
31e jaargang nr. 284

september 2015 | elloel 5775

aktueel
israël

Het Joodse volk viert binnenkort Rosj Hasjana, het Joods nieuwjaar.  
Maar er is geen sprake van vuurwerk, oliebollen, champagne of een aftellen naar middernacht.  

Tijdens Rosj Hasjana staat het Jodendom stil bij wat er goed en verkeerd ging in het afgelopen jaar en bij  
het oordeel van de Almachtige. En daar hoort geen uitbundig feest bij. Wel goede voornemens.

Tunnelstrijd duurt voort
Waterreservoirs en  
detectiesystemen
Volgens de Arabische nieuwszender 
Al Jazeera is Egypte begonnen met 
het graven van enorme waterreser-
voirs langs de grens met Gaza. 

De reservoirs zouden gevuld met zee-
water de bodem moeten doordrenken, 
waardoor het graven van tunnels vrijwel 
onmogelijk wordt.
In 2004 was Israël ook al van plan om een 
25 meter diepe gracht te graven langs de 
grens tussen Gaza en Egypte. Uiteindelijk 
is dit nooit gebeurd. Er zouden te veel 
huizen moeten worden gesloopt, de ef-
fectiviteit van het plan was omstreden en 
het laten instromen van zoveel zeewater 
vormt een bedreiging voor het grondwa-
ter, waarvan een deel van Israël en Gaza 
afhankelijk zijn voor hun drinkwater.  
Israëlische media meldden dat het leger 
ver gevorderd is met het onderzoek en 
het in gebruik nemen van een tunnel- 
detectiesysteem. Met diