspraak van 
een Joodse vrouw die 
tijdens de Tweede Wereld-
oorlog werd geboren. Het 
was te gevaarlijk om haar 
geboorte aan te geven 
bij de gemeente. Toen ze 
later wilde trouwen, bleek 
dat niet te kunnen, omdat 
ze niet in de burgerlijke 
stand was opgegeven. Toen bleef ze resoluut 
zitten en zei: “Ik blijf zitten totdat ik geboren 
ben”. Het is maar één van de indrukwekkende 
verhalen uit het nieuwste boek van Bloeme 
Evers-Emden. In de jaren tachtig maakte zij 
deel uit van een groep van acht vrouwen die 
de gevolgen van hun onderduikverleden met 
elkaar bespraken. Hoe ingrijpend die gevolgen 
zijn, blijkt wel uit de verhalen van deze acht 
vrouwen, die ze nu heeft gepubliceerd. (RR)

Ik blijf zitten tot ik geboren ben; Bloeme 
Evers-Emden; uitgeverij Van Praag, Amster-
dam; ISBN 9789049026141; Prijs: E 12,50

Zomerboekenverkoop

We hebben een mooie selectie prachtige 
boeken over Gods plan met Israël en 
de plaats van de kerk daarin. Maar ook 
bieden we deze zomer in samenwerking 

met NEEMA enkele prachtige cd’s en 
dvd’s aan. Genoeg dus voor een leer-
zame zomer! Kijk snel in de folder bij 
deze krant.

Gazaoorlog
Vóór de publicatie van het 
VN-mensenrechtenraadrapport 
over ‘vermeende oorlogsmisda-
den door Israël’ in Gaza tijdens 
de zomer van 2014, publiceerde 
het Israëlische leger een eigen 
onderzoek. Uit dit onderzoek 
bleek vooral hoe het leger tijdens 
de Gazaoorlog gebruik maakte 
van juridisch adviseurs die vóór 
elke aanval van het leger be-
oordeelden of de voorgenomen 
actie juridisch verantwoord was.

Verweer

Tijdens een ontmoeting met de 
Poolse premier Grzegorz Sche-
tyna in juni kaartte premier 
Netanyahu de negatieve bena-
dering van Israël in de VN aan: 
“De aanvallen op het Joodse 
volk werden altijd voorafgegaan 
door het belasteren van het 
Joodse volk. Wat toen gebeurde, 
gebeurt nu weer. Maar in die da-
gen konden we ons niet verwe-
ren. Dat zullen we nu wel doen.” 
| Foto: YouTube

Cultuurschok
De nieuwe ministers van Educa-
tie en Cultuur, Naftali Bennet en 
Miri Regev dreigden in juni twee 
Israëlisch-Arabische theaters 
niet langer te subsidiëren. Een 
van de theaters voert een stuk op 
over een Palestijnse terrorist die 
in 1984 een Israëlische soldaat 
vermoordde. De dreigementen 
veroorzaakten een schok in de 
culturele wereld. Veel artiesten 
vrezen dat de nieuwe regering 
de vrijheid van artistieke uiting 
aan banden willen leggen.

Puzzel opgelost

In 2012 vonden Israëlische ar-
cheologen onder meer scherven 
van een kruik uit de tijd van Da-
vid. Onlangs wisten ze de scher-
ven, waarop oude Kanaänitische 
tekens stonden, samen te voe-
gen, zodat de tekens leesbaar 
werden. Op de kruik stond de 
naam Eshba’al ben Shaul. Deze 
zoon van Saul komt in de Neder-
landse Bijbelvertalingen voor als 
Isboset (2 Samuël 4). | Foto: Tal 

Rogovsky

Expositie afgelast
Een expositie van de pro-Pa-
lestijnse organisatie Breaking 
the Silence in Keulen werd na 
protest van de Israëlische am-
bassade afgelast. De expositie 
zou plaatsvinden als onderdeel 
van de vijftigste verjaardag van 
Duits-Israëlische relaties. Break-
ing the Silence verzamelt getui-
genissen van soldaten die kri-
tisch zijn op Israël en plaatst het 
militaire optreden van Israël zo 
eenzijdig in een kwaad daglicht.

Zoals elke zomer is het ook dit jaar in juli en augustus extra aantrekkelijk om 

boeken te kopen bij Christenen voor Israël. We hebben namelijk hoge kortingen, 

u betaalt in de zomermaanden géén verzendkosten en u mag bij een bestelling 

vanaf 25 euro een leuk cadeau kiezen.

Wat een inspirerend boek is dit! Andrew White, nu predikant in 

Bagdad, gaat in op hoe vrede en verzoening tussen mensen bereikt 

kan worden. Hij doet dat niet alleen vanuit de Bijbel, maar hij 

vertelt ook hoe hij dat zelf in zijn leven probeert vorm te geven, en 

– heel belangrijk – hoe wij dat zelf in praktijk kunnen brengen.

Al op jonge leeftijd kwam Constant van den Heuvel er vaak langs met zijn vader. Iets van 

de weg af gelegen tussen hoog geworden struiken, niet ver van de kruising van de weg van 

Veenendaal naar Elst en Rhenen: een monument in de vorm van een wit kruis. Aan de voet 

van dat kruis een gedenksteen met de namen van zes mannen, die daar op 20 november 

1944 door de nazi’s rücksichtslos werden gefusilleerd. Als represaille voor een aanval op een 

Duitse soldaat in die omgeving.

Het kruis op de berg 
De fusillade van 20 november 1944
tussen Rhenen en Veenendaal

Constant van den Heuvel
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G e d a c h t e s p r o n g e n   Bert Koning

Over de grens
Het was maar een klein berichtje, alhoewel toch voorpagi-
nanieuws in mijn dagblad. “Het Vaticaan gaat officieel een 
Palestijnse staat erkennen. Het verdrag heeft betrekking 
op de activiteiten van de katholieke kerk in de Palestijnse 
gebieden.” Wat zijn dan die activiteiten vraag ik mij af? 
Moeten we dan denken aan de zogenaamde heilige plaat-
sen? De Geboortekerk in Bethlehem bijvoorbeeld. Maar 
ook de Grafkerk in Jeruzalem.
Maar toen kwam plotseling de Joodse staat in 1948. En in 
1967 warempel een volledig ondeelbare hoofdstad van die 
Joodse staat Israël, Jeruzalem. En vielen de zogenoemde 
heilige plaatsen onder Joodse soevereiniteit. En dat was 
voor het Vaticaan onverteerbaar. Maar niet alleen voor 
Rome, ook onder protestantse theologen is een Joods Jeru-
zalem moeilijk in hun dogma’s te vatten.
Pinchas E. Lapide heeft daarover in zijn boek Brandpunt 
Jeruzalem (1974) veel geschreven. Daarin citeerde hij 
onder meer de Zwitserse predikant van Hugenotenafkomst 
Claude Duvernoy. Hij schreef: “Het heilige graf in Joodse 
handen! Het is een Joods graf, dat een Joods lichaam heeft 
bevat. Is dat niet genoeg om zich erover te verheugen, 
dat iets dat bij Israël behoort naar Israël terugkeert? Om 
bovendien veiliger, eerlijker en edeler wijze behoed te 
worden dan tevoren.”
Zou een Palestijnse staat dat kunnen? Willen? Denk alleen 
al aan de schendingen van Joods erfgoed op de Tempelberg 
bij de uitbreiding van de Al Aqsamoskee. Zou een terri-
toriale internationalisering via de Verenigde Naties dan te 
verkiezen zijn? De wereld zit met Jeruzalem als hoofdstad 
van de staat Israël in de maag als een steen. Kerkelijk en 
politiek. Maar de Bijbel spreekt anders.
Men wil terug naar de grenzen van 1967. Is dat verstandig? 
De Bijbelse profeet Joël heeft daarover ernstige woorden 
geschreven: “Er zal een gericht zijn ter oorzake van mijn 
volk en van mijn erfdeel Israël, dat zijn onder de volken 
verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden.” Het is 
de eeuwige God die dit door Joël liet opschrijven. Wie dit 
niet ziet, gaat over de grens.

R E A C T I E SO P I N I E

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

Als een engel van de vrede
Opeens heerst er verwarring op diverse 

persbureaus. Heeft de paus de president van 

de Palestijnse Autoriteit een vredesengel 

genoemd? Of hebben de journalisten het 

verkeerd opgevangen?

Je hoort mensen mompelen: je moet maar dur-
ven. Maar wie al wat langer het nieuws volgt 
kijkt nergens meer van op. Waarom zou de 
paus niet hebben gezegd dat Mahmoud Abbas 
een engel van de vrede is? Al kleefde er nog 
zoveel bloed aan de handen van Yasser Arafat, 
toch werd aan hem in 1994 de Nobelprijs voor 
de vrede toegekend! Waarom zou de leider van 
de terroristische Palestijnse bevrijdingsorgani-
satie (PLO) dan niet een vredesengel genoemd 
kunnen worden?

Palestijnen aaien
Paus Franciscus is druk bezig met een char-
meoffensief in de richting van de Palestijnen. 
Uitgerekend op het moment waarop de Israëli’s 
terugdenken aan de proclamatie van de staat Is-
raël (14 mei 1948) werd bekend dat het Vaticaan 
de (niet bestaande) staat Palestina gaat erkennen. 
Overigens is dit geen donderslag bij heldere 
hemel. Toen de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties in november 2012 voor de 
erkenning van de Palestijnse staat stemde, sloot 
het Vaticaan zich daarbij aan. Dat hoeft niemand 
te verbazen. Ieder weet toch: voor wat hoort wat. 
De ‘heilige vader’ maakt zich al enige tijd enor-
me zorgen over de christenen in de Arabische 

wereld. Door de Palestijnen te aaien en te paaien 
hoopt hij een garantie te krijgen voor de be-
scherming van de christelijke gemeenschap op 
de zogenaamde Westoever en in de Gazastrook.

Om te laten merken hoe belangrijk de christe-
nen zijn is Mahmoud Abbas uitgenodigd ge-
tuige te zijn van de heiligverklaring van twee 
nonnen uit de ‘Palestijnse gebieden’. Vlak 
voor dat moment mocht de ‘president’ op au-
diëntie komen. Tijdens dat bezoek gaf de paus 

hem een medaillon met daarop de afbeelding 
van een vredesengel. De woordvoerder van de 
Heilige Stoel, Federico Lombardi, kan zich 
niet meer exact herinneren wat de paus gezegd 
heeft. Laten we maar even aannemen dat de 
heilige vader niet zei dat Abbas een vredesen-
gel is, maar dat hij hem ziet als een engel van 
de vrede. Lezen we niet in de Bijbel dat Gods 
tegenstander zich kan voordoen als een engel 
des lichts (2 Korintiërs 11:14)?

Palestijnse leider paaien
In een vorig leven heeft Abbas als Abu Mazen 

een proefschrift geschreven over De andere 
kant: de geheime relaties tussen nazisme en 
zionisme (1984). Op basis van de ‘weten-
schappelijke’ studie van de Franse holocaus-
tontkenner Robert Faurisson betwijfelt hij in 
die dissertatie dat er zes miljoen Joden zijn 
omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Het zijn er “mogelijk minder dan een miljoen”. 
Ook bestrijdt hij dat er gaskamers geweest 
zijn. Dat zijn allemaal leugens die de zionis-
ten gebruiken om zich te verzekeren van de 
internationale steun voor hun project in het 
Midden-Oosten.

Recent liet Mahmoud Abbas nog merken 
dat hij er niet voor terugdeinst om zelf-
moordenaars bij name te prijzen als held 
en martelaar. Ook sprak hij vol lof over de 
grootmoefti van Jeruzalem, Mohammed Amin 
Al-Husseini, die onder een hoed heeft ge-
speeld met Hitler en verantwoordelijk wordt 
gehouden voor de dood van duizenden Joodse 
kinderen in de gaskamers. Voor radio Berlijn 
zei Al-Husseini: “Dood de Joden, waar je ze 
maar kunt vinden. Dat is prijzenswaardig voor 
Allah.”

Abbas weigert de staat Israël te erkennen en 
roept op tot geweld. Maar paus Franciscus sug-
gereert nu dat die man een engel van de vrede 
is. Ieder moet dan tot de slotsom komen dat 
Israël de schuld draagt van het feit dat er nog 
steeds geen vrede is in het Midden-Oosten. 
Zelfs de paus zegt het.

G a s t c o l u m n   Jaap de Wit

Afscheid
Zeventien gulden en tweeënzeven-
tig cent. Dat was op een zaterdag in 
september 1956 mijn eerste weekloon 
bij de Leidse Courant, inclusief de 
zaterdagmorgen. Vol trots zette ik als 
kersverse achttienjarige het lichtbruine 
loonzakje in het Leidse ouderlijk huis 
naast de klok op de schoorsteenman-
tel. Na mijn enkele maanden eerder 
behaalde diploma HBS-A was dit mijn 
eerste baan: corrector, de drukfouten 
eruit halen. ’s Avonds ging je af en toe 
naar een bijeenkomst om er een verslag 
van te maken, en na een paar maanden 
vulde ik al een hele pagina over een 
paar onderwerpen die me bezighielden. 
Zo leerde je bijna zestig jaar geleden 
langzamerhand de kneepjes van mis-
schien wel het mooiste vak dat er is: 
het vak van journalist.
Na talloze omzwervingen, als leer-
ling-journalist bij een andere, veel gro-
tere krant, maar ook na andere banen, 
bijvoorbeeld bij de Evangelische Om-
roep als plaatsvervangend perschef en 
producer van radioprogramma’s, volgde 
ik mijn hart en kwam bijna twintig jaar 
geleden werken bij Christenen voor 
Israël. Nieuwe collega’s, ander werk, 
onder meer bij deze krant die nu 31 
jaar bestaat en waaraan ik 7 jaar heb 
meegeschreven. Honderden artikelen 
van anderen zijn in die tijd door mijn 
vingers gegaan om hier en daar een bé-
tje te veranderen, leesbaarder te maken, 
met een mooi woord: te redigeren.
Van tijd tot tijd schreef ik ook zelf een 

artikel. Ik noem er één: over de zeven-
tienjarige Galina, het Oekraïens-Joodse 
meisje dat in het prille voorjaar van 
het jaar 2000 de sprong waagde naar 
het Beloofde Land, in het kader van 
onze toen al enkele jaren lopende actie 
Breng de Joden Thuis. Na een reis van 
een week was ik weer thuis en tikte 
daar op de valreep in enkele uren tijd 
het hele avontuur van haar reis, begin-
nend met ontelbare sneeuwvlokken in 
het kleine dorpje waar ze woonde en 
naar de achterblijvers zwaaide, ik zal 
het nooit vergeten. Ze stapte bij ons in 
de bus en daar kon ik met haar praten, 
onderweg naar de luchthaven van Kiev. 
Het is een van de vele verhalen gewor-
den die ik vooral in die zeven jaar tijd 
voor deze krant heb mogen schrijven. 
Daarna ben ik op de afdeling Activitei-
ten verder gegaan, om mee te helpen 
met het bekendmaken en organiseren 
van de talloze bijeenkomsten van deze 
stichting in het hele land.
Vandaag neem ik afscheid van u. Ik 
kijk heel dankbaar terug.

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

K O R T  N I E U W S

Staakt-het-vuren

Hamas overweegt een staakt-
het-vuren van vijf jaar te sluiten 
met Israël. Dat werd in juni be-
sproken met kopstukken van de 
terreurgroep in Qatar met mede-
werking van VN-afgezanten. Ha-
mas voert het bewind in Gaza en 
kampt met groeiende tegenstand 
van salafistische groeperingen. 
Diverse van deze groeperingen 
zweren trouw aan ISIS. Israël zal 
volgens analisten instemmen 
met het voorstel. | Foto: Flash90

Kindermisbruik?
Een relatief onbekende Pales-
tijnse belangengroep, Military 
Court Watch (MCW) publiceerde 
in juni een rapport waarin het Is-
raël beschuldigt van grootscha-
lig misbruik van minderjarigen. 
Minderjarige terreurverdachten 
zouden in Israëlische gevange-
nissen geblinddoekt, geboeid en 
bedreigd worden. De Israëlische 
militaire rechtbank verdedigde 
zich door te laten weten dat alle 
verhoren worden opgenomen 
en beschikbaar worden gesteld 
aan de verdediging. Voor het 
gerechtshof krijgen verdachten 
een advocaat en mogen de ou-
ders aanwezig zijn. Ook hebben 
ze het recht om klachten in te 
dienen. “Maar dat gebeurt bijna 
nooit”, zegt een woordvoerder.

Toeristenbelasting

Steeds meer toeristen boeken 
hun verblijf bij particuliere ver-
huurders via internetorganisaties 
zoals Airbnb. In Tel Aviv hebben 
hoteleigenaars aan de bel ge-
trokken bij de overheid. Zij voe-
len de concurrentie en eisen nu 
dat de overheid van particuliere 
verhuurders eist dat ze toeris-
tenbelasting betalen. Volgens de 
hoteliers loopt de overheid tot 
veertig miljoen euro belastingin-
komsten per jaar mis door parti-
culiere verhuur. | Foto: Carlton

Jaap de Wit. | Foto: CvI

‘Lezen we niet in de Bijbel 

dat Gods tegenstander 

zich kan voordoen als een 

engel des lichts?’
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K O R T  N I E U W S J O O D S E  W E R E L D

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

Dabru Emet
De afgelopen maanden is op deze plek de 

serie ‘problematische teksten’ verschenen, 

waarin christelijke teksten tegen het Joden-

dom werden besproken. Deze teksten, zoals 

Maarten Luthers Over de Joden en hun leugens 

waren beschamend en ontmoedigend. De se-

rie wordt afgesloten met twee hoopgevende 

teksten, een van Joodse zijde, namelijk Dabru 

Emet, en een van christelijke zijde, namelijk 

Nostre Aetate.

Dabru Emet (‘spreek de waarheid’) is een 
document wat is opgesteld door vier Joodse 
professoren van bekende universiteiten in 
de Verenigde Staten, namelijk door Tikva 
 Frymer-Kensky (University of Chicago), 
 David Novak (University of Toronto), Peter 
Ochs (University of Virginia) and Michael 
 Signer (University of Notre Dame). De 
 bedoeling van de tekst was om van Joodse 
zijde een stap te zetten in de Joods-christelijke 
dialoog. Dabru Emet is ondertekend door meer 
dan 220 bekende rabbi’s en Joodse denkers en 
werd gepubliceerd in The New York Times van 
10 september 2000. Sindsdien wordt het do-
cument breed gebruikt bij Joodse instellingen 
door heel de Verenigde Staten. Dabru Emet 
vertegenwoordigt geen officiële Joodse in-
stanties, maar geeft wel weer wat veel rabbi’s, 
Joodse denkers en gelovigen vinden.
Het document bestaat uit acht stellingen die 
kort uitgelegd worden.
•  Joden en christenen aanbidden dezelfde 

God.
•  Joden en christenen aanvaarden het gezag 

van hetzelfde boek – de Bijbel (wat Joden 
‘Tenach’ noemen en christenen ‘het Oude 
Testament’).

•  Christenen kunnen de claim van het Joodse 
volk op het land Israël respecteren.

•  Joden en christenen aanvaarden de morele 
principes van de Thora.

•  Het nazisme was geen christelijk fenomeen.
•  Het verschil tussen Joden en christenen 

wat menselijk gezien niet op te lossen is, 
zal blijven bestaan tot God de hele we-
reld verlost, zoals dat beloofd wordt in de 
Schriften.

•  Een nieuwe verbondenheid tussen Joden 
en christenen zal niet ten koste gaan van 
het uitleven en de praktijk van de Joodse 
godsdienst.

•  Joden en christenen moeten samenwerken 
voor gerechtigheid en vrede.

Mensen die iets weten van de Joods-christelij-
ke dialoog zien welke grote stappen hier gezet 
worden. Over elk punt is uitgebreid gediscus-
sieerd door de jaren heen en er zijn boeken-
kasten vol literatuur over verschenen. Dabru 
Emet is een bijzonder document omdat het 
enerzijds wijst op de raakvlakken tussen Joden 

en christenen (stelling 1, 2, 4 en 8), maar an-
derzijds ook de verschillen helder verwoordt, 
en benadrukt dat deze gerespecteerd moeten 
worden (stelling 6 en 7).

De professoren die Dabru Emet opgesteld 
hebben, zijn mensen met veel ervaring in 
de Joods-christelijke dialoog, met name op 
academisch gebied. Ongeveer tegelijkertijd 
met Dabru Emet verscheen ook een bijzonder 
boek van dezelfde professoren, Christiani-
ty in Jewish Terms. Hierin reageren Joodse 
theologen vanuit het Jodendom op christelijke 
uitgangspunten. Vervolgens wordt hier weer op 
gereageerd door bekende christelijke theo-
logen als Miroslav Volf, Stanley Hauerwas en 
George Lindbeck. Kortom, in de Verenigde 
Staten gebeuren er mooie dingen als het gaat 
om Joods-christelijke dialoog. In Nederland 
zijn we nog wat voorzichtiger, maar ik stel 
voor dat we ons laten inspireren door teksten 
als Dabru Emet en boeken als Christianity in 
Jewish Terms.

Vlnr. Peter Ochs, David Novak, Tikva Frymer-Kensky en Michael Signer, schrijvers van Dabru Emet. | Foto: bc.edu

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

Liefde voor Israël
De theoloog Steven Paas stelt vast dat G’ds 
kerk na tweeduizend jaar nog steeds de roeping 
heeft – weliswaar onder het belijden van 
de begane zonden en tekortkomingen – de 
integriteit van het Evangelie te verdedigen. En 
zij moet dat doen ook als dat fundamentele 
kritiek op het Judaïsme inhoudt en ook als dat 
de woede opwekt van de ontwerpers van de 
nieuwe Israëltheologie. En met Judaïsme wordt 
dan het Jodendom bedoeld waar ook christe-
lijke groeperingen zich in positieve zin mee 
verbonden voelen, maar waar dr. Paas weinig 
van moet hebben.
Met deze stellingname wijst de schrijver 
onmiddellijk ook in de richting van de uitgever 
van deze krant, de stichting Christenen voor 
Israël. Aan de ene kant complimenteert hij 
Christenen voor Israël voor het aandacht 
vragen voor Joodse en christelijke auteurs 
die niet te ontkennen antisemitische ideeën 
van invloedrijke christelijke leiders aan de 
kaak hebben gesteld. Maar aan de andere kant 
beschuldigt dr. Steven Paas de stichting er wel 
van nogal eens “door te schieten naar onhoud-
bare positiekeuzes en uitspraken”. Als deze 
uitspraken waar zouden zijn, zo constateert de 
schrijver van het boek, zou de hele klassieke 
theologie op de schop moeten. De consequen-
tie daarvan zou zijn dat “binnen de kerk en 

theologie de traditionele kritiek op het Juda-
isme zich zou gaan matigen en zelfs helemaal 
verstommen”.
Wat mij betreft mag die traditionele kritiek op 
het Judaïsme ook best een beetje minder. Maar 
goed, ik ga daar niet over. Dit is een intern 

christelijke discussie waarnaar ik, als Jood, 
op gepaste afstand kennis van neem. Hoe dan 
ook, voorlopig heeft Christenen voor Israël te 
maken met ernstige kritiek van dr. Paas.

Nu hoeft deze organisatie in Nijkerk zich niet 
zo heel veel zorgen te maken om wat haar in 
zijn boek verweten wordt. Christenen voor 
Israël heeft één krachtig middel waar het velen 
binnen kerkelijk Nederland heel erg aan ont-
breekt. En dat is het feit dat Christenen voor 
Israël niet alleen spreekt en schrijft óver Joden, 
maar ook het contact en het gesprek mét de 
Jood opzoekt. Mannen als Paas, maar ook zijn 
grote voorbeeld wijlen professor Johannes Ver-
kuyl, en meer theologen die zo veel schrijven 
en preken over Joden, doen of deden dat bijna 
altijd zonder inhoudelijk echt te weten wat 
Jodendom is.
Terwijl ik in het boek lees hoe dr. Paas denkt 
en oordeelt over de orthodoxe Jood – ja, oorde-
len doet hij ook – vraag ik mij keer op keer af 
of hij ooit weleens met een orthodoxe Jood om 
de tafel heeft gezeten om te zien wat voor een 
wezen dat nu eigenlijk is en wat deze bezielt 
om te geloven zoals hij gelooft. Als het niet zo 
tragisch was, dan was het bijna lachwekkend. 
Christenen voor Israël mag zich gelukkig 
prijzen dat zij in ieder geval wel de weg heeft 
gevonden in het gesprek met de Jood. Daar-
door mag zij zich rekenen tot die stroming die 
zich serieus rekenschap geeft van haar relatie 
met het Jodendom. En dat is voor de theoloog 
Paas niet weggelegd.

‘Ik vraag mij af of hij ooit 

weleens met een orthodoxe 

Jood om de tafel heeft 

 gezeten om te zien wat voor 

wezen dat nu eigenlijk is en 

wat deze bezielt om te geloven 

zoals hij gelooft.’

Diervriendelijk
Israëlische autoriteiten sloten in 
juni Israëls grootste slachthuis 
in het noorden van het land, na 
meldingen van dieronvriendelij-
ke behandeling van het slacht-
vee. De eigenaar van het slacht-
huis moet eerst zorgen dat de 
dieren goed worden behandeld 
op weg naar de slacht alvorens 
het bedrijf weer wordt geopend.

Hartlandlabel

Niet alleen Europese politici wil-
len een label op producten uit 
het Israëlische hartland Judea 
en Samaria. De linkse Meretz-
partij van fractievoorzitster Ze-
hava Galon diende in juni een 
wetsvoorstel in om producten 
uit deze gebieden van een apart 
label van herkomst te voorzien. 
Tegenstanders menen dat een 
dergelijk label alleen maar boy-
cots zal aanmoedigen en waar-
schuwen dat vooral Palestijnen 
daar de dupe van zullen worden. 
| Foto: Flash90

Ammoniak uit Haifa
Een grote ammoniakfabriek in 
Haifa moet de stad verlaten. 
Bij de fabriek staat een enorme 
ammoniaktank die voor de be-
volking van de stad een gevaar 
vormt, mocht deze ooit door een 
raket getroffen worden en gaan 
lekken. Er wordt al enkele jaren 
gesproken over het verhuizen 
van de fabriek. Nu wordt op de 
korte termijn een versterking 
rond de tank gebouwd. Op lan-
gere termijn zal de fabriek ver-
huizen naar een locatie in het 
zuiden van Israël.

Elektrische fietsproblemen

Fietsen met elektrische trapon-
dersteuning worden ook in Isra-
el steeds populairder. Maar het 
land heeft niet zo’n goede fiets-
infrastructuur met fietspaden 
en fietsstroken als Nederland. 
Daarom fietsen veel mensen op 
de stoep en dit levert zo nu en 
dan ongelukken op met voet-
gangers. In juni raadde de po-
litie daarom aan een ‘rijbewijs’ 
in te stellen voor eigenaren van 
elektrische fietsen. | Foto: Flash90

Vooringenomen
71 procent van de Israëli’s 
meent dat de wereld vooringe-
nomen is tegen Israël. Dat blijkt 
uit een onderzoek van het Isra-
elisch Democratie Instituut van 
de Universiteit van Tel Aviv. De 
meerderheid van de Israëli’s ziet 
de wereld als vijandig ten op-
zichte van de Joodse staat.
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Opmars islamistische groeperingen bij grens met Israël baart grote zorgen

Druzen zien de bui al hangen

In de verte wapperden de zwarte 
vlaggen van Al-Nusra op verla-
ten gebouwen. Slechts ver weg 
was het geluid van ontploffingen 
waarneembaar.
Ik vervolgde mijn weg naar Ram, 
waar een vulkanisch meer is. 
In een restaurant aan het meer 
ontmoette ik Hassan Safadi, een 
druzische inwoner van Majdal 
Shams. Hij zei dat de druzen 
op de Golanhoogvlakte Israël 
wantrouwen, maar dat ze zich nu 
tot de Israëlische regering hebben 
gewend om hulp te vragen in het 
geval de druzen in Syrië worden 
aangevallen door Al-Nusra en IS. 
In dat geval willen de druzen dat 
Israël de grens opent, zei Safadi. 
Hij vertelde ook dat de Syrische 
druzen een nieuwe militie hebben 
opgericht met de naam Shioegh al 
Karama (Sjeiks van waardigheid). 
Deze militie zou al vijftigdui-
zend druzische strijders hebben. 

Vijfendertigduizend van hen zijn 
deserteurs die oorspronkelijk 
waren opgeroepen om in het leger 
van Assad te vechten.

Beschermers van het land
Brigadegeneraal Ma’da Hasbani 
van het Israëlische leger wilde 
geen commentaar geven op de 
vraag hoe dicht IS de Israëlische 
grens was genaderd. Hij wilde 
geen reactie geven op berichten 
dat Israël voorbereidingen treft om 
een bufferzone in Syrië te creëren 
voor de instroom van druzische 
vluchtelingen. “De druzen zullen 
in Suweida [een provincie in het 
zuidwesten van Syrië, die ook wel 
‘Jabal al-Druse’ wordt genoemd, 
red.] blijven omdat zij de bescher-
mers zijn van het land en dat zul-
len ze niet opgeven,” zei Hasbani.
De Israëlische onderminister van 

Regionale Zaken, Ayoub Kara, zei 
ongeveer hetzelfde als Hasbani. 
Hij zei dat de druzen sterk genoeg 
zijn om zichzelf te verdedigen en 
geen hulp nodig hebben van Israël 
in de strijd. Kara, die behoort 
tot de druzische gemeenschap 
in  Israël, had wel een unieke 
boodschap over IS voor de wereld: 
“De wereld moet begrijpen dat 
de grens van IS niet in Syrië en 
Irak is. Zij zullen uiteindelijk ook 
optrekken tegen Europa en de Ver-
enigde Staten. Israël is het front 
van de vrije wereld in de oorlog 
met IS. Als de wereld niet wil 
begrijpen dat de grens niet hier 
is, zal dit eindigen in een derde 
wereldoorlog.”

Majdal Shams
Na deze interviews reisde ik naar 
Majdal Shams, aan de voet van de 
berg Hermon. Daar vond op dat 
moment een grote demonstratie 

plaats. Rond het plein hingen 
gigantische Syrische vlaggen. De 
aanwezige druzen hieven spreek-
koren aan tegen IS en Al-Nusra 
en voor Assad. Een inwoner van 
Majdal Shams vertelde me dat de 
anti-Israëlsfeer in het dorp was 
toegenomen nadat het Israëlische 
leger een aanslag door Hezbollah 
vlakbij de grens van het dorp had 
voorkomen. Daarbij waren twee 
druzen gedood die in Majdal 
Shams waren geboren.
Ibrahim Izz-al-Din, een prominen-
te inwoner van het druzische dorp, 
zei dat de druzen IS en Al-Nusra 
uit Syrië zouden verdrijven en dat 
men de benodigde wapens had om 
dit te doen. De wapens waren ge-
kocht van de Amerikanen en van 
Assad die hij een “hond” noemde. 
Hij waarschuwde dat de druzen 
de grens zelf zouden openen om 

hulp te bieden aan hun druzische 
broeders.

Aanval
Twee dagen na mijn bezoek viel 
Al-Nusra samen met andere isla-
mistische groepen het druzische 
dorp Khader en andere doelen 
op de Syrische Golanhoogvlakte 
bij Kuneitra aan. De Israëlische 
radio meldde dat de islamistische 
coalitie het gehele gebied rond 
Kuneitra in handen wilde krijgen 
om vervolgens door te stoten in 
de richting van Damascus. Op het 
zelfde moment slaagden Koerden 
in het noordoosten van Syrië erin 
om tientallen dorpen op IS terug 
te winnen.
In Israël worden IS en Al-Nusra 
nog altijd als een mindere dreiging 
beschouwd dan Hezbollah en 
Iran. Dat lijkt op dit moment 
nog terecht, maar mochten zij de 
raketten die Hezbollah bezit, in 
handen krijgen, dan zal het goed 
mis gaan. Sommige analisten 
verwachten dan ook dat IS en 
Al-Nusra eerst zullen proberen 
Libanon te veroveren.
In de lucht boven het noorden 
van Israël doen legervliegtui-
gen boven de Golanhoogvlakte 
’s avonds en ’s nachts hun lichten 
uit om vervolgens te verdwijnen 
richting Syrië en Libanon. Uit 
wat ik waarnam op de weg naar 
de Syrische grens, blijkt dat Israël 
gewaarschuwd is.

4 Op christenenvoorisrael.nl kunt u 
een uitgebreidere reportage lezen 
en video’s bekijken van het bezoek 
van verslaggever Yochanan Visser 
aan de Golanhoogvlakte.

‘Als de druzen in Syrië worden aangevallen 

door Al-Nusra en IS, willen de druzen 

dat Israël de grens opent.’

Coca-Cola
De franchisenemer voor Coca- 
Cola in de Palestijnse gebieden 
is de Palestijnse Nationale Dran-
kenhandel. De eigenaar van dit 
bedrijf Zahi Khouri heeft zich 
in diverse media openlijk uit-
gesproken voor boycots, des-
investeringen en sancties tegen 
Israël (BDS). De Israëlische or-
ganisatie Shurat Hadin heeft het 
moederbedrijf van Coca-Cola 
daarom aangeschreven om zich 
duidelijk uit te spreken tegen 
BDS en de samenwerking met 
de Palestijnse franchisenemer te 
staken.

Minder toerisme

De inkomsten van de toeris-
mesector in Israël slonk in het 
eerste kwartaal van 2015 met 
vijftien procent. Het aantal toe-
risten nam af met zestien pro-
cent ten opzichte van dezelfde 
periode vorig jaar. Als oorzaken 
werden genoemd: de nasleep 
van de Gazaoorlog en de zwak-
ke roebel, waardoor het voor 
Russen duurder is om Israël te 
bezoeken. | Foto: Flash90

Geweigerd in het Louvre
Een Israëlische kunstprofessor 
die met een groep studenten 
onder meer het Louvre wilde be-
zoeken, kon online geen reser-
vering krijgen voor zijn groep. 
Hij probeerde het nog twee keer, 
voor dezelfde datum en tijd, 
maar gaf daarbij Abu Dhabi en 
Florence op als fictieve plaatsen 
van afkomst. Beide reserverin-
gen waren succesvol. Hierop 
diende de professor een klacht 
in. Het Louvre en de Franse po-
litie stelden hierop een onder-
zoek in.

Beveiligde begraafplaats

Er gaan steeds meer stemmen 
op om de Joodse begraafplaats 
op de Olijfberg te beveiligen. 
Bezoekers van de graven wor-
den steeds vaker lastiggevallen 
door Arabieren. Likoed Knesset-
lid Amsalem wil dat het gebied 
wordt uitgeroepen tot nationaal 
erfgoed, met bijbehorende be-
veiliging. | Foto: Flash90

Psalmen gaan viraal
Een orthodox-Joodse man be-
zocht tijdens de Pesachvakantie 
een pretpark in Israël en filmde 
zichzelf in de achtbaan in het 
park. Tijdens de rit in de acht-
baan zegt hij delen op uit Psalm 
122, 67 en 23 met verhoogd 
tempo tijdens de spannende de-
len van de rit. Het filmpje ging 
viraal in Israël: 300.000 keer 
werd het al bekeken.

De situatie aan de Israëlische 

grens met Syrië op de Golan-

hoogvlakte verslechterde 

onlangs nadat Al-Nusra in Syrië 

twintig druzen had vermoord in 

het dorp Qalb Loze. De Israëli-

sche druzen vrezen een aanval 

door Islamitische Staat (IS) en 

zijn daarom begonnen geld in 

te zamelen voor de vorming van 

een druzische militie in Syrië. Ik 

besloot om naar de Golanhoog-

vlakte te reizen om de mensen 

te spreken en de situatie te 

bekijken.

Door YocHanan visser

De situatie in Syrië is de laatste 
maanden aan het veranderen. Het 
begon met een grote overwinning 
van Islamitische Staat in het cen-
trum van Syrië. De groep stootte 
plotseling door naar de antieke 
stad Palmyra aan de hoofdweg 
naar Damascus.
In het zuidwesten van Syrië 
aan de grens met Israël wisten 
al-Nusra en het door het Westen 
gesteunde Vrije Syrische leger de 
regeringstroepen van Assad terug 
te drijven tot veertig kilometer 
van de grens met Israël. Tege-
lijkertijd waren er onbevestigde 
berichten dat IS was afgebogen 
van Suweida naar Kuneitra op de 
Syrische Golanhoogvlakte. Hamat 
Huweida, een druzische journalist 
in Majdal Shams op de Israëlische 
Golanhoogvlakte, vertelde dat IS 
al gearriveerd is aan de grens met 
Israël. Of dat klopt, kon ik niet 
nagaan.

Zwarte vlaggen
Op weg naar de Syrische grens 
passeerde ik diverse nieuwe Isra-
elische legerbases met veel tanks 
en ander zwaar materieel. Het was 
duidelijk dat het leger zich voor-
bereidt op nieuwe operaties in het 
grensgebied. Bij het uitzichtpunt 
in Kuneitra was het vrij rustig. 

Israëlische druzen demonstreren uit solidariteit met hun Syrische volksgenoten die bedreigd worden door islamistische groeperingen. | Foto: Flash90



 

De lange warme zomer-vakantie kan heel leuk zijn. Honderden kinderen 
kijken dan ook  reikhalzend uit naar de zomerkampen die het Jaffa 
Instituut ook dit jaar hoopt te organiseren, want de deuren van het Jaffa 
Instituut staan 12 maanden per jaar open. Kinderen die van je afhankelijk 
zijn laat je niet 2 maanden aan hun lot over, is het devies. 
MAAR… daar hangt een prijskaartje aan. Hoevéél kinderen een plaatsje 
kunnen krijgen in het zomerkampprogramma wordt mede door u bepaald. 
Kinderen voor wie geen geld is staan op straat, waar ze gevaar lopen om 
ten prooi te vallen aan criminaliteit, drugs, alcohol en prostitutie. 
 

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

         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.  

E-mail: info@NVHU.nl • Tel. nr: 0651181777
Bankrekening nr NL 49 ABNA 0241 3459 60

E-mail: info@NVHU.nl • Tel. nr: 0651181777
Bankrekening nr NL 49 ABNA 0241 3459 60

nieuws dat anderen niet brengen

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

> israeltoday.nl/abonneer
tel. 033 24 588 2411 nummers voor € 36,50
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Wetten, inzettingen, geboden …
Voor datgene wat God wil van 

de mens, kent de Hebreeuwse 

Bijbel een aantal termen. Van 

sommige ervan is de oorsprong 

goed te herleiden.

Door Drs. Dirk varwiJk

Psalm 119, een vindplaats
We hebben hier al eens laten zien 
hoe in Psalm 119 naast elkaar een 
reeks aan benamingen voor het 
begrip ‘weg’ aanwezig is. Voor de 
weg des levens treft men hier aan: 
dèrèch, weg, órach, pad, en nativ, 
het pad (Uwer geboden). Steeds 
komen deze woorden terug en het 
is niet overdreven om Psalm 119 
het Lied van de Weg te noemen. 
Maar tegelijkertijd laat deze 
Psalm ook een reeks aan termen 
zien die te maken hebben met wat 
God de mens oplegt, hem gebiedt. 
Van enkele daarvan zullen we de 
oorsprong bezien.

Wet
In de eerste acht verzen komen we 
tweemaal het woord ‘wet’ tegen: 
chok. Dit wordt ook vertaald met 
inzetting, of voorschrift. Ook 
treffen we het woord getuigenis 
aan. Daarnaast zien we ‘bevel’, 
en dan nog ‘geboden’ en ‘veror-
deningen’. Al deze termen treffen 
we bij elkaar aan in het begin 
van Psalm 119. En zo kunnen we 
eigenlijk ook wel spreken van het 
Lied van de Wet.

Afleiding en afkomst
Bij het naspeuren van de betekenis 
van een Bijbels woord zoeken we 
steeds naar het gebruik ervan in 
het dagelijks leven. Zo leiden we 

de betekenis van zondigen, chatá, 
af van het lo-jachati van de slin-
geraars uit Richteren 20:16. “Ieder 
van hen slingerde met een steen 
tot op een haar, zonder te missen.” 
Daarom kunnen we zondigen 
uitleggen als ‘het doel missen’.
We zien iets soortgelijks bij chok, 
wet. We moeten ons voorstellen 
dat wetten zo veel mogelijk schrif-
telijk werden vastgelegd. Maar, 
als je schrijft op bijvoorbeeld 
papyrus, zoals de oude Egypte-
naren deden, dan ben je niet al 
te duurzaam bezig. Beter is dan 

te schrijven op perkament. Maar 
nog beter zijn de kleitabletten uit 
Mesopotamië. Daarmee neemt de 
duurzaamheid toe. Archeologen 
hebben daar grote hoeveelheden 
van gevonden en daaruit hebben 
we de beschavingen aldaar heel 
goed leren kennen. Vooral de taal.
Maar het kan nog beter, namelijk 
uithakken, ingriffen in steen. 
Omstreeks 1800 v. Chr. regeerde 
Hammurabi, de koning van Baby-
lon. Deze vorst liet op een stenen 
zuil een groot aantal wetsteksten 
graveren. Die gaan onder meer 
over huwelijksrecht, diefstal en 
moord. Na bijna veertig eeuwen 
kunnen wij die teksten nog steeds 
lezen! Zo functioneel is dat grave-
ren in steen. Uiteraard komen ons 
direct ook de twee stenen tafelen 
van Mozes voor de geest. Ook 

daarbij was sprake van graveren, 
ingriffen. Dat werkwoord ingrif-
fen is in het Hebreeuws chakák. 
Daarvan is de benaming voor wet, 
chok, afgeleid.
Maar dat duurzame van de metho-
de treft ons ook nog op een andere 
manier. In Jesaja 49:15:16 lezen 
we wat God tegen Zijn volk zegt: 
“Ik zal u niet vergeten. Zie, Ik heb 
u in beide handpalmen gegra-
veerd” … al kapájiem chakotiech. 
En ook dat spreekt van duur-
zaamheid. Dat ingriffen in Gods 
handpalm is niet meer te verwij-

deren. De goddelijke belofte voor 
het volk Israël blijft en kan niet 
worden uitgewist.

Getuigenis
Vers 2: “Welzalig zij, die zijn 
getuigenissen bewaren” … ashrei 
notsrei edotáv. Nu, de edoet is een 
tweede benaming voor de beide 
stenen tafelen. Die bevonden zich 
in de ark in de tabernakel. Daarom 
wordt die ook betiteld als ‘de ark 
der getuigenis’. Een eed is een 
getuige, vandaar edoet. Een edoet 
was eigenlijk een document waarin 
bepaalde verhoudingen zijn vast-
gelegd. We kennen het oud-Egyp-
tische koningsprotocol, een docu-
ment waarin onder meer staat dat 
de machthebber zijn bevoegdheden 
heeft ontvangen van God, bijvoor-
beeld ook dat zijn koningschap 

voor eeuwig is. Israël moet dat 
ook gekend hebben. In 2 Koningen 
11:12 lezen we dat het kind Joas 
tot koning wordt gemaakt door de 
priester Jojada: “Toen bracht hij de 
zoon des konings naar buiten, zette 
hem de kroon op en gaf hem de 
Getuigenis.”
Maar er is nog een andere benade-
ring mogelijk. Op Grote Verzoen-
dag sprenkelde Aäron offerbloed 
vóór en óp het verzoendeksel. 
Boven dat deksel troonde God op 
de beide cherubs. Nu maakte de 
wet die te lezen stond op de beide 
stenen tafelen onderin de ark dui-
delijk dat de Israëlieten gezondigd 
hadden. Die wet getuigde dus te-
gen het volk. Maar nu komt het op 
het verzoendeksel gesprenkelde 
bloed tussen de wetsbepalingen en 
het oog van God dat zich daarbo-
ven bevond in. Het bloed dekte de 
zonde af die door de getuigenis, 
de edoet, die op de beide tafelen 
aan de orde werd gesteld, stond 
geschreven. Het getuigenis van de 
zonde werd tenietgedaan door het 
bloed van het offer. Hier hebben 
we een heldere afleiding van de 
term getuigenis, edoet.

De Hebreeuwse Bijbel is op een 
aantal punten werkelijk glashel-
der. We kunnen hier heel goed de 
bedoeling van de term getuigenis 
begrijpen. En tegelijkertijd krijgen 
we ook doorzicht naar het Nieuwe 
Testament. Daar zien we eenzelf-
de patroon: de getuigenis dat de 
mens heeft gezondigd, de wet, 
wordt tenietgedaan door, even-
eens, offerbloed, het bloed van 
Christus. Ook hier is er bloed dat 
de getuigenis van de zonde afdekt 
voor het oog van God.

‘Na bijna veertig eeuwen kunnen wij 

die teksten nog steeds lezen! 

Zo functioneel is dat graveren in steen.’

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
Uw gebed voor premier Neta-
nyahu, president Rivlin en voor 
de opperbevelhebber van het 
leger, Eisenkot. Dat ze ervoor 
open zullen staan om wijsheid 
van God te ontvangen.

Dank voor de christelijke ge-
meenten in het land, van tra-
ditionele kerken tot evange-
liegemeenten. Van Arabische 
christenen tot Messiasbelijden-
de Joden. God heeft hen aan 
Zijn Zoon gegeven, Johannes 17.

Dreiging
Bid om verbreking van de boze 
machten die de leiders in Iran 
in hun macht houden; wekelijks 
wordt opgeroepen tot vernieti-
ging van Israël. Dit is een zeer 
ernstig gebedspunt, breng het 
dagelijks in gebed! Psalm 35, 56 
en 83. Efeziërs 6:10-17.

Bid om de veiligheid van Israël, 
speciaal voor Judea en Samaria 
en Jeruzalem. Er vinden veel da-
den van terreur plaats: gooien 
met brandbommen, rotsblokken 
op de weg, messteken. Er wer-
ken vele duizenden Palestijnen 
in deze gebieden, Israëlische be-
drijven hebben hen nodig maar 
men is altijd op zijn hoede.

Christenen voor Israël
Bid om belangstelling voor de 
zomertentoonstelling in Nijkerk 
over de Joodse feesten tijdens 
de oorlog: Vreugde in verdruk-
king. In de maanden juni, juli en 
augustus te bezoeken. Dat de 
bezoekers geraakt mogen wor-
den door de verhalen van Joden 
die ondanks de bizarre omstan-
digheden in de kampen God eer-
den door de feesten te houden.

Dank God voor de vele activi-
teiten in het afgelopen seizoen, 
de informatieavonden, de zang-
avonden, de Israëlcursus, het 
jongerenwerk van Isreality. De 
website, het Israël Producten 
Centrum, het internationale 
werk, de krant Israël Aktueel. 
Ook dat we met kracht alles mo-
gen doen om het antisemitisme 
terug te dringen.

Nederland heeft vakantie, maar 
de terugkeer naar Israël (alija) 
gaat onverminderd door. Gewel-
dig dat we sinds 1996 betrokken 
mogen zijn bij de terugkeer van 
Joden uit Oekraïne, Ethiopië, In-
dia en uit andere landen. Dank 
en bid voor de terugkeer, een 
kernpunt en belofte in het profe-
tisch woord van God. Jeremia 30 
en 31, Ezechiël 36 en 37.

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

Abigaïl
Abigaïl (Hebreeuws: Avigajil) betekent ‘vader 
van vreugde’, of anders ‘vader verheugt zich’. 
Zij was de vrouw van de herenboer Nabal. De 
Bijbel zet hen als bijna tegenpolen tegenover 
elkaar: Abigaïl was “goed van verstand en 
mooi van gezicht”, terwijl haar man “hard en 
kwaad van handelingen” was (1 Samuël 25:3 
volgens de Naardense Bijbel). De man had zijn 
naam ook niet mee – Nabal betekent ‘dwaas’. 
Slim en mooi was Abigaïl dus, en dat kwam 
haar tegenover David goed van pas.
David zwierf met een legertje dat hij om zich 
heen had verzameld door het land. Hij had zijn 

diensten als beschermer aangeboden aan de 
herders van de kudden van Nabal.
Toen Nabal ter gelegenheid van het jaarlijkse 
schapenscheren een groot feest gaf, wilde David 
zijn deel voor zijn mannen. Hij stuurde daarom 
tien jongens naar Nabal, die echter door Nabal 
op een grove en beledigende manier werden af-
gescheept. David besluit zijn deel zelf te komen 
halen, niet goedschiks, dan maar kwaadschiks.
Dit komt Abigaïl ter ore. Met Nabal valt niet 
te praten (1 Samuël 25:17), zeker niet als hij 
feestviert (vers 36), daarom handelt ze zelf. 
Ze stuurt haar knechten met een overvloed aan 

geschenken vooruit en gaat zelf achter hen 
aan David tegemoet. Zo weet ze te voorkomen 
dat David een bloedbad aanricht. Erg vleiend 
spreekt ze daarbij niet over haar man: “Zoals 
zijn naam is, zo is hij: Nabal is zijn naam en er 
is dwaasheid [nebala] in hem” (vers 25).
Naderhand vertelt ze alles aan Nabal. Van 
schrik krijgt hij een hartaanval. Tien dagen la-
ter sterft hij. David stuurt nu boden om Abigaïl 
ten huwelijk te vragen. Abigaïl laat er geen 
gras over groeien. Ze “haast zich, staat op” en 
rijdt op haar ezel achter de boden van David 
aan en wordt hem tot vrouw.



(Advertentie)
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K O R T  N I E U W SI N T E R V I E W

‘Na de bevrijding stond ik alleen’
Velen zullen hem vast nog wel herkennen, de presentator van het NOS-journaal met zijn prachtige en markante stem. Bob Meijer 

is inmiddels tachtig jaar, maar nog even flamboyant als toen. Het vrije uitzicht vanuit zijn verbouwde boerderij in Friesland is 

ontspannend, maar geeft hem nog niet het gevoel volledig vrij te zijn van de herinneringen van zijn kampverleden. Samen met 

Hermien, waarmee hij al vijftig jaar getrouwd is, probeert hij in Blija de rust te vinden waarnaar hij verlangt. En dat lukt aardig. 

Interviews geeft hij niet, maar voor Israel Aktueel maakt hij een uitzondering.

Door GeJa laHPor

“Eigenlijk is mijn naam Dov 
Jitschak Ben Aharon Meïr. Mijn 
vader Schlomo Aharon was arts. 
Ons gezin woonde in Amsterdam 
in de Sarphatistraat. Ik was de 
oudste van drie kinderen. Toen ik 
acht jaar was, hielden de Duitsers 
een razzia in Amsterdam. Mijn 
vader zei ons de gordijnen dicht 
te houden, maar helaas werden 
we toch uit onze huizen gehaald. 
Alle bezittingen werden van ons 
afgenomen. We hadden al eerder 
kunnen onderduiken, ieder op een 
ander adres, maar mijn vader vond 
het belangrijk om als gezin bij 
elkaar te blijven, dus deden we dat 
niet”, vertelt Bob.

Westerbork
Nadat het gezin Meijer samen met 
nog vele andere Joden in mei 1943 
naar het Jonas Daniël Meijerplein 
was gebracht, moesten ze met 
de tram naar het Amstelstation. 
“Op het station stonden treinen 
klaar die ons naar Westerbork 
brachten. Wij wisten niet dat 
Westerbork een voorportaal was 
van de nazivernietigingskampen. 
Een trein kon je het eigenlijk niet 
noemen; het waren veewagens. 
Wij hebben een jaar in kamp 
Westerbork  gezeten. Het was een 
werkkamp waar hard geploeterd 
moest  worden.” De herinneringen 
daarover tonen hiaten. “Ik ben 
veel vergeten, maar wat me wel 
is bijgebleven: de Duitse solda-
ten hadden op hun uniform staan 
‘Gott mit uns’, terwijl ze ons 
alleen maar toeschreeuwden en 
uitscholden.”

Bergen-Belsen
Bob weet nog goed dat er iedere 
dinsdag een trein van Westerbork 
naar Bergen-Belsen vertrok, ook 
wel het ‘Joden-sterrenkamp’ ge-
noemd, vanwege de mogelijkheid 
tot uitwisseling van Joden met 
Duitse krijgsgevangenen. “In 1944 
was ons gezin aan de beurt om in 
de trein te stappen. Aangekomen 
in Bergen-Belsen werden we 
daar van mijn vader gescheiden. 
Hij werd tewerkgesteld bij het 
zogenoemde ‘kolencommando’, 
die voor de verwarming van de 
huizen en het hoofdkwartier van 
de Duitse commandanten moest 
zorgen, zodat zij er warmpjes bij 
zaten, terwijl wij bijna dagelijks 
uren in de ijzige kou op appel 
moesten staan. Aan het einde van 
de dag zagen wij mijn vader aan 
de  andere kant van het prikkel-
draad met een zwart gezicht van 
het roet. Ook Anne en Margot 
Frank zaten dezelfde periode in 
dit kamp.” Bob gaat staan, stopt 

even met zijn verhaal, en terwijl 
hij uit het raam kijkt, voegt hij er 
nog aan toe: “Vele doden heb ik in 
dat kamp gezien; vele duizenden 
hebben het niet overleefd.”

Theresiënstadt
“Na een jaar werden we opnieuw 
op transport gesteld. Deze keer in 
een goederentrein met onbeken-
de bestemming. Wij wisten niet 
dat het de bedoeling was dat we 
naar Theresiënstadt in Tsjechië 
zouden gaan, waar de gaskamers 
in aanbouw waren. Daar zijn 
we nooit aangekomen. De trein 
reed al twaalf dagen, maar werd 
herhaaldelijk beschoten, ik zie 
nóg de ingeslagen projectielen, 
de granaten en de rook, en ik ruik 
nog de kruitdampen. Steeds kon-
den we dat ontwijken door ineen 
gedoken te zitten in een hoekje op 
de grond. Maar we begrepen wel 
dat dit inmiddels de bevrijding 
betekende.”
Even is Bob stil, maar dan geëmo-
tioneerd: “De volgende ochtend 
werden we wakker in de trein en 
ontdekten we dat mijn vader niet 
meer leefde. Hij had dysenterie 
en was daar op de dag van de 
bevrijding aan bezweken. Zijn 
laatste woorden waren nog dat we 
niet te veel moesten eten na de 
bevrijding. En dat bleek een goed 
advies, want veel overlevenden 
deden dat wel en lieten alsnog het 
leven.”

Tröbitz
In Tröbitz, een klein boerendorp 
bij Leipzig, kwam de trein na 

twaalf dagen tot stilstand. Hier 
werden de Joden van dit ‘verloren 
transport’ door de Russen bevrijd. 
“Daar is mijn vader begraven. 
Daarna werden wij naar een 
boerderij gebracht waar mijn 
moeder, broertje, zusje en ik een 
paar weken konden blijven. We 
sliepen met z’n allen in één bed 
en kregen eten. Wij misten onze 
vader heel erg, maar toen onze 
moeder daar ook nog overleed 
aan vlektyfus, waren we ten einde 
raad. Ik was toen tien jaar. In één 
maand tijd verloren we beide 
ouders en waren we weeskinderen 
geworden.”

Nederland
Bob en zijn broertje en zusje 
werden met Rode Kruiswagens 
naar Nederland gebracht; maar 
waar moesten ze naartoe? Een 
huis was er niet meer en bijna alle 
familieleden waren omgekomen 
in Auschwitz. “Een collega van 
mijn vader ontfermde zich eerst 
over mij en daarna kwam ik bij 
vrienden van mijn ouders terecht. 
Mijn broertje en zusje gingen 
ergens anders naartoe. Zo stond ik 
ineens alleen op de wereld. Later 

kwam een oom uit Amerika naar 
Nederland die mij in huis nam.
Als ik aan de oorlog terugdenk 
besef ik dat de Bijbeltekst in 
Jesaja 53 voor mij wel een 
hele bijzondere betekenis heeft 
gekregen, want daarin staat: ‘Hij 
werd mishandeld, maar Hij liet 
zich verdrukken en deed Zijn 
mond niet open; als een lam dat 
ter slachting geleid wordt en als 
een schaap dat stom is voor zijn 
scheerders, zo deed Hij zijn mond 
niet open.’ Deze tekst loopt als 
het ware parallel met het lijden 
van het Joodse volk in de Tweede 
Wereldoorlog. Doordat ik kon 
overleven, heb ik nu drie dochters 
en vijf kleinkinderen, waardoor de 
geslachtslijn van mijn volk wordt 
gecontinueerd.
Maar de Shoah werkt nog door in 
vele generaties en het belangrijk-
ste wat christenen voor het Joodse 
volk kunnen doen, is wat er in 
 Jesaja 40 vers 1 staat: ‘Troost, 
troost mijn volk, zegt uw God’.”

“Uiteindelijk heb ik het gevoel dat 
ik samen met mijn volk gestorven 
ben”, besluit Bob bewogen zijn 
verhaal.

Bob Meijer
Bob Meijer werkte voor het NOS-journaal en schreef in 1977 een 
boekje met als titel Het belangrijkste nieuws wordt verzwegen. 
Daarin gaat het over de eenzijdige berichtgeving in de nieuwsmedia 
over Israël. Ook heeft hij in die periode de film gemaakt voor de EO, 
getiteld Vrede voor het Midden-Oosten en de wereld. Verder maakte 
hij verschillende programma’s en heeft hij veel films ingesproken.

Alsnog Spaans burgerschap
In 1492 werden alle Joden uit 
Spanje verbannen. Dit rampjaar 
betekende voor veel Joden de 
dood. Afgelopen maand stemde 
de Spaanse regering voor een 
wet die nakomelingen van Jo-
den die in die tijd Spanje moes-
ten verlaten, alsnog het Spaanse 
burgerschap wordt verleend.

Nieuwe camera

Israel Aerospace Industries heeft 
een nieuw soort camera ont-
wikkeld voor op onbemande 
vliegtuigjes (UAV’s). De came-
ra geeft een zeer gedetailleerd 
beeld, dat het Israëlische leger 
in staat stelt terreurverdachten 
op de grond beter te kunnen 
identificeren. Zo kan het aantal 
burgerslachtoffers bij een ge-
wapend treffen verder worden 
gereduceerd. | Foto: AIA

Op de plank
Een Spaans onderzoek naar 
‘Israëlische misdaden tegen de 
menselijkheid’ werd afgelopen 
maand na vijf jaar stilgezet. 
Spanje was een pionier met de 
mogelijkheid om internationa-
le rechtszaken aan te spannen 
voor de Spaanse rechtbank. De 
wet werd onlangs gewijzigd. 
Zulke zaken worden nu alleen 
behandeld als er een recht-
streekse link met Spanje is. Als 
premier Netanyahu ooit in Span-
je komt, wordt de zaak mogelijk 
heropend.

Diabetesplant

Bedoeïenen gebruiken al eeu-
wenlang de bloemen van de 
chiliadenus iphionoides, oftewel 
goudlokstruik, tegen suikerziek-
te. Israëlische wetenschappers 
hebben nu ontdekt hoe de bloe-
men werken. De struik bevat 
een stof die helpt om het suiker-
niveau in het lichaam op peil te 
houden. De plant komt van na-
ture alleen in Israël, Jordanië en 
in de Sinaïwoestijn voor. | Foto: 

Eitan F./CC Wikimedia Commons

Huizenprijs omlaag?
In het vorige kabinet heeft hij 
met succes de torenhoge prijzen 
voor mobiele telefonie aange-
pakt. De verwachtingen voor de 
nieuwe minister van Financiën 
Moshe Kahlon zijn daarom hoog 
gespannen. Hij wil iets doen aan 
de hoge huizenprijzen in Isra-
el. Zijn eerste aangekondigde 
maatregelen zijn het creëren 
van woonruimte in kantoorpan-
den, meer land vrijgeven voor 
woningbouw en het verhogen 
van de belasting voor bezitters 
van meer dan één woning.

Bob Meijer. | Foto: Geja Lahpor
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VA N  B I N N E N U I T

Christenen hielpen Joden bij terugkeer naar Sion
“Welke van de dertien talen wilt u 

horen”, vraagt de gids mij? Een Neder-

landse stem klinkt uit het plafond van 

de zich langzaam omhoog bewegende 

lift. De wanden veranderen in rood, geel 

en groen. De tour door de geschiedenis 

begint op de hoogste verdieping van het 

complex.

Door alfreD muller

De gids toont de weg door het museum, 
zegt wat de bezoekers moeten doen om 
uitleg te krijgen en staat klaar om even-
tuele vragen te beantwoorden. Maar de 
informatie komt vooral via de audiovisuele 
presentaties.
Een bezoek aan het splinternieuwe Friends 
of Zion Museum in Jeruzalem is een 
 indrukwekkende ervaring. Bezoekers 
krijgen met behulp van de meest 
 geavanceerde technieken het verhaal te 
horen van christenen die Joden hebben 
geholpen.

Maquette
Even later sta ik voor een maquette van het 
land Israël, met daarachter een twaalf me-
ter breed scherm en drie projectoren aan 
het plafond en vijf op de grond. Vanaf het 
scherm heet oud-president Shimon Peres 
de kijker welkom.
Een lichtstreep beweegt zich over de 
maquette van de Negev naar de voet van 
het Hermongebergte. De streep geeft aan 
hoe het volk Israël vanuit Egypte Kanaän 
binnentrok. Op het scherm bevinden zich 
beelden van bergen en steden met wolken-
krabbers. In een klein land komen oud en 
modern namelijk bij elkaar.

Op de lagere verdiepingen bekijken we 
andere audiovisuele presentaties die de rol 
van christenen benadrukken. De Bijbel-
teksten in het museum zijn alleen uit het 
Oude Testament, de naam Jezus wordt ner-
gens genoemd. Sommige presentaties zijn 
driedimensionaal. Het volume wat zachter 
zetten, zou geen kwaad kunnen.

Christenzionisten
Van Corrie ten Boom en haar vader Casper 
is een sculptuur gemaakt. In dezelfde hal 
staat George Bush. Hij was een professor 
Hebreeuws die in 1844 een boek publi-
ceerde waarin hij pleitte voor de terug-

keer van de Joden naar het land van hun 
voorvaderen. De auteur stelde dat zij zich 
zouden bekeren tot het christendom. Deze 
Bush was een ver familielid van de twee 
Amerikaanse presidenten die later net zo 
zouden heten.
Andere christenzionisten zijn geschilderd 

op lichtgevende panelen aan de muur. Leg 
je hand op de figuur, en ze beginnen te 
bewegen en te vertellen over hun rol in de 
geschiedenis. Theodor Herzl staat naast de 
Duitse keizer Wilhelm II – beiden waren 
ze in 1898 in het heilige land. In weer een 

andere zaal is er aandacht voor de Holo-
caust en de rol van christenen in het verzet.

Ook komen we koningin Victoria tegen, 
Alice Olifant en natuurlijk de familie 
Spafford, die de American Colony startte. 
En dan hebben we de Britse luitenant- 

kolonel John Henry Patterson, die ook nog 
de vader van de huidige premier Benjamin 
Netanyahu heeft gekend. Patterson was 
in de Eerste Wereldoorlog commandant 
van het Joodse Muilezel korps – het eerste 
Joodse korps dat na de verwoesting van de 
tweede tempel weer werd opgericht. De 
tour wordt afgesloten met een driedimensi-
onale presentatie die de kijkers oproept in 
de voetsporen te treden van de figuren die 
ze zijn tegengekomen.

Voor Israëli’s en toeristen
De Amerikaanse initiatiefnemer van dit 
museum, die 42 boeken schreef, liet ook 
het museumhuis van Corrie ten Boom 
opknappen. Hij wilde laten zien dat vele 
christenen vriendschap hebben betoond 
aan het Joodse volk – en daarvoor soms 
veel hebben opgeofferd.
Het audiovisueel museum kan dit slechts 
in brede lijnen aangeven. Alleen bepaalde 
christenzionisten kunnen voor het voet-
licht geplaatst worden. De instelling mikt 
op zowel Israëlische als buitenlandse 
bezoekers. Naast het gebouw zijn nog een 
bijbehorende boekwinkel, restaurant en 
zaal in aanbouw.
Woordvoerder dr. Hilik Goldstein weet niet 
precies hoeveel het museum gaat kosten, 
omdat het complex nog niet helemaal klaar 
is. Maar het gaat in elk geval om miljoe-
nen.

De officiële opening is in september, maar 
bezoekers zijn nu al welkom. Het bezoek 
is in elk geval tot eind dit jaar gratis, 
daarna zal de prijs volgens Goldstein “niet 
hoog” zijn. Een voordeel is dat het zich in 
het centrum van de stad bevindt, volledig 
voor gehandicapten toegankelijk is en ook 
speciale hulpmiddelen heeft voor slechtho-
renden.

Een deel van de expositie in het Friends of Zion Museum in Jeruzalem. | Foto: Friends of Zion Museum.

Het Friends of Zion Museum, ook genaamd Friends of Zion Heritage Center. | Foto: Alfred Muller

‘Hij wilde laten zien dat vele christenen vriendschap 

hebben betoond aan het Joodse volk – en daarvoor soms 

veel hebben geofferd.’
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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
-O

K
T1

3
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Zomertentoonstelling Vreugde in verdrukking

‘Een waardevol bezoek’
“Oh, is het zo laat al?” Ik hoor de ver-

raste opmerking van een bezoeker aan 

de tentoonstelling Vreugde in verdrukking. 

“We kwamen hier net na de lunch, we 

zijn veel langer gebleven dan we dach-

ten.” De gastvrouw spreekt de bezoeker 

aan: “Wilt u misschien nog een kopje 

koffi e voor u vertrekt?”

De afgelopen weken bezochten al hon-
derden mensen de zomertentoonstelling 
Vreugde in verdrukking over de Joodse 
feesten tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Een perfect uitstapje voor de vakantie-
periode. U wordt door onze gastheren en 
-vrouwen hartelijk ontvangen met koffi e 
of thee, en limonade voor de kinderen. 
Eenmaal in de tentoonstellingsruimte is er 
van alles te zien en te lezen.

Wat is er te zien?
“Feesten zijn leuk om te vieren, maar ook 
belangrijk.” Daarmee opent de tentoon-
stelling. Enkele bezoekers bekijken met 
interesse het jaarschema van de Joodse 
feesten dat op het doek staat. Dan ga je 
door de eerste poort en zie je een gedekte 
Sjabbattafel. In een vitrine zie je allemaal 
voorwerpen die met de Sjabbat te maken 
hebben. Op grote panelen staat uitleg over 
de Sjabbat, en hoe Joden deze rustdag 
vierden tijdens de oorlog. Iets verderop is 
een Soeka, een loofhut, en daar zijn nog 
meer vitrines met allerlei voorwerpen die 
met de feesten te maken hebben. Dan kom 
je bij ‘Pesach’. Op het doek staat als on-
dertitel Vrijheid in gevangenschap. En: Dit 
jaar zijn we slaven, volgend jaar zijn we 
vrij. Teksten die in de context van de Ho-
locaust opeens een extra dimensie krijgen. 
Iets verderop kun je rustig luisteren naar 
verhalen en liedjes, of een fi lm bekijken 
van twee kinderen die bij een rabbijn en 
zijn gezin op bezoek gaan om te leren over 
Poerim.

Speciaal voor kinderen
Voor kinderen is er een leuk boekje met 

vragen waarop de antwoorden allemaal in 
de tentoonstelling zijn te vinden. Zoals:

Wanneer je alle vragen beantwoord hebt, 
vormen de letters bij de antwoorden een 
woord. Als je de oplossing inlevert, doe 
je mee met onze wedstrijd. Dus kom naar 
onze tentoonstelling en puzzel mee!

Informatie
•  Tentoonstelling over de Joodse feesten tijden de Tweede 

Wereldoorlog
•  Te zien van 1 juni tot en met 31 augustus
•  Dagelijks geopend van 10.00 tot 16.00 uur (zondag 

 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@ 

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

zomertentoonstelling

Kom met je groep
Wie met een groep 
(vanaf tien perso-
nen) wil komen is 
van harte welkom. 
Maak er bijvoor-
beeld een fami-
liereünie van, een 
uitstapje voor uw 
kerkelijke gemeen-
te, uw bijbelstu-
diegroep, het koor, 
of de vrouwenver-
eniging. 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 be-
zoek te combineren met een lezing.

Combineer uw bezoek aan het Israëlcentrum

Expositie Wiert Douglas
Uw bezoek aan de zomertentoonstelling 

kunt u uitstekend combineren met het 

bekijken van de kunstexpositie van Wiert 

Douglas.

In het trappenhuis en de kantine hangen 
kleurrijke schilderijen en doeken met 
als thema Hart voor Israël. Zoals Wiert 
 Douglas zelf zegt: “Alle gelijkenissen, 
symbolen en verhalen in de Bijbel zijn 
een eindeloze bron van inspiratie.” Veel 
van de werken die er hangen hebben met 
de  feesten van Israël te maken: Amandel-
bloesem Menora, en: Sabbat Shalom, 
gemaakt naar de tekst “maar de zevende 
dag is de sabbat van de Here, uw God” 
(Deuteronomium 5:14).

14.  Waarvan hadden de Joden
in het vernietigingskamp
Auschwitz een loofhut
gebouwd?

J Oude kleren en takken
G Oude stapelbedden
F Houten palen
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SGP-Kamerleden komen in actie voor het kwetsbare leven

Sponsorloop voor Israël
Op vrijdag 3 juli aanstaande wandelen Kees van der 

Staaij, Roelof Bisschop en Elbert Dijkgraaf van de SGP, 

samen met hun medewerkers, 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, zowel voor Joodse als 

Arabische.

Het doel is om een medische voorziening bij elkaar te sparen 
zodat er een nieuwe dagopvang kan worden gestart. Op 
deze manier kan de wachtlijst korter worden. De SGP werkt 
voor deze actie samen met Christenen voor Israël.

Loop mee!
Doe mee met deze sympathieke actie en meld je nu aan om 
mee te doen. Iedere sportieveling die Israël een warm hart 
toedraagt, is van harte welkom. Aanmelden kan via sponsor-
loop@christenenvoorisrael.nl.

Hoe werkt het?
De wandeling vertrekt omstreeks 10.00 uur bij het NS-sta-
tion Barneveld Centrum en eindigt rond 17.00 uur bij het 
Israëlcentrum in Nijkerk (Patroonstraat 1). Daar worden alle 
deelnemers uitgenodigd voor een gezellige maaltijd.

Voorwaarden
•  Iedereen mag meelopen. Jongeren onder 18 jaar onder 

begeleiding van een volwassene.

•  Je hebt een goede basisconditie en je kunt 25 kilometer 
in een stevig wandeltempo volhouden.

•  Je legt een bedrag in ten gunste van Aleh van minimaal 
100 euro per persoon (meer mag natuurlijk ook!). 
Ideeën nodig hoe je dit bedrag kunt ophalen? Check 
christenenvoorisrael.nl/sponsorloop.

•  Na je aanmelding ontvang je uiterlijk op 25 juni 
 informatie over het vertrekpunt en de praktische 
details.

•  Bij aankomst krijgen alle deelnemers een gratis maaltijd 
aangeboden door Christenen voor Israël.

Sponsor mee!
Is 25 kilometer misschien wat te veel van het goede? Geen 
nood, je kunt ook op andere manieren meedoen! Sponsor de 
sportievelingen door je gift over te maken op rekeningnum-
mer NL38 ABNA 0529 310 252 van Christenen voor Israël, 
en vermeld daarbij ‘SGP-actie Aleh’.

Tzahal komt weer!

Israel: born for peace
Zin in een spetterend Israëlisch feestje? Mis het dan 

niet, en kom op dinsdag 20 oktober naar Veenendaal 

of op woensdag 21 oktober naar Drachten. De mu-

ziekgroep Tzahal van het Israëlische leger treedt dan 

op met een mix van eigentijdse Israëlische medleys en 

Joodse liederen.

Jongeren in Israël hebben dienstplicht vanaf achttien jaar. 
De grootste muzikale talenten komen terecht in het orkest of 
de band van het leger. Deze jonge militairen geven optre-
dens op allerlei grote officiële evenementen, of ze spelen ter 
bemoediging. Bijvoorbeeld tijdens de Gaza-oorlog van 2012 
gaven ze optredens in schuilkelders, waar families al dagen-
lang moesten schuilen voor de raketten. Het gebeurt maar 
zelden dat ze optreden in het buitenland, maar voor jullie 
maken ze een uitzondering! Dus mis het niet, en bemachtig 
snel jouw kaartje voor deze onvergetelijke concerten!

Voor maar E 12,50 per persoon kun je een toegangskaart 
reserveren, inclusief gratis consumptie. Kinderen tot 
12 jaar betalen E 7,50. Reserveer snel op christenenvooris-
rael.nl/tzahal.

Israëlzondag 2015
In de PKN en in veel andere kerken in Nederland 

is het op zondag 5 oktober Israëlzondag. Een 

mooie gelegenheid om in uw gemeente aandacht 

te vragen voor Israël door het uitdelen van deze 

krant.

Wij laten in 
oktober extra 
exemplaren 
drukken van 
onze krant 
Israël Aktueel 
om uit te delen. 
Daarnaast kunt 
u ook het kin-
derblad Tov!Club Magazine aanvragen of het Isreality 
Magazine speciaal voor jongeren en jongvolwassenen.

4 Kijk op christenenvoorisrael.nl/israelzondag voor meer 
informatie en een bestelformulier of bel 033-2458824.

Israëlcursus najaar 2015

Israël is uniek!
Dit najaar vindt in het Israëlcentrum in Nijkerk weer 

een Israëlcursus plaats. Zes boeiende studiedagen met 

elk twee lezingen van sprekers uit binnen- en buiten-

land. Het thema van deze editie is ‘Israël is uniek’.

In de Israëlcursus ontdekt u het unieke karakter van Israël 
aan de hand van Bijbelstudies, (historische) achtergronden 
en persoonlijke verhalen. Dit najaar komen onder meer 
rabbijn Shmuel Katz, de Israëlische Ornah Gabay, ds. G. 
Hette Abma en drs. Hubert Luns naar het Israëlcentrum.

Over de Israëlcursus
De Israëlcursus is sinds 2013 een terugkerend studie-eve-
nement, waar elke editie honderden mensen op af komen. 
Vooral de flexibiliteit wordt gewaardeerd: deelnemers be-

palen zelf welke cursusdagen ze deelnemen. De Israëlcur-
sus bestaat in totaal uit zes studiedagen, met elke dag twee 
lezingen. Door het gevarieerde en boeiende programma 
is er voor elk wat wils. Israël wordt belicht vanuit allerlei 
invalshoeken: niet alleen vanuit de Bijbel of de politiek, 
maar ook vanuit bijvoorbeeld de kunst, muziek, ethiek en 
het dagelijks leven in Israël.

Programma
In de septembereditie van Israël Aktueel vindt u het 
complete programma van de komende Israëlcursus. Tus-
sendoor kunt u alvast kijken op israelcursus.nl, waar we 
nieuwe sprekers aankondigen.

Inschrijven
Bij de septemberkant vindt u een bijlage met daarin een 
aanmeldingscoupon waarmee u zich kunt aanmelden voor 
de Israëlcursus. Voor die tijd kunt u zich al online in-
schrijven via israelcursus.nl. Deelnemen kost 10 euro per 
persoon per cursusdag en 50 euro als u zich in één keer 
voor de hele cursus aanmeldt.

4 Kijk voor meer informatie over de Israëlcursus op www.
israelcursus.nl.
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11.732 euro voor Holocaustoverlevenden
Op woensdag 10 juni overhandigden ds. J. van Amstel (voor-

zitter Raad van Toezicht) en Arjan Klein (directeur) van de 

Reformatorische Omroep (RO) een symbolische cheque aan 

Dick Schutte (voorzitter) en Roger van Oordt (directeur) van 

Christenen voor Israël. In april en mei voerde de RO actie voor 

hulp aan Holocaustoverlevenden in Israël. Dat leverde tot nu 

toe het prachtige bedrag van 11.732 euro op. De RO zendt 

op twee radiokanalen 24 uur per dag via internet muziek en 

programma’s uit. Daarnaast zendt de omroep elke week video’s 

van concerten uit. Het ontvangt hiervoor geen subsidie en 

is dus volledig afhankelijk van donateurs. Wij bedanken de 

RO-donateurs van harte voor deze fantastische actie.

4 Kijk voor meer informatie op reformatorischeomroep.nl.

Israëlavond in Onstwedde
De werkgroep Erets Ha Tsafon van Christenen voor Israël organiseert op woensdag 
15 juli vanaf 19.30 uur een Israëlavond op camping de Sikkenberg, Sikkenbergweg 
7 in Onstwedde. Ds. Kees van Velsen uit Blaricum zal spreken over het thema ‘Alles 
verloopt naar Gods plan’.
Verder treedt Marcel van der Poel uit Werkendam op. Hij zal ook de samenzang 
begeleiden. Dit alles zal plaatsvinden in de grote tent midden op het campingterrein. 
De toegang is gratis, maar er wordt wel gecollecteerd voor het werk onder kansar-
me kinderen in Israël. Na afl oop is er een kopje koffi e of thee. Iedereen is van harte 
welkom.

Open repetities Holland-Koor

Het komende zangseizoen 
start het Holland-Koor met 
drie open repetities. Een 
uitstekende gelegenheid 
om kennis te maken met dit 
koor dat voor Israël zingt. 
Laat u overtuigen dat het 
echt fi jn is om in dit koor te 
zingen. U kunt kiezen uit drie 
locaties en data: 22 augustus 
in Hoogeveen, 29 augustus 
in Voorthuizen – met een 
Openluchtconcert van 12.00 
uur tot 13.00 uur voor de 
Bethabara kerk – en 5 september in Goes. De repetities 
zijn van 10.00 tot 13.00 uur en het exacte adres vindt u op 
de website van het koor.

Inloopconcert
Op zaterdag 12 september geeft het Holland-Koor een 
inloopconcert in de kerk De Hoeksteen, Goudplevier 103 
in IJsselmuiden. Het concert begint om 17.00 uur en de 
toegang is vrij.

4 Info: hollandkoor.nl

Het geheim van Israël
Wie zich in de Bijbelse positie van Israël 
gaat verdiepen, ontdekt rijke vergezich-
ten. Tegelijk komen er vanzelf ook steeds 
meer vragen, vragen als hoe zit het met de 
verharding van Israël, en wat is de rol van 
de heidenvolken. Het studieboek Het geheim 
van Israël verdiept zich in dit soort vragen 
en wil bijdragen aan een dieper begrip van 
Gods grootse bedoelingen met Zijn schep-
ping door Zijn volk Israël heen.

In zes Bijbelstudies gaat Het geheim van 
Israël in op het eigene van Israël: Israëls 

bijzondere roeping en opdracht als Gods 
eerstgeboren zoon; de eenheid tussen Jezus 
en het volk Israël; de betekenis van de 
Thora; de bedekking over Israël; de verkon-
diging van het evangelie aan alle volken; en 
de ballingschap en terugkeer van het Joodse 
volk.

Het geheim van Israël is bedoeld als een 
verdiepende studie na Focus op Israël.

4 U vindt deze Bijbelstudiematerialen in de 
winkel op christenenvoorisrael.nl.

Zingen voor Israël
Vanaf september zijn er 
weer op diverse plaatsen in 
Nederland zangavonden om 
Gods naam groot te maken 
voor Zijn trouw aan Israël 
en Zijn liefde voor ons. 
Er staan zangavonden in de 
steigers op 22 september 
in ’s-Gravenzande, 
26 september in Heusden 
(NB), 29 september in 
Bodegraven en 6 oktober 
in Dirksland. Details 
vindt u in onze volgende 
editie die eind augustus 
verschijnt.

Foto: St. Norbert College/

CC2.0 Flickr

Het shalomfonds vraagt uw bijdrage voor een boomgaard

Appeltjes van oranje voor de armen
De afgelopen tijd is er in de media wat 

meer aandacht voor voedselverspilling 

en duurzaamheid. We kopen regelmatig 

te veel in en moeten dan een week later 

de koelkast weer legen met producten 

die inmiddels aan het rotten zijn. En dat 

terwijl er mensen zijn die niet weten hoe 

ze de eindjes aan elkaar moeten knopen.

Door mariJke terlouw

In Israël is armoede een nog veel groter pro-
bleem. Bijna een kwart van de mensen leeft 
in armoede. Maar in Israël is er ook het merk-
waardige verschijnsel dat het voor boeren 
niet altijd loont om de oogst binnen te halen. 
De kosten voor het oogsten zijn dan hoger 
dan wat het zal opbrengen. En dat terwijl de 
armoede, de honger, in Israël enorm is.

Leket helpt Jaffa Instituut
Leket Israel is een organisatie die daarom 
hiertegen in actie komt, al tientallen jaren. Zij 
oogsten met vrijwilligers de akkers, velden 
en fruitgaarden die voor boeren onrendabel 
zijn. Tonnen groenten en fruit vinden zo toch 
hun weg naar de allerarmsten, Holocaust-
overlevenden, invaliden en ouderen. Want 

Leket brengt het voedsel bij allerlei organisa-
ties die deze mensen helpen, zoals gaarkeu-
kens en scholen. Een van die organisaties die 
de armen daarom kan blijven helpen, is het 
Jaffa Instituut, bij velen van u bekend. Dage-
lijks krijgen ruim zestigduizend (!) mensen 
een maaltijd door het werk van Leket.

Bron van vitamine C
Leket heeft de mogelijkheid om een 
sinaasappel- en mandarijnboomgaard te 

kopen van moshav Tsuran, vlakbij Netanya. 
Voor de boer ligt het ongunstig, inge-
klemd door wegen en hekken, en daardoor 
moeilijk bereikbaar – en onrendabel. Maar 
de mandarijnen, van het soort clementi-
ne, zijn uitstekend. Met de hulp van een 
 coördinator, chauffeur, een professionele 
plukker en twee- tot drieduizend vrijwilli-
gers kan er 136 ton aan sinaasappels en 
mandarijnen – een  rijke bron van vitamine 
C – naar 180 goede doelen gaan. Dat zijn 

omgerekend meer dan twee miljoen manda-
rijnen!

“Wanneer gij de oogst op uw akker binnen-
haalt en een garve op de akker vergeet, dan 
zult gij niet teruggaan om die weg te halen; 
voor de vreemdeling, de wees en de weduwe 
zal die zijn – opdat de Here, uw God, u zege-
ne in al het werk uwer handen” (Deuterono-
mium 24:19).

Leket wil een antwoord zijn op deze Bijbelse 
opdracht. Steunt u hen daarin? Geeft u de 
hongerenden te eten?

Vrijwiligers van Leket bij een rapenoogst voor de armen in Israël. | Foto: Leket

Help mee het voedsel te oogsten voor 

de armen. Maak uw gift over op NL38 

ABNA 0529 310 252 en vermeld daar-

bij ‘Leket’. Met dank voor uw hulp.
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Nodig een spreker uit

Zo organiseer je een 
Israëlbijeenkomst
Het werk van Christenen voor Israël begon in 1980, toen zakenman Karel van Oordt 

zijn bedrijf verkocht om voor Israël een ‘zendeling in de kerk’ te zijn. Die missie is 

Christenen voor Israël nooit kwijtgeraakt: christenen bewust maken van Gods han-

delen met Israël. Daarvoor hebben we onze krant, website, boeken en Bijbelstudie-

materialen, én organiseren we evenementen in het Israëlcentrum. Maar het belang-

rijkste is nog altijd zoals Karel van Oordt eens begon: het land in trekken en spreken 

over Gods liefde voor Israël in kerken en gemeenten.

Door ruben riDDerHof

Sinds 1980 is dat werk enorm gegroeid. Inmiddels hebben we meer dan tien mensen die 
u kunt uitnodigen om bij u in de kerk of gemeente te spreken. Voor het gemak noemen 
we het hier een ‘Israëlavond’, maar het kan evengoed een ochtend of middag zijn of zelfs 
méér dan dat. In vijf stappen leggen we u graag uit hoe u zo’n Israëlavond organiseert.

Het stappenplan

Stap 1 – Bepaal wie gaat organiseren
U kunt natuurlijk best alleen de kar trekken, maar twee weten meer dan een, en hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd, en zo zijn er nog wel een aantal gezegden die duidelijk maken dat 
iets samen organiseren vaak leuker en makkelijker is. Stel in elk geval van tevoren vast met 
welke mensen u het evenement wilt organiseren.

Stap 2 – Kies het soort bijeenkomst
U kunt een spreker van Christenen voor Israël uitnodigen om op zondag voor te gaan in de 
dienst. Maar er zijn veel meer mogelijkheden. U kunt ook een spreker uitnodigen voor een 
avond doordeweeks of bijvoorbeeld als inleider voor een Bijbelstudiegroep, jeugdavond of 
kringbijeenkomst. Nodig gewoon een aantal mensen uit. Er zijn talloze vormen te bedenken 
om stil te staan bij Israël. Een spreker kan de centrale figuur zijn van uw evenement, maar u 
kunt ook een spreker uitnodigen ter ondersteuning van een bijeenkomst, denk hierbij bijvoor-
beeld aan een spreker voor een meditatie tijdens een zangavond of een lezing tijdens een 
conferentie. Ook kunt u denken aan seminars van meerdere avonden. Tijdens zulke seminars is 
er vaak meer tijd om de diepte in te gaan en om op vragen van het publiek in te gaan.

Stap 3 – Kies een locatie
Veel gemeenten hebben wel een zaaltje beschikbaar voor doordeweekse evenementen. 
Maar als u deze nu niet kunt vinden, denk dan eens aan andere kerken in uw omgeving of 
aan een buurthuis. 

Stap 4 – Nodig een spreker uit
Op christenenvoorisrael.nl/sprekers vindt u een overzicht van alle sprekers die u kunt uitno-
digen, met een korte introductie. Ook vindt u hier een uitnodigingsformulier. Hierop kunt u 
ons laten weten wie u wilt uitnodigen, wanneer en voor wat voor soort bijeenkomst. Onze 
collega’s Rebekah en Chris gaan vervolgens met uw uitnodiging aan de slag om te kijken of 
dat lukt en anders helpen ze u te zoeken naar een alternatief.

Stap 5 – Nodig mensen uit
Het zou erg jammer zijn als er niemand komt opdagen tijdens uw Israëlavond. Daarom 
helpen wij u graag uw evenement bekend te maken. We kunnen posters voor u drukken 
die u in uw omgeving kunt ophangen om te laten weten dat u een Israëlavond organiseert. 
Daarnaast kunnen we (mits tijdig aangegeven) uw avond vermelden in onze agenda in 
deze krant en op onze website. Maar u kunt nog meer doen. Gebruik uw eigen netwerk 
om mensen uit te nodigen. Spreek erover in uw kerk, publiceer in uw kerkblad, plaats een 
persbericht in uw lokale krant, gebruik zo mogelijk internet en sociale media om mensen 
op de hoogte te stellen van uw evenement, zodat zoveel mogelijk mensen ervan afweten.

Overige aandachtspunten
Het is mogelijk om op uw Israëlavond behalve een spreker ook een boekentafel en een tafel 
met Israëlproducten te hebben. Bij het uitnodigen van een spreker kunt u al aangeven of u 
hier prijs op stelt.
En denk ook aan koffie, thee en een koekje. Natuurlijk mag een avond best sober zijn, maar ja 
… we zijn Hollanders, en als er gratis koffie is, zijn we graag van de partij ;-). Veel succes!

Kosten
Wij vragen een reiskostenvergoeding van E 0,28 per kilometer, gerekend vanaf de woonplaats 
van de spreker. De maximale reiskostenvergoeding is E 75,–. Daarnaast kunt u kiezen tussen 
een sprekersvergoeding van E 75,– of een collecte voor het educatieve werk van Christenen 
voor Israël.

4 Meer weten over het uitnodigen van een spreker? Op christenenvoorisrael.nl/sprekers vindt 
u een overzicht van alle sprekers die u kunt uitnodigen. Heeft u verdere vragen? Bel gerust: 
033-2458824.

Ds. Henk Poot

Heleen Bénard

Ds. Jaap de Vreugd

Ds. Kees Kant

Ds. Willem J.J. Glashouwer

Tjerko van der Wouden

Ruben Ridderhof

Ds. Oscar Lohuis

Marianne Glashouwer

Klaas Jan de Graaf

Ds. Kees van Velzen

Henriët Poot

Drs. Kees de Vreugd

Eric Vink
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Profetisch Perspectief over de media
Naar een bekende uitspraak was 
de uitvinding van de boek-
drukkunst zowel een stap naar 
de hemel als een stap naar de 
hel. Sinds het gebruik van de 
drukpers in de vijftiende eeuw 
was er sprake van een immen-
se verandering in de wereld-
geschiedenis. Maar de digitale 

omwenteling in de twintigste eeuw is nog veel ingrijpender. In het zomernummer van 
Profetisch Perspectief wordt aandacht besteed aan de positieve en negatieve kanten van 
massacommunicatiemiddelen en sociale media. Welk effect zal onze traceerbaarheid op 
het internet uiteindelijk hebben? Alle reden kennis te nemen van de inhoud van het num-
mer van Profetisch Perspectief over de media. Vraag een proefexemplaar aan of neem 
een abonnement op profetischperspectief.nl.

Ondernemers helpen jongeren in Ashdod
Het ondernemersplatform van Christenen 
voor Israël blijft zich onvermoeibaar inzet-
ten voor kansarme jongeren in Israël. Met 
eigen projecten wil het platform jongeren 
aan een betere toekomst helpen. Dit jaar 
is gekozen voor een nieuw project: Beit 
Yedidim in Ashdod. Werkgroeplid Ruud 
van Ginkel licht toe: “In Ashdod heeft de 
stichting Yedidim een huis waar jongeren 
worden opgevangen en begeleid. In Ashdod, 
waar veel armoede heerst, is dit centrum een 
levensader voor veel jongeren.”

“Nu is de huidige ruimte veel te klein 
geworden om dit prachtige werk te kunnen doen. Ook is er geen schuilkelder die, gezien 
de laatste oorlog met Gaza, hard nodig is. Er is een plan ontwikkeld om de accommoda-
tie uit te breiden met een ruimte die, in het geval van raketaanvallen, ook gebruikt kan 
worden als schuilkelder.
Yedidim krijgt alle medewerking van het gemeentebestuur van Ashdod. De totale kosten 
voor deze uitbreiding bedragen ongeveer E 90.000. De gemeente betaalt de helft. Er 
is dus nog E 45.000 nodig. Het zou geweldig zijn, ja van levensbelang, om dit voor de 
jongeren van Ashdod mogelijk te maken!”

Wilt u dit belangrijke project steunen? Word dan lid van ons platform! Onze 
 coördinator is te bereiken via kl.hoekstra@filternet.nl of 06-23634976. Kijk ook op 
 christenenvoorisrael.nl/ondernemers.

Met de familie of de gemeente naar Israël

Organiseer een gemeentereis
Een reis naar Israël is natuurlijk geweldig. Het is een 

ervaring die je nooit meer vergeet. Een kans om niet 

alleen een prachtig land te bezoeken, maar ook om 

meer te leren begrijpen van de Bijbel. Maar wat doe 

je ermee als je terugkomt? Begrijpt je omgeving wat 

je hebt meegemaakt? Zou je ze niet dolgraag willen 

meenemen om het ze te laten zien?

Dat is het geweldige voordeel van een gemeente- of 
 familiereis. Door samen naar Israël te reizen beleef je het 
beloofde land samen. Samen doe je de bijzondere erva-
ringen op die een bezoek aan Israël met zich meebrengt. 
Samen kun je je belevenissen bespreken en de vragen die 
je hebt, stellen. Als familie doe je waardevolle gezamen-
lijke  herinneringen op die de familieband hechter kunnen 
samensmeden. Als gemeente beleef je een stuk verdieping. 
Iedereen die mee reist, beleeft dit op zijn eigen manier, maar 
wanneer je dit met elkaar deelt, strekt het, omdat je het 
samen hebt beleefd, tot een verrijking van de individuele 
ervaring.

Christenen voor Israël organiseert niet alleen solidariteits-
reizen in het vaste reizenprogramma, maar kan u ook 
helpen bij het organiseren van uw eigen reis op maat. 
Overweegt u een reis naar Israël met uw gemeente, met 
familie of  vrienden? Christenen voor Israël heeft een 
uitgebreid netwerk van vrienden en kennissen in Israël 
die deze reis werkelijk bijzonder kunnen maken. We 
kunnen u helpen om echt in contact te komen met het 

Joodse volk. U kunt bijvoorbeeld onze projecten bezoeken 
om te zien wat een geweldig inspirerend werk er wordt 
gedaan.

Maak van uw gemeentereis een geweldige ervaring die uw 
gemeente of familie zal opbouwen. Neem contact op met 
Bert Kuijl van Christenen voor Israël. Hij helpt u graag bij 
het organiseren van uw reis. Kijk op christenenvoorisrael.nl/
reizen onder ‘Reis op maat’ of mail naar gemeentereizen@
christenenvoorisrael.nl.

Slim schenken voor Israël

Schenken en nalaten. U denkt er mis-

schien niet zo vaak over na. Toch zijn 

er goede redenen om er eens bij stil 

te staan. Als u namelijk met regelmaat 

doneert aan Christenen voor Israël, kunt 

u ons op een eenvoudige manier meer 

laten ontvangen zonder dat u netto meer 

schenkt.

Hoe kunt u met hetzelfde bedrag toch meer 
schenken aan Christenen voor Israël? Door 
een periodieke schenking vast te leggen. 
Dat kost u niets, maar geeft ons wel de 
mogelijkheid om meer christenen te ver-
tellen over het belang van Israël voor ons 
als christenen en om projecten in Israël te 
ondersteunen.

Voorbeeld
Stel, u verdient 40.000 euro per jaar en u 
doneert maandelijks 25 euro aan Christe-
nen voor Israël, dat is per jaar 300 euro. 
Dit is minder dan de drempel van 1% die 
de belastingdienst hanteert en daarom kunt 

u deze gift niet van de belasting aftrekken. 
Wanneer u de gift als periodieke schenking 
laat vastleggen kan dit wel. Valt u in een 
hogere belastingschijf dan kunt u nog meer 
doneren aan Christenen voor Israël, zonder 
dat u netto meer geeft dan u nu doet. Ook 
als u de bovengrens van 10% van uw in-
komen passeert, kunt u via een periodieke 
schenking toch de volledige gift aftrekken 
van de belasting.

U kunt al een periodieke schenking 
vastleggen vanaf 250 euro per jaar en het 
bedrag in maandelijkse termijnen betalen. 
Een periodieke schenking heeft een loop-
tijd van minimaal vijf jaar.

Informatie en contact
Meer weten of schenken of nalaten? 
Neem dan vrijblijvend contact op met 
Leo van Koesveld. U kunt hem bereiken 
op schenken@christenenvoorisrael.nl of 
elke woensdag tijdens kantooruren op 
033-2458824. Ook zonder afspraak bent u 
op woensdag welkom om langs te komen 
voor een informatief gesprek.

Het vastleggen van een periodieke schenking kan eenvoudig, zonder tussenkomst van een notaris, door 

het wederzijds invullen van een overeenkomst. | Foto: CvI

Ondernemers uit Nederland bezoeken het nieuwe 

project. | Foto CvI

De graftuin in Jeruzalem. | Foto: Israel Photo Gallery

Solidariteitsreizen in 2015

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,–

* Op basis van verblijf in een tweepersoonskamer.



i s r a ë l a g e n d a
J O O D S E  K A L E N D E R

Zondag 5 juli
Sjiva-asar beTammoez  (Vastendag van 17 Tammoez)

Zondag 26 juli
Vastendag van 9 Aw  (Verwoesting van de Tempel)

S P R E K E R S

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

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

Dinsdag 15 september
19.30 uur: Nunspeet: Lezing Heleen Bénard . 

Locatie: Gebouw de Wheme. Thema: Het Joodse 
gezinsleven en de Joodse vrouw.

Maandag 5 oktober
20.00 uur: Aalsmeer: Bijbelstudie met ds. Henk 

Poot . Locatie: Gebouw Heliomare, Zwarte-
weg 98. Thema: Israël en de verkleuring van de kerk.

M U Z I E K

Dinsdag 22 september
19.45 uur: ’s-Gravenzande: Zingen voor Israël . 

Locatie: Dorpskerk, Langestraat 34.

Zaterdag 26 september
19.15 uur: Heusden (NB): Zingen voor Israël . Loca-

tie: Grote of Catharijnekerk, Burchtstraat 2.

Dinsdag 29 september
19.45 uur: Bodegraven: Zingen voor Israël . Locatie: 

Dorpskerk, Oude Markt 1.

Dinsdag 6 oktober
19.45 uur: Dirksland: Zingen voor Israël . Locatie: 

Hervormde Kerk, Ring 2.

Dinsdag 20 oktober
Veenendaal: Concert Tzahal . Toegang 12,50 euro 

per persoon (kinderen tot 12 jaar: 7,50 per per-
soon). Meer informatie op christenenvoorisrael.nl/
tzahal.

Woensdag 21 oktober
Drachten: Concert Tzahal . Toegang 12,50 euro 

per persoon (kinderen tot 12 jaar: 7,50 per per-
soon). Meer informatie op christenenvoorisrael.nl/
tzahal.

E X P O S I T I E S

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 voor Israël 

van Barneveld naar Nijkerk . Meedoen? Kijk 
voor de voorwaarden op christenenvoorisrael.nl/
sponsorloop. 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
Westerbork: Expositie Door Hella’s ogen . Orga-

nisatie: Kamp Westerbork. Expositie gebaseerd op 
de zoektocht naar het familiegeheim en -verdriet 
van Hella de Jonge, die begon na de ontdek-
king van het koffertje van haar tante Ro. Info: 
 kampwesterbork.nl.

Tot 12 september
Aalten: Expositie Herinnering aan de doden . 

Beeldend kunstenares Thea Zweerink. Organisatie 
en locatie: Aaltense synagoge, Stationsstraat 7. 
Openingstijden woensdag: 13.30 – 16.30 uur, 
 donderdag: 10.00 – 16.00 uur, zaterdag 12 sep-
tember: open monumentendag van 10.00 tot 
17.00 uur.

K E R K D I E N S T E N

Zondag 5 juli
9.30 uur: Dordrecht: Israëldienst met ds. 

Willem J.J. Glashouwer . Locatie: Immanuël 
Gemeente Dordrecht, Lange Breestraat 24. Thema: 
Israël.

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 284 verschijnt op 28 augustus 2015.

Even uitrusten

Cartoonist gezocht

Nieuwe website

Nieuwsbrief

Wie ooit in de Oude Stad van Jeruzalem was, kent ze wel: de kleurige handkarren die worden gebruikt om de winkeltjes in de nauwe 
 straatjes van de stad te bevoorraden. Deze kruier neemt even pauze en maakt het zich comfortabel in z’n eigen kar. | Foto: Flash90

Wij, de redactie van Israël Aktueel, zijn op zoek naar 
een cartoonist voor deze krant. We zoeken iemand die 
op  kernachtige wijze het nieuws over Israël in beeld kan 
 vertalen. Ben jij degene die onze krant verrijken kan met 
een pakkende cartoon? Mail ons dan enkele cartoons in 
goede resolutie: krant@christenenvoorisrael.nl. Wil je 
je  cartoon liever per post sturen, dan kan dat ook: Israël 
 Aktueel, t.a.v.: Marijke Terlouw, Postbus 1100, 3860 BC, 
Nijkerk

In de maand juli ontvangt u van ons geen krant, maar een 
nieuwsbrief. De nieuwsbrief gaat deze keer over het inter-
nationale werk van Christenen voor Israël. In het afgelo-
pen jaar is het werk wereldwijd gegroeid en zijn we in nog 
meer landen actief dan we al waren. Juist over het werk 
in deze nieuwe landen kunt u lezen in de nieuwsbrief. De 
nieuwsbrief wordt eind juli bij u bezorgd.

Zomerproeverij  Israëlwinkel
In de zomermaanden kunt in de Israëlwinkel in Nijkerk gratis Israëlische produc-

ten proeven. Van harte welkom. De proeverijen zijn op vrijdag en zaterdag.

3 en 4 juli  Confituur- & marmelade-
proeverij

10 en 11 juli  Wijn- & kruidenproeverij
17 en 18 juli  Thee- & muesliproeverij
24 en 25 juli  Confituur- & marmelade-

proeverij

31 juli en 1 augustus  Wijn- & kruidenproeverij
7 en 8 augustus  Thee- & muesliproeverij
14 en 15 augustus  Confituur & marmelade-

proeverij
21 en 22 augustus  Wijn- & kruidenproeverij
28 en 29 augustus  Thee- & muesliproeverij

Komende maand zullen wij op christenenvoorisrael.nl 
onze geheel vernieuwde website uitrollen. We krijgen een 
nieuw, fris ontwerp en kunnen u beter van dienst zijn. Het 
nieuws en onze activiteiten komen duidelijker en over-
zichtelijker in beeld en we kunnen onze artikelen beter 
dan ooit presenteren. Ook gaan we het nieuws koppelen 
aan het gebedswerk. Op onze site vindt u straks actuele 
gebedspunten waarbij u de achtergrond van het nieuws 
kunt lezen, zodat u in uw gebed meer betrokken kunt zijn 
op Israël. We hopen de nieuwe website begin juli uit te 
rollen. Houd de site dus in de gaten.

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

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

4 juli 2015
Thoralezing: Balák, 
Numeri 22:2-25:9
Haftarahlezing: Micha 5:6-6:8

11 juli 2015
Thoralezing: Pinchas, 
Numeri 25:10-30:1
Haftarahlezing: 1 Koningen 
18:46-19:21

18 juli 2015
Thoralezing: Matót, 
Numeri 30:2-32:42
Haftarahlezing: Jeremia 1:1-2:3
Thoralezing: Mas’ée, 
Numeri 33:1-36:13
Haftarahlezing: Jeremia 
2:4-28, 3:4

25 juli 2015
Thoralezing: Devariem, 
Deuteronomium 1:1-3:22
Haftarahlezing: Jesaja 1:1-1:27

26 juli 2015, Tisja b’av
Thoralezing ’s ochtends: 
Deuteronomium 4:25-40
Haftarahlezing ’s ochtends: 
Jeremia 8:13-9:23
Thoralezing ’s middags: 
Exodus 32:11-14; 34:1-10
Haftarahlezing ’s middags: 
Jesaja 55:6-56:8

1 augustus 2015
Thoralezing: Wa’etchanán, 
Deuteronomium 3:23-7:11
Haftarahlezing: Jesaja 40:1-26

8 augustus 2015
Thoralezing: Ékev, 
Deuteronomium 7:12-11:25
Haftarahlezing: Jesaja 
49:14-51:3

15 augustus 2015
Thoralezing: Re’ée, 
Deuteronomium 11:26-16:17
Haftarahlezing: Jesaja 
54:11-55:5

22 augustus 2015
Thoralezing: Sjoftíem, 
Deuteronomium 16:18-21:9
Haftarahlezing: Jesaja 
51:12-52:12

29 augustus 2015
Thoralezing: Ki teetsée, 
Deuteronomium 21:10-25:19
Haftarahlezing: Jesaja 54:1-10
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Goed nieuws voor alle fans van de Israë-
lische Tzahalband. Dit najaar kunnen de 
voetjes weer van de vloer, want de band 
komt ein-de-lijk weer naar Nederland!

De concerten vinden plaats in Veenendaal (dinsdag 
20 oktober) en Drachten (woensdag 21 oktober). 
De Tzahalband bestaat uit jonge muziektalenten 
uit het Israëlische leger. Ze brengen een mix van 
Israëlische, Joodse en moderne muziek.

De laatste keer dat Tzahal optrad in Nederland is 
alweer bijna drie jaar geleden. In november 2012 
speelden ze in Amsterdam, Den Haag, Bussum, 
Drachten en Zutphen.

» Houd isreality.nl in de gaten voor updates over de 
concerttour.

Isreality Jongerenweekend 
november 2015

Van 6 tot en met 8 november vindt het tiende 
Isreality Jongerenweekend plaats. Dit jaar is het 
thema Zijn Koninkrijk komt! en onder meer Cor 
Verkade en rabbijn Shmuel Katz komen daar over 
spreken. Het weekend vindt plaats in Lunteren, 
vlak bij Ede. Inschrijven voor dit gave weekend kan 
via isreality.nl. Het kost je maar E 59,– voor een 
all-in, opbouwend weekendje weg!

Van belang
Deze zomer reizen weer 
honderdduizenden chris-
telijke toeristen af naar 
Israël. Een reis naar Israël 
is iets anders dan een 
vakantie naar Frankrijk 
of Italië. Israël is het land 
van de Bijbel. Veel christenen bezoeken Israël 
om te wandelen waar Jezus ook wandelde. Het 
feit dat dit dan ‘toevallig’ in Israël is, is voor veel 
christelijke bezoekers niet zo relevant.
In de Bijbel ontdek je dat dit gegeven wel dege-
lijk van belang is. Het is geen toevalligheid. God 
roept Abraham niet zomaar op om juist naar dit 
land te trekken. Waarom anders al die moeite?
Volgens de Joodse traditie is Israël de plaats 
waar eens het paradijs was. Zowel geogra� sch 
als Bijbels gezien zou dat best eens kunnen. Als 
God op weg is om het paradijs te herstellen, 
dan is het logisch dat Hij de plek waar ooit het 
paradijs was, ook uitkiest als centrum van Zijn 
handelen op aarde. Dat is Jeruzalem. Misschien 
dat de Hof van Getsemane/Hof van Olijven en 
de Hof van Jozef van Arimatea uit Jezus’ lijdens- 
en opstandingsverhaal ook een verwijzing zijn 
naar de Hof van Eden.
Maar er zijn meer aanwijzingen dat het land 
Israël van grote betekenis is voor God. Israël is 
een “sieraad voor de hele wereld” (Jeremia 3:19) 
en “Gods woonplaats” (Exodus 15:17). In Joël 
4:3 noemt God Israël ‘Zijn land’. Datzelfde geldt 
voor Jeruzalem, dat God voor eeuwig heeft 
uitgekozen als “Zijn woning” (Psalm 132:13). Hij 
verlangt ernaar om daar te zijn.
Er zijn heel veel redenen om Israël te bezoeken. 
Wandelen in de voetsporen van de Here Jezus is 
er daar één van. Maar vergeet niet om ook eens 
om je heen te kijken. Dit land, waar je Bijbelse 
profetieën in vervulling ziet gaan en waarheen 
het Joodse volk terugkeert, is er niet zomaar. 
Het speelt een centrale rol in Gods verlossings-
plan, op weg naar Jezus’ wederkomst. Niet op 
de Franse Mont Blanc of de Italiaanse Brenner-
pas, maar op de Olijfberg in Jeruzalem.

Arjan

17 – 31 juli en 31 juli – 14 augustus
ISREALITY JONGERENREIZEN
(Volgeboekt)

20 en 21 oktober
CONCERTTOURNEE TZAHAL
20 oktober | Veenendaal
21 oktober | Drachten

6-8 november
ISREALITY JONGERENWEEKEND 2015

» Check ook de agenda op isreality.nl.

Concerten in Veenendaal en Drachten

Tzahal komt weer naar Nederland!

Isreality Jongerenreizen 2015
Deze zomer vertrekken twee jongerenreizen van 
Isreality Travel naar Israël. Hoofdonderdeel van het 
programma is het vrijwilligerswerk in een arme 
wijk van Jeruzalem. Je kunt de verrichtingen van de 
jongeren volgen via isreality.nl! 

Bijbelstudies op isreality.nl

Op isreality.nl vind je naast interessante achtergronden en prikkelende blogs ook veel Bijbelstudies. Je 
kunt er zowel audio, video als geschreven studies volgen over onderwerpen die te maken hebben met 
Gods plan met Israël en de kerk. Te gebruiken voor persoonlijke studie, maar ook in groepsverband!

Isrealitypagina compleet vernieuwd!
Je hebt een bijzondere pagina voor je, want het 
is de allerlaatste keer dat de Isrealitypagina in 
deze vorm verschijnt. Vanaf de volgende uitga-

ve van  Israël Aktueel vind je hier een compleet 
vernieuwde pagina. Hou de volgende krant dus in 
de gaten!

A G E N D A

D R Y  B O N E S





De Tijden
Matteüs 24:32, 33Matteüs 24:32, 33

Thema:

Op de bres 
voor Israël

v e r D i e P e n D e  b i J l aG e  b i J  i s r a ë l  a k t u e e l  |  J u l i -au G u s t u s  2015

Inhoud

2 Terugkomst na de Holocaust

3  De geschiedenis 
achter de Israëlzondag

4-5  Nederland en Israël,
vrienden of niet?

6 Een huisje aan de dijk

7  Interview met 
Jan Willem van der Hoeven

Woord vooraf

Het was eind jaren zestig van de vorige eeuw. 
De pas opgerichte afdeling van de christelijke 
studentenvereniging Ichthus in Utrecht had 
een avond georganiseerd in het theater Tivoli 
aan de Lepelenburg. Als student woonde ik 
de samenkomst bij. De spreker die avond was 
een knappe jonge man met een wit boordje 
om zoals geestelijken uit de katholieke kerk 
dragen. Hij werd aangekondigd als de be-
waarder van de Graftuin in Jeruzalem, Jan 
Willem van der Hoeven. Zijn met bewogen-
heid en enthousiasme gebrachte toespraak 
maakte op de honderden jonge mensen een 
overweldigende indruk. Nooit eerder hadden 
deze studenten iemand zo bevlogen over het 
Evangelie én over Israël horen spreken. Bij 
velen werden de ogen geopend voor de on-
verbrekelijke verbinding die er is tussen Jezus, 
het Bijbelse Israël en het land, volk en de 
staat Israël in de actualiteit van dat moment.
In diezelfde periode bracht Jan Willem van 
der Hoeven deze boodschap ook in veel 
kerken in heel het land. De bijna vanzelfspre-
kende liefde van Nederland voor Israël was 
tanende, voor het eerst na de stichting van 
de staat Israël in 1948 en de eenwording 
van de eeuwige ongedeelde hoofdstad Je-
ruzalem sinds de Zesdaagse Oorlog in 1967. 
Bovendien dreigde er nieuw gevaar van de 
kant van de verenigde Arabische staten (wat 
uiteindelijk resulteerde in de Jom Kippoer-
oorlog van 1973). In 1963 had Jan Willem 
van der Hoeven de NEM (Near East Ministry) 
opgericht, een organisatie die verzoening wil 
bewerken tussen Jood en Arabier. In aanvul-
ling daarop wilde hij in Nederland een actie- 
en gebedsbeweging op gang brengen onder 
de naam ‘Ga op de bressen staan’.
Inmiddels zijn we zeventig jaar na de Tweede 
Wereldoorlog, waarin gepoogd werd het 
hele Joodse volk te vernietigen. Maar hoe 
was dat nu direct na de oorlog toen enkele 
berooide overlevenden terugkwamen uit de 
kampen? Was er vreugde over hun terugkeer 
en hoe werd de draad van het leven na zo 
veel ellende en verlies opgepakt? Vijf jaar na 
de oorlog stelde de Nederlandse Hervormde 
Kerk de Israëlzondag in, vooral ingegeven 
vanuit schaamte over het zwijgen in de tijd 
van de wegvoering van de Joden en de ver-
schrikkingen die daarna gebeurden. Vandaag 
vindt in ons land onmiskenbaar een opleving 
plaats van antisemitisme, antizionisme en 
anti-Israëlsentiment. Waar zal dat toe leiden?
Meer dan ooit is het nodig om op te komen 
voor Israël: op de bres voor Israël.

Pim van Der Hoff

HoofDreDacteur

Op de bres voor Israël
De bus rijdt eindeloos door bebost gebied in het oosten van Polen. Het zonlicht fl akkert op deze prachtige zomerdag 

tussen de bomen door terwijl we rijden. Maar de stemming is somber. Achter ons ligt Sobibor. Of wat er van over is. 

Eigenlijk alleen maar een enorme asheuvel.

Door ruben riDDerHof

Het dringt gewoon niet tot je door. De schaal 
van de moord die hier werd gepleegd. Maar 
de stilte in de bus is een vorm van verwer-
king. Van eer aan de slachtoffers. Een poging 
om er in gedachten juist mee om te gaan.

Schrijnend
Tijdens de lange ritten door het Poolse land-
schap vertelt rabbijn Van de Kamp, die deze 
reis organiseerde, ook enkele verhalen over 
hoe het de overlevenden verging toen ze te-
rug kwamen in Nederland. Er was zo weinig 
begrip voor hun lijden. De bezetting en de 
hongerwinter leken voor de Nederlandse bur-
gers de maatstaf van ellende. Daarbij konden 
de uitgemergelde en getraumatiseerde over-
levenden van de nazimoordmachine hun ver-
haal niet kwijt, laat staan rekenen op begrip. 
De daaruit voortvloeiende verhalen zijn schrij-
nend. Geroofde spullen en huizen die nooit 
werden teruggegeven. Hoge rekeningen voor 
diensten die nooit werden afgenomen …

Kinderkleertjes
De rabbijn vertelt over hoe een kerkelijke ge-
meente die na de oorlog in een leegstaande 
synagoge was getrokken, bij een renovatie 
een menora aantrof. De koster van de Joodse 
gemeente had deze uit angst voor roof door 
de nazi’s begraven in de kruipruimte. Toen 
de nabestaanden van de Joodse gemeente 
hier lucht van kregen, wilde het kerkbestuur 
de menora niet teruggeven. Het was im-
mers nu van de kerk, toch? Pas na heel lang 
aandringen en door tussenkomst van de Is-
raëlische ambassadeur lukte het uiteindelijk. 
“Hoe heilig is deze kandelaar eigenlijk voor 

de Joodse gemeenschap”, vroeg een van de 
kerkbestuurders uiteindelijk. “Net zo heilig 
als de kinderkleertjes die in de vitrines van 
Auschwitz liggen uitgestald”, antwoordde de 
ambassadeur.

Onmogelijk
Het is dit jaar zeventig jaar geleden dat de 
Holocaust tot een einde kwam. We hebben er 
veel bij stilgestaan tijdens onze evenemen-
ten en in deze krant. Hoe kunnen we ‘juist’ 
omgaan met wat er tijdens de Holocaust 
gebeurde? Is een gevoel van verbijstering, 
verslagenheid of verdriet voldoende? Vol-
staat een erkenning van schaamte voor wat 

in het christelijke Europa kon plaatsvinden? 
Hoe doe je recht aan de slachtoffers? In ge-
dachten is dat onmogelijk. Vreemd eigenlijk 
dat we als christenen zo veel nadruk leggen 
op wat we denken en vinden. Maakt je in-
nerlijke overtuiging en je belijden werkelijk 
het verschil?

Op de bres
“Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, 
zal binnengaan in het Koninkrijk der heme-
len, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die 
in de hemelen is”, zei de Here Jezus (Mat-
teüs 7:21). En wat zou met betrekking tot de 
Holocaust de wil van de Vader zijn? Is dat 
niet “Troost, troost Mijn volk” (Jesaja 40:1)? 

Het dringt steeds meer tot me door hoe be-
langrijk het is dat we als christenen, die de 
Bijbel erkennen als Gods Woord, op de bres 
gaan staan voor Gods volk. Dat we in actie 
komen. Niet alleen in woorden en belijdenis-
sen, maar in daden.

Gods instrument
Ik heb me in de bus in Polen veel afgevraagd 
wat ik zou hebben gedaan als ik in die tijd 
leefde. Zou ik de moed hebben gehad om 
met gevaar voor eigen leven Joden te ver-
bergen in mijn huis? Wat als zich nu een 
vergelijkbare situatie voordeed? Zou ik de 
rabbijn en zijn gezin opnemen in mijn huis? 

Of blijft mijn Israëlliefde bij een in gedachten 
beamen van Bijbelse beloften?

“Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal Mijn hand 
opheffen naar de heidenvolken, naar de vol-
ken zal Ik Mijn banier omhoogsteken. Dan 
zullen zij uw zonen brengen in de armen, en 
uw dochters zullen gedragen worden op de 
schouder.” (Jesaja 49:22)

Bid dat God ons de genade geeft dat wij 
in actie durven komen en deze woorden 
van Jesaja vervullen. Hij is het die Zijn volk 
bewaart. Ik hoop van harte dat wij Zijn in-
strument zullen mogen zijn om Zijn volk tot 
troost en zegen te zijn.

Foto: Tom Parnell/CC2.0 Flickr

‘Zou ik de moed hebben gehad om met gevaar 

voor eigen leven Joden te verbergen in mijn huis?’
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Een eenzame thuiskomst

Overlevenden van het concentratiekamp Ebensee na de bevrijding op 6 mei 1945. | Foto: National Archives

Op het kantoor van de Joodse Gemeente wordt in het 
najaar van 1945 een aangetekende brief bezorgd. ‘U 
wordt gesommeerd per omgaande de door u niet voldane 
onroerend-goedbelasting voor de synagoge en bijbehorende 
percelen over de jaren 1942, 1943 en 1944 te betalen. Bij 
verdere  nalatigheid worden de hierna volgende maatrege-
len  genomen.’ Ja, het klopt. De belasting was niet voldaan. 
Op last van de bezetter was het gebouw in 1942 geslo-

Niets meer terug

Jack voelde hoe de spanning toenam toen hij van 

school af moest om naar een Joodse school te gaan. 

Jack de Lange was tien jaar toen de oorlog begon.

“Ons gezin woonde in Amsterdam waar we een schoenen-
winkel hadden. In 1942 moesten we onderduiken en uitein-
delijk heb ik op zestien onderduikadressen gezeten. Mijn ou-
ders zijn getransporteerd naar Auschwitz, maar overleefden 
het wonderlijk genoeg.”
Na de oorlog ervaarde Jack een moeilijk en emotioneel 
weerzien met zijn ouders en broer, die ook de onderduik 
overleefd had. “Berooid kwamen mijn ouders uit de kampen. 
Het voelde onwerkelijk. Er werd nergens over gesproken en 
ogenschijnlijk pakten zij hun leven weer op. Ze misten veel 
familieleden, maar lieten het verdriet niet toe.

De winkel, ons huis en vele kostbaarheden die we in bewa-
ring hadden gegeven bij kennissen, konden we niet meer 
terugkrijgen. We werden zelfs bedreigd met de politie als 
we er niet over op zouden houden. Daarentegen was onze 
steun en toeverlaat drogist Van Hemert, die tegenover ons 
een drogisterij had. Omdat onze winkel weg was, bood hij de 
helft van zijn winkel aan, zodat vader opnieuw kon beginnen 
met een zaak.
Ik ervoer onverwerkte spanningen in ons gezin. In een aantal 
opzichten waren mijn ouders veranderd. Ze gooiden geen 
eten meer weg. En als ze maar iemand konden helpen, dan 
deden ze dat direct”.

Herinneringen

Rabbijn Vorst werd in 1943 op vijfjarige leeftijd wegge-

haald. Acht maanden verbleef hij in Westerbork. Zestien 

maanden in Bergen-Belsen. Twee weken bracht hij door 

in een veewagon van het beruchte ‘verloren transport’ 

dat strandde bij Tröbitz. Zonder eten, zonder drinken. 

Zijn moeder bezweek in die trein. Eind april 1945 werd 

hij door de Russen bevrijd.

“Herinneringen? Een enkele: van Tröbitz, via Riesa en Leip-
zig, in een Amerikaanse legertrein richting Maastricht, terug 
naar Nederland. Wij krijgen te eten; brood met marmelade 
besmeerd, kleverig; en brood met worst, heerlijk. ‘Nee’, zegt 
mijn vader, ‘die worst is niet koosjer. Tot nog toe mochten wij, 
móésten wij alles wat maar eetbaar was, eten. Nu niet meer!’

“Je kunt op twee manieren vergeten, passief en actief. Som-
mige dingen vergeet je gewoon, passief, maar je kunt ook 
actief bezig zijn om te voorkomen dat je je dingen gaat 
herinneren. Als G’d de mens de mogelijkheid heeft gegeven 
vreselijke dingen te vergeten, dan maak ik daar in mijn geval 
dankbaar gebruik van.”

“Nog een herinnering: wij rijden Nederland binnen. Ik zie 
opgeblazen bruggen over de rivier. Spontaan beginnen som-
migen het Wilhelmus te zingen. Ik herinner me niet of ik 
toen heb meegezongen. Maar ieder jaar op 4 mei, maakt een 
enorme ontroering zich van mij meester. Ik zing het Wilhel-
mus mee, meestal meer in gedachten dan in woorden. Maar 
dan wel de tekst van het zesde couplet: … de tirannie verdrij-
ven die mij mijn hart doorwond. G’d geve dat dit dichtgebed 
voor ons allen heel spoedig zal worden verhoord!”

Moederziel alleen

“Met een Rode Kruisambulance hebben ze me vanuit 

Eindhoven naar Groningen teruggebracht. Daar stond 

ik dan. Een knulletje van 18 jaar, ik woog 28 kilo, onder 

de schurft, met een verblijf in Auschwitz en Buchenwald 

achter de rug.”

Aan het woord is Barend van Delft: “Mijn ouderlijk huis was 
ik kwijt. Vader, moeder en mijn zes broertjes en zusjes waren 
allemaal omgekomen. Geen ooms en tantes, geen neefjes 
en nichtjes meer. Iedereen was weg. In de ‘Harmonie’ werd 
ik gekeurd op tbc. Daar bleef het bij. Hoe het verder met me 
was, daar werd niet naar gevraagd of gekeken. Ik was zo 
zwak dat ik nauwelijks op mijn benen kon staan. Maar daar 
was niemand in geïnteresseerd.
Ik werd niet meer toegelaten op mijn oude middelbare 
school. Uiteindelijk kreeg ik een plekje op de Ambachts-
school bij de opleiding voor kleermaker. Omdat daar maar 
twee leerlingen waren, werd ik toegelaten. Van de sociale 
dienst kreeg ik ongeveer twaalf gulden per week. Daarna 
nog eens drie gulden per week als lening om mijn kosthuis 
te kunnen betalen. Die heb ik later na mijn huwelijk keurig 
terugbetaald. Nee, ik heb het helemaal alleen, eigenlijk nog 
een kind, moeten redden. Ook de Joodse gemeente deed 
niets. Iedereen was bezig met zijn eigen sores. Hoe het me 
gelukt is, weet ik niet, maar ik heb het uiteindelijk gered. 
Maar de herinneringen van het moederziel alleen zijn en 
het daardoor alles alleen moeten regelen, na Auschwitz en 
 Buchenwald, dat doet nog steeds pijn.”

ten. Het interieur was leeggeroofd. Diegenen die voor de 
oorlog altijd de rekeningen betaalden en de bestuurders die 
daarvoor moest tekenen, waren ondergedoken of wegge-
voerd.

Dit soort taferelen was vaak weggelegd voor die weinigen 
die berooid van familie en bezittingen terug probeerden te 
keren in de Nederlandse samenleving.

Na die lange reis vanuit Polen ben ik thuis. Nou ja, 

thuis. De groenteboer heeft mij geholpen. Voor-

lopig mag ik slapen in zijn schuurtje achter het 

huis. Met een ledikant, een kussen, een deken en 

een houten stoel. Nou ja, thuis. Ik zit alleen. Mijn 

vrouw en kinderen heb ik daar in Polen achter 

moeten laten. Een van deze dagen zal ik wel een 

berichtje krijgen, net als zo veel anderen, dat zij 

niet meer terugkomen.

Op het stadhuis mocht ik vijf gulden ophalen om een broek en 
een jasje te kunnen kopen. Ik moest beloven dat ik over zes 
weken die vijf gulden terug kwam brengen. Op zoek naar werk 
loop ik dagelijks langs ons oude huis. Het huis waar wij direct 
na ons huwelijk introkken. Daar achter het raam rechts boven 
was onze slaapkamer. Daar werden onze twee jongens geboren. 
In de voortuin, waar een mij onbekende vrouw met een gieter 
de afrikaantjes besproeit, reden de twee kleintjes op hun fiets-
jes rond. De ambtenaar op het stadhuis haalt zijn schouders er 
over op. ‘Tja, u bent nu al meer dan twee jaar weggeweest. Het 
huis stond leeg. Wie kon er nu weten dat u nog terug zou ko-
men? Wij kunnen deze mensen niet zomaar op straat zetten’.

Dit is maar één van die honderden schrijnende verhalen die 
in 1945, niet lang na de bevrijding werden opgeschreven.

aan Deze PaGina werkten mee: rabbiJn loDY b. van Der kamP, rabbiJn inG. i. vorst en GeJa laHPor
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Israëlzondag

Steeds meer kerkmensen geven uiting 

aan gevoelens van vervreemding, wan-

neer ze iets vernemen over de Israël-

zondag. Het liefste zouden ze willen dat 

deze traditie wordt afgeschaft. Vanwaar 

die aversie?

Door ds. G. Hette Abma
Mateloos kunnen zij zich eraan ergeren dat 
er gesproken wordt over de ‘onopgeefbare 
verbondenheid’ van de kerk met Israël. Ze 
proberen de geesten te masseren zodat ein-
delijk het besluit valt dat die vermaledijde 
formulering uit de kerkorde verdwijnt. Door 
het gebruik van die woorden wordt de in-
druk gewekt dat we in de kerk alles zouden 
moeten goedkeuren wat de Israëlische rege-
ring doet, terwijl we dagelijks in de media 
vernemen welk onrecht de Palestijnen wordt 
aangedaan. De uitzichtloze politieke situatie 
in het Midden-Oosten vormt de verklaring 
voor de moeite met de Israëlzondag. Er gaan 
al stemmen op in de plaats daarvan een 
jaarlijkse Midden-Oostenzondag te organi-
seren.

Beschaamd en verwonderd
Alle reden om het geheugen wat op te fris-
sen. Sinds wanneer kennen we eigenlijk zo’n 
specifieke Israëlzondag? En waarom is die 
ooit ingesteld? Vorig jaar was het precies 
vijfenzestig jaar geleden dat de synode van 
de Nederlandse Hervormde Kerk de beslis-
sing heeft genomen om een Israëlzondag 
in te stellen. Dat is op zich niet zo verwon-
derlijk. Er was een collectieve schaamte 
vanwege het feit dat de kerk veelal heeft 
weggekeken tijdens de deportatie van de Jo-
den en heeft gezwegen toen de massamoord 
op zes miljoen leden van het uitverkoren 
volk van God plaatsvond. Vele christenen 
hebben het als een wonder ervaren dat 
kort na de verschrikkingen van de Tweede 

Wereldoorlog in 1948 de staat Israël werd 
opgericht.

In de naoorlogse periode was er sprake van 
een opvallende aandacht voor Israël in het 
plan van God. In 1949 werd door de synode 
van de genoemde kerk een proeve van een 
nieuwe confessie aanvaard: Fundamenten 
en Perspectieven van belijden. Expliciet 
wordt daarin gesproken over de verkiezing 
van  Israël in het verleden, het heden en 
de toekomst. De kerk neemt afstand van 
de vervangingstheologie. Kenmerkend is 
de wijze waarop de verbondenheid van 
de kerk met Israël onder woorden wordt 
gebracht: “De gemeente van Jezus Christus 
is niet volgroeid, noch het Koninkrijk Gods 
tot volle openbaring gekomen, zolang niet 
Israël, op de tijd en wijze bij God bekend, 
tot zijn  Messias is teruggebracht.” Dit moet 
in het gesprek met het Joodse volk worden 
betuigd.

Gesprek met Israël
In het verlengde van deze opzienbarende 
wijziging in het kerkelijk belijden is te 
 begrijpen hoe er over Israël wordt gespro-
ken in de Kerkorde van 1951. Niet langer 
is het oogmerk van de kerk om zending 
te bedrijven onder de Joden, maar nu 
gaat het erom het gesprek met Israël te 
zoeken. In het artikel over het apostolaat 
staat dat de kerk als Christusbelijdende ge-
loofsgemeenschap gesteld is in de wereld 
om Gods beloften en geboden voor alle 
mensen en machten te betuigen en in de 
verwachting van het Koninkrijk Gods, haar 
apostolische opdracht te vervullen. Aller-
eerst wordt gesteld dat de kerk zich in het 
gesprek met Israël richt tot de synagoge 
en tot allen, die bij het  uitverkoren volk 
behoren, om hun uit de  Heilige Schrift te 
betuigen, dat Jezus de Christus is.  Vervolgens 
komt pas de  opdracht tot zending onder de 
heidenen aan de orde en ook de roeping 

de verkiezing geliefden vanwege de vaderen 
(Romeinen 11:28).

Plaats in Gods plan
Ten tweede gaat het over de inhoud van 
de prediking. Plechtig gezegd zal duidelijk 
moeten worden ‘wat de plaats en toekomst 
van het Joodse volk is in de heilsgang van 
het Koninkrijk Gods’. Eeuwenlang heeft de 
kerk zichzelf gezien als de vervanger van 
het Joodse volk. Deze substitutiegedachte 
heeft de Joden veel leed berokkend. Denk 
ook aan de bijna algehele vernietiging van 
het Europese Jodendom door de nazi’s. 
Door de proclamatie van de staat Israël in 
1948 werd binnen de kerk ontdekt dat God 
een plan heeft met Zijn volk. Als eens het 
Koninkrijk van God wordt opgericht zal Israël 
daarin een centrale rol vervullen (Handelin-
gen 1:6).

Gebed voor Israël
In de derde plaats is zo’n speciale zondag 
van belang om als gemeente zich ervan be-
wust te worden welke wezenlijke betekenis 
het gebed voor het volk van God heeft. “Bid 
om vrede voor Jeruzalem, laat het goed gaan 
met hen die u liefhebben” (Psalm 122:6). 
Concreet betekent dit dat de gemeente bidt 
om het goede voor de Joden, die geconfron-
teerd worden met opnieuw oplaaiend anti-
semitisme in Europa en ook voor de Israëli’s 
die te maken hebben met de haat van de 
Arabische volken.

Bij een goede preek met drie punten hoort 
ook een toepassing. Velen zijn bezorgd over 
de toekomst van de kerk in ons land. Waar-
om denken dan maar weinig mensen eraan 
dat de houding ten opzichte van Israël wel-
eens een belangrijke oorzaak van de malaise 
kan zijn? Laten we ons daarom realiseren 
hoe God heeft beloofd dat Hij zal zegenen 
die Abraham en zijn nakomelingen zegenen 
(Genesis 12:3).

Foto: Gerard Stolk/CC2.0 Flickr

tot evangelisatie onder hen die van de kerk 
vervreemd zijn.

Gebedszondag
Op 20 mei 1949 besprak de hervormde 
synode het voorstel van de Raad voor de 
verhouding van Kerk en Israël om ieder jaar 
een gebedszondag voor Israël in te stellen. 
Een bepaalde zondag – bij voorkeur vlak 
voor de Grote Verzoendag – zal bestemd 
worden voor “de opwekking van liefde 
voor Israël”. In de prediking zal uitkomen 
“wat de plaats en toekomst van het Joodse 
volk is in de heilsgang van het Koninkrijk 
Gods”. Tenslotte “drage de dienst in hoge 
mate het karakter van een gebedsure”. 
Zonder  noemenswaardige discussie besluit 
de synode ertoe het voorstel te aanvaarden. 
Reeds een jaar later kiest de kerkvergadering 
voor een vaste zondag, namelijk de eerste in 
oktober.

Liefde voor Israël
Je hoeft nog niet voor dominee in de wieg 
gelegd te zijn om te ontdekken dat er in het 
voorstel drie punten genoemd worden. Op 
ieder punt kunnen we een blik slaan! Ten 
eerste gaat het om de opwekking van liefde 
voor Israël. Met die liefde wordt geen emotie 
bedoeld. Want voor we er erg in hebben 
bewijzen we dan apenliefde. Een dergelijke 
sympathie voor Israël wordt filosemitisme 
genoemd. Zo’n houding ten opzichte van Is-
raël is riskant. Als gevolg van teleurstellende 
ervaringen met Joden kan dit sentiment 
namelijk radicaal omslaan in antisemitisme. 
Bij de motivering van het verzoek aan de 
synode ging het bij de liefde voor Israël 
zonder twijfel om een op de Bijbel gefun-
deerde attitude. Een volgeling van Jezus kan 
dit afkijken van God, die Zijn volk liefheeft 
met een eeuwige liefde (Jeremia 31:3). Die 
liefde blijft ook als het anders gaat dan de 
Eeuwige bedoelt: al zijn zij wat het evangelie 
betreft vijanden, toch blijven ze op basis van 
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Gedachten over de Nederlands-Israëlische betrekkingen

‘Vriendschap’, een vluchtig begrip
Nederland geldt (nog steeds) als een 

‘vriend’ van Israël. Maar in leer stukken 

over internationale betrekkingen leest 

men dat staten helemaal geen vrienden 

hebben, slechts belangen. De Joodse 

staat, die van oudsher in een inter-

nationaal isolement verkeert, is vanzelf-

sprekend blij met iedere positieve 

benadering. Jeruzalem typeert  staten 

die Israël langere tijd goed gezind zijn 

al gauw als ‘Israëls beste vriend’. Hoe 

betrekkelijk dat etiket kan zijn, blijkt 

uit de snelle erosie van de  voorheen 

 ‘perfecte’ Amerikaans- Israëlische 

 betrekkingen onder Obama en uit de 

geleidelijke ‘normalisering’ van de 

 Nederlands-Israëlische betrekkingen 

sinds 1973, toen  Nederland getroffen 

werd door een Arabische olieboycot.

Door wim kortenoeven

Als het ‘goed’ is, zijn staten volstrekt zelfzuchtig. Zij hebben 
primair tot doel om tegen iedere prijs hun eigen voortbestaan 
veilig te stellen en in een internationale en concurrerende 
context de belangen van de eigen bevolking zo goed mogelijk 
te behartigen. Dáár zijn staten voor, het is hun raison d’être, 
ook al kunnen wij dagelijks zien dat regeringen van sommige 
staten zich niet aan het tweede deel van het uitgangspunt 
houden.

Kok, Truman en Kissinger
Vriendschap impliceert dat men zichzelf in bepaalde om-
standigheden wil wegcijferen om de belangen van een 
vriend niet in gevaar te brengen of die zelfs voorrang te 
geven. Daarnaast is (waarachtige) vriendschap ten principale 
permanent. In de internationale wereld botst dat uiteraard 
op enig moment met het statelijk eigenbelang en met het 
mandaat van een regering ten opzichte van de belangen 
van de eigen bevolking. Waarachtige vriendschap, waarbij 
het eigenbelang wordt gerelativeerd, is in de internationale 
betrekkingen buitengewoon onhandig en al snel problema-
tisch, en dus ongebruikelijk in de omgang tussen staten. Dat 
geldt overigens in de politiek in het algemeen. Oud-premier 
Wim Kok zei ooit: “Vriendschap komt in de politiek niet voor 
en is ook niet wenselijk.” En in de VS hoort men vaak het 
aan oud-president Henry Truman toegeschreven: “You want 
a friend in Washington? Get a dog” (Als je een vriend in het 
Amerikaanse regeringscentrum zoekt, neem dan een hond). 
De Amerikaanse staatsman Henry Kissinger schreef over de 
Amerikaanse buitenlandpolitiek: “Amerika heeft geen perma-
nente bondgenoten of vijanden, slechts belangen.”
Vriendschap in de politiek en de internationale betrekkingen 
komt wel voor, maar is, zo zullen wij straks zien met betrek-

king tot Israël, vaak buitengewoon sterk afhankelijk van de 
persoonlijke overtuigingen en daden van individuele hoofd-
rolspelers.

Wapenembargo
Net als politieke vriendschap is politieke vijandschap niet 
per definitie permanent. Statelijk belang kan bij geopolitieke 
machtsverschuivingen voorschrijven dat de relaties met als 
vijandig bekend staande staten worden verbeterd, soms ook 
als dat ten koste gaat van de betrekkingen met andere sta-
ten. Dat beginsel heet ook wel “de vijand van mijn vijand is 
mijn vriend”. De gevolgen van zo’n ‘rationele’ keuze heeft 
 Israël meerdere malen aan den lijve ondervonden, bijvoor-
beeld tijdens de Zesdaagse Oorlog van 1967, toen de met 
vernietiging bedreigde Joodse staat getroffen werd door 
een plotseling wapenembargo van tot dan toe ‘beste vriend’ 
Frankrijk.

Vriendschap en haat
Waar het gaat om vriendschap en vijandschap lijkt het 
fenomeen Israël een uitzondering op de politieke wetma-
tigheid. Het land maakt heftige emoties los die ook de 
internationale politiek beroeren. Die emoties vertalen zich 
soms in daden van oprechte vriendschap, maar veel vaker 
in regelrechte haat en discriminatie. Het koesteren van haat 
is, ook in de internationale betrekkingen, gemakkelijker dan 
het koesteren van vriendschap. Haat kent immers geen re-
sultaatsverplichting en vriendschap wel. De anti-Israëlische 
haat behoeft hier geen illustraties. Er is geen andere staat 
op de wereld die permanent door een groep andere staten 
en niet-statelijke actoren met vernietiging wordt bedreigd. 
En Israël, ‘de Jood onder de naties’, wordt sinds jaar en dag 
steevast anders behandeld dan andere staten. Ook door 

Premier Mark Rutte ontmoet zijn Israëlische collega, premier Benjamin Netanyahu in Jeruzalem tijdens een bezoek in december 2013. | Foto: Flash90
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Gedachten over de Nederlands-Israëlische betrekkingen

‘Vriendschap’, een vluchtig begrip

 Nederland en de EU, zo werd in 2013 nog ‘eerlijk’ toegege-
ven door toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Frans 
 Timmermans.

Onvoorwaardelijke vriendschap
In het voor Israël steeds killer wordende politieke klimaat 
vallen soms positieve zaken op. Een voorbeeld van welge-
meende vriendschap verschafte de Canadese premier Stephen 

Harper met zijn toespraak van 20 januari 2014 in de Knesset: 
“Canada zal naast u staan in weer en wind [...]. Het is juist 
om Israël te steunen, want na generaties van vervolging heeft 
het Joodse volk recht op het eigen thuisland en verdienen zij 
daar veilig en in vrede te kunnen leven. Nogmaals: Canada 
steunt Israël omdat dat juist is. Het is een Canadese traditie 
om te staan voor wat principieel en rechtvaardig is, ongeacht 
of dat goed uitkomt of populair is.”
Canada heeft het niet bij woorden gelaten, maar steunt 
 Israël consequent metterdaad. Bijvoorbeeld in de Israëlvij-
andige omgeving van internationale organisaties. Dat is niet 
zonder risico voor de Canadese belangen. Maar het moet 
gezegd: Harper staat bekend als christenzionist. Dat is onge-
twijfeld mede debet aan de pro-Israëlkoers van de huidige 
 Canadese regering, maar biedt geen garanties voor de toe-
komst.

Consulaire diensten
In de jaren 50-70 van de vorige eeuw stelde óók Nederland 
zich zo bijna onvoorwaardelijk vriendschappelijk op naar de 
Joodse staat. Dat had in de jaren vijftig veel te maken met de 
uitstekende persoonlijke relaties tussen de regerende Israëli-
sche en Nederlandse politici, in het bijzonder tussen premier 
David Ben Goerion, zijn opvolger Golda Meir en premier 
Willem Drees. Allemaal socialisten. En het werd vooral vanaf 

de jaren zestig ook breed gedragen door de Nederlandse 
bevolking. Zo stond ons land als één man achter Israël tijdens 
de Zesdaagse Oorlog van 1967. Tienduizenden niet-Joodse 
Nederlandse jongeren vertrokken in de jaren daarna naar 
Israël om een tijdje als vrijwilliger in een (oorspronkelijk com-
munistische) kibboets te werken.
Toen de Sovjet-Unie na de oorlog de diplomatieke betrekkin-
gen met Israël verbrak, sprong Den Haag onmiddellijk in de 
bres door aan te bieden de Israëlische belangen en daarmee 
ook die van de Russische Joden, via de Nederlandse ambas-
sade in Moskou te behartigen. Die vriendschapsdaad heeft 
uiteindelijk tot 1992 geduurd, waarbij ons land een belang-
rijke rol heeft gespeeld in het beschermen van de Russische 
Joden en in het verstrekken van uitreisvisa voor Israël aan 
vele duizenden van hen. Dat de Nederlandse belangen in de 
Arabische wereld daardoor zouden kunnen worden geschaad, 

heeft nooit onderdeel uitgemaakt van Haagse politieke be-
raadslagingen over deze ‘service aan een vriend in nood’.

Wapenleveranties
De Nederlands-Israëlische relatie heeft tenminste één mo-
ment gekend waarin de Nederlandse regering totaal heeft 
gezondigd tegen alle principes van statelijk eigenbelang. Dat 
was tijdens de Jom Kippoeroorlog van 1973, toen Nederland 
het dodelijk bedreigde Israël te hulp schoot met enorme wa-
penleveranties. De in het diepste geheim uitgevoerde zendin-
gen betroffen onder andere munitie, vuurmonden en rupsban-
den voor de Israëlische Centuriontanks. Nederland beschikte 
zelf ook over deze Britse tanks, maar Londen (ook al Israëls 
‘beste vriend’) weigerde toen het met vernietiging bedreigde 
Israël van reserveonderdelen en munitie te voorzien. De Ne-
derlandse leveranties bleken voor Israël van cruciaal belang 
om de tankslagen met Syrië op de Golanhoogvlakte te kun-
nen winnen. Het was het hoogtepunt van de Koude Oorlog en 
Nederland schond feitelijk zijn verdragsverplichtingen onder 
het NAVO-verdrag, door zijn voor de eigen verdediging en die 
van de bondgenoten cruciale mobilisatievoorraden naar Israël 
te sturen.
Ons land werd destijds geregeerd door de coalitieregering 
Den Uyl, met PvdA, KVP, ARP, PPR en D66. Namens de PvdA 
waren Henk Vredeling en Bram Stemerdink respectievelijk 
minister en staatssecretaris van Defensie. Zij namen het leve-
ringsbesluit zonder twijfel of bedenktijd, en zonder formeel 
met de regering of de Tweede Kamer te overleggen. Vredeling 
en Stemerdink waren geen christenzionisten maar seculiere 
socialisten. Hun reddend handelen ten opzichte van Israël 
werd ingegeven door fatsoen en compassie; omdat, zoals 
oud-verzetsman Vredeling later zei, het voor hen gewoon on-
aanvaardbaar was dat de Joodse staat opnieuw heel concreet 
met vernietiging werd bedreigd. Er was evenwel veel moed 
voor nodig, vanwege de mogelijke consequenties voor Neder-
land (waaronder sancties van de islamitische wereld, die er 
ook kwamen) en voor hun eigen carrières.

Normalisering van de betrekkingen
De Jom Kippoeroorlog markeert de wellicht grootste vriend-
schapsdaad uit de Nederlands-Israëlische betrekkingen, 
maar ook het begin van de geleidelijke normalisering van de 
daarvoor bijna onvoorwaardelijke vriendschap met de Joodse 
staat. Er werd nog tijdens de Arabische olieboycot die ons 
land tot in juli 1974 trof, een ‘evenwichtige’ politiek geïn-
troduceerd, waarbij Nederland niet alleen het eigenbelang 
beter in het oog hield, maar ook dat van andere spelers in 
het Midden-Oosten. Daarbij werd door Den Haag steeds meer 
aansluiting gezocht bij het buitenlandbeleid van de andere 
leden van de Europese Economische Gemeenschap.
De chantagepolitiek van de Arabieren had gewerkt en zou 
dat blijven doen. In 1980 werd de Nederlandse ambassade in 
Israëls hoofdstad Jeruzalem onder Arabische druk verplaatst 
naar Tel Aviv.
Een jaar eerder nam de Tweede Kamer een motie van D66-
Kamerlid Laurens Jan Brinkhorst aan waarin de regering werd 
opgeroepen om ‘niet langer feitelijke contacten met de PLO 
uit de weg te gaan’. Tot dan toe was politiek Den Haag de 
PLO nog als terroristische organisatie uit de weg gegaan. Al-
leen de CDA’er Gerard van Leijenhorst en de fracties van SGP 
en GPV stemden tegen de motie. Volgens CDA-woordvoerder 
Scholten was de motie een ondersteuning van het beleid van 
de regering, die een “evenwichtige politiek” wil voeren ten 
aanzien van het Palestijnse probleem.

Late erkenning van Israël
Eigenlijk normaliseerden de Nederlands-Israëlische relaties 
na 1973 geleidelijk aan in de richting van hoe zij waren 
bij de stichting van de staat Israël. De eerste fase van de 
Nederlands-Israëlische betrekkingen was vriendelijk maar za-
kelijk, met primair oog voor statelijk eigenbelang. Nederland 
had op 29 november 1947 wel voor het VN-delingsplan voor 
Palestina gestemd en daarmee de weg helpen banen naar 
de stichting van de staat Israël, op 14 mei 1948. Maar de of-
ficiële erkenning van de Joodse staat liet op zich wachten tot 
16 januari 1950. Den Haag wenste rekening te houden met 
de gevoelens van de grotendeels islamitische bevolking in 
Nederlands-Indië, waarvan Nederland op 27 december 1949 
de onafhankelijkheid accepteerde.

‘Israël, ‘de Jood onder de naties’, wordt sinds jaar en dag  

steevast anders behandeld dan andere staten. 

Ook door Nederland en de EU.’

Premier Mark Rutte ontmoet zijn Israëlische collega, premier Benjamin Netanyahu in Jeruzalem tijdens een bezoek in december 2013. | Foto: Flash90
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Huisje aan de dijk
Deborah herkende mij niet. Ze verschool zich achter de vrouw die ze in plaats van mij mama noemde. Dit was de 

eerste kennismaking met het kindje dat ik ooit als baby bij deze wildvreemde mensen moest achterlaten. Was 

dat twee of drie jaar geleden? Elk besef van tijd was ik kwijt. Tussen toen en nu lag Bergen-Belsen.

Door rabbiJn loDY van De kamP

Ik bleef de maandag en de dinsdag bij Dieuwke en Karel logeren. 
Met ons drieën probeerden wij ‘Saskia’ er aan te laten wennen dat 
haar naam gewoon weer Deborah moest worden. Op donderdag-
ochtend bracht Karel mij met zijn paard en wagen naar de stad. Hij 
had mij wat geld geleend voor het treinkaartje.

In de tweekamerwoning probeerde ik Deborah zo goed en zo 
kwaad als het ging op haar gemak te stellen. Maar een vochtige 
bovenverdieping waar het behang van de muren bladdert en waar 
de muizen door de woonkamer rennen, waar ik, als broodmagere 
mama nauwelijks iets te eten kan geven en ook nog vaak midden 
in mijn dromen gillend van angst wakker word, is niet de beste 
plek om een onderduikkind zich weer thuis te laten voelen.

En dan staat Dieuwke ineens op de stoep. Boven aan de trap 
spreekt haar gezicht boekdelen. ‘Mijn schat’, zegt ze, ‘trek jij de 
kleine haar jas aan?’ Ik kijk haar vragend aan. ‘Ja, jullie gaan mee.’ 

‘Mee? Waar naar toe?’ ‘Lieverd, het is goed. Jullie gaan gewoon 
mee.’ En zo hebben Deborah en ik het volgende half jaar in een 
klein huisje onder aan de dijk, op vijf minuten lopen van Dieuwke 
en Karel, in het dorp gewoond. Lieve 
mensen brachten ons aardappels en 
bonen uit de tuin. De melkboer bracht 
dagelijks de melk langs. ‘Geen zorgen 
mevrouw, alles is betaald.’
Hoe ze het hebben gedaan, hebben ze 
me nooit willen vertellen maar op een 
dag was het zover. Ik ging terug naar 
de stad. In een van de nieuwe buiten-
wijken stond een keurig opgeknapte 
flat voor ons tweetjes. Deborah ging 
naar school en voor mij was een kan-
toorbaantje geregeld. Zo leerde ik langzamerhand de draad van 
het gewone leven weer oppakken. Van een dankjewel wilden Karel 
en Dieuwke nooit wat weten.

‘De melkboer bracht dagelijks de melk langs. 

“Geen zorgen mevrouw, alles is betaald.” 

Van een dankjewel wilden Karel en Dieuwke 

nooit wat weten.’

Foto: Frans Schouwenburg/CC2.0 Flickr
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Interview met Jan Willem van der Hoeven

Christenzionist van het eerste uur

Door Pim van Der Hoff

“Ik heb geleerd dat het niet genoeg is om 
het Woord van God te beamen en daarmee 
te zeggen: ik ben een confessioneel christen. 
De Heere zegt: Ik heb het Woord gegeven als 
een zwaard in je hand om mee te vechten. 
Toen ik in 1973 zag dat de naties Israël in de 
modder lieten vallen – niemand durfde toen 
achter Israël te staan, omdat ze bang waren 
voor de Arabische olieboycot – wist ik dat 
ik iets moest doen. Eerder was dat gebeurd 
eind jaren zestig. Ik heb de Heere gebeden 
om alle kanalen te openen voor mij, van 
radio, kranten en televisie. Twee maanden 
ben ik in Nederland geweest en alle kranten 
schreven over mij, omdat een journalist zich 
erover had verbaasd dat ik als niet-Jood met 
de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al 
vloog. Een vriend had ervoor gezorgd dat 
ik in het programma van Willem Duys, Voor 
de vuist weg, op vrijdagavond twintig minu-
ten mijn verhaal kon vertellen. Er kwamen 
32.000 – meest positieve – reacties op die 
uitzending. Er waren mensen in Hilversum, 
die tijdens de oorlog ondergedoken hadden 
gezeten op een zoldertje, die mijn moeder 
opbelden en zeiden: wij Joden in Nederland 
voelen ons pas veilig als uw zoon in het land 
is. Dat alles maakte dat ik meende een roe-
ping voor Nederland te hebben.”

Roeping voor Israël
“Tijdens een van mijn bezoeken aan de 
Verenigde Staten was ik in Washington en ik 
werd daar rondgereden door een man, die 
ik al eerder had ontmoet in de Graftuin in 
Israël. Een gelovige man met een leven van 
vasten en bidden. Tijdens het rijden moest hij 
naar zijn kilometerteller kijken. Hij vroeg mij: 

wat staat er in Jesaja 55:5? Ik was daar ver-
baasd over, want daar staat: ‘Zie, U zult een 
volk roepen dat U niet kende, en het volk dat 
U kende, zal naar U toe snellen, omwille van 
de Heere, uw God.’ In mijn jeugdig enthousi-
asme had ik gedacht dat daarmee Nederland 
bedoeld werd, want ik heb in heel Nederland 
de boodschap van liefde voor Israël mogen 
brengen. Maar helaas is het daarna in Ne-
derland helemaal mis gegaan en hebben 
velen zich tegen Israël gekeerd. Opmerkelijk 
is het dan dat ik in Amerika naast iemand 
in de auto zit die mij door de kilometer-
stand op het woord van Jesaja opmerkzaam 
maakt. Dan vraag je je af wie of wat wordt 
er dan bedoeld met ‘het volk’ uit Jesaja 55. 
Gaandeweg ben ik gaan begrijpen dat met 
dat volk de tien stammen worden bedoeld. 
Uiteindelijk heeft die gedachte geleid tot de 
oprichting van de Internationale Christelijke 
Ambassade in Jeruzalem.”

Initiatieven
Jan Willem van der Hoeven stond aan de 
wieg van diverse organisaties, die op velerlei 
wijze hun liefde en verbondenheid met  Israël 

willen laten zien en in praktijk brengen. 
Vandaag de dag is hij directeur van het door 
hem opgerichte Internationale Christelijke 
Zionisten Centrum, dat jaarlijks een christe-
lijk Loofhuttenfeest in Israël organiseert met 
gelovigen uit de hele wereld. Voordien gaf 

hij leiding aan de Internationale Christelijke 
Ambassade in Jeruzalem, opgericht in 1980 
als reactie op de verhuizing van dertien am-
bassades van Jeruzalem naar Tel Aviv. Begin 
jaren zestig richtte hij in Nederland de NEM 
(Near East Ministry) op. Gevolgd door de ge-
bedsbeweging ‘Ga op de bressen staan’.

Liefde voor Israël van jongs af
“Wij hadden als gezin – wonend in Haarlem 
– al vroegtijdig contact met Corrie ten Boom. 
Haar vader was onder het naziregime ge-
storven in de gevangenis van Scheveningen. 
Corrie en haar zus Betsie zijn weggevoerd 
omdat zij boven de horlogemakerij achttien 

Joden hadden verborgen. In die kamer was 
al honderd jaar gebeden voor het herstel van 
Israël; in diezelfde ruimte mochten Joden be-
schermd worden tegen de nazi’s. Ik vind dat 
heel belangrijk om te zeggen, omdat het nu 
zo anders is geworden. Ik heb Joodse vrien-

den die niet kunnen geloven dat je vandaag 
in Nederland als Jood je keppeltje moet af-
doen, of dat wanneer je als christen met een 
Davidster op je jasje in de trein zit, de open-
lijke vijandschap van de medereizigers voelt. 
Wij moeten als christenen, net als Corrie ten 
Boom, bereid zijn, niet om een Israëlvisie te 
hebben, maar om voor Israël als het nodig 
is zo pal te staan zoals de familie van Corrie 
ten Boom deed.”

Invloeden
“Ik ben tot geloof gekomen in het Amster-
damse Olympisch Stadion toen Billy Graham 
daar sprak. Met mijn oudste broer ben ik als 
dertienjarige naar voren gegaan en heb de 
Heere aangenomen – ik zeg niet dat ik nooit 
meer gezondigd heb of fouten gemaakt, 
maar ik ben nooit teruggevallen van mijn ‘ja’ 
zeggen tegen de Heere.
Kort daarna las ik twee boeken die grote 
invloed hadden op mij. Het eerste was het 
boek van mijn vader, Scheel Engeltje, over 
mijn broertje, waarin hij in het begin vertelt, 
dat toen ik vier was en ik meningitis in de 
werverkolom had, hij de hele nacht had ge-
beden dat ik mocht blijven leven. In die tijd 
had ik mijn vader herhaaldelijk gevraagd of 
ik de Heere mocht zien. Hij moest uitleggen 
dat je de Heere niet kunt zien. Maar het leek 
even alsof de Heer zei: dan kan Ik je nu al 
pakken. Hij zag hoe mijn vader bad en zei: Ik 
wil dat hij leeft, maar hij zal Mij toebehoren.
Het tweede boek was Gevangene en toch…, 
het eerste boek van Corrie ten Boom. Ik zag 
de wonderen en ik zei toen tegen de Heere: 
ik wil niet alleen dat U Heer bent van mijn 
leven, maar ik wil mijn toekomst aan U 
geven, laat mij Uw dienstknecht zijn, zoals 
Corrie ten Boom.”

“Na het behalen van mijn lyceumdiploma 
ben ik naar het London Bible College ge-
gaan. Daar heb ik mijn Arabische vrouw 
Widad leren kennen. Het eerste gesprek 
ging over Israël. In haar jeugd was zij door 
de Heere aangesproken met de woorden: je 
kunt Mij niet liefhebben en Mijn volk haten. 
Dat was voor haar en haar ouders als Arabie-
ren een enorme schok. Vanaf het begin van 
de ontmoeting met Widad bracht de Heere 
mijn liefde voor Israël – ook geïnjecteerd 
door Corrie ten Boom en mijn eigen lezen 
van de Bijbel, vooral het woord uit Jesaja 
19:23-25 – en de Arabische wereld bij elkaar. 
En nog altijd kan ik op dat woord terugval-
len nu we steeds dichter zijn bij de komst 
van het Koninkrijk.”

‘Alle kranten schreven over mij, omdat een journalist zich 

erover had verbaasd dat ik als niet-Jood met El Al vloog.’

Op een steenworp afstand van Jeruzalem, in het hartland van Israël, ligt het dorpje 

Anatot. In Bijbelse tijden wordt het genoemd als de woonplaats van de profeet 

Jeremia. Rijdend vanuit het centrum van de stad volg je met de auto de tramlijn in 

noordelijke richting naar de stadsdelen Neve Ya’acov en Pisgat Ze’ev. Tussen deze 

wijken in ligt weg 437 naar Anatot. Vandaag is het een moderne plaats in de regio 

Benyamin, ruim opgezet met prachtige huizen. Sinds zeven jaar woont de bekende 

prediker en christenzionist Jan Willem van der Hoeven er. Onlangs werd hij 75 jaar, 

wij zochten hem daar op.

Jan Willem van der Hoeven. | Foto: CvI

De toegang tot het dorp Anatot. | Foto: CvI
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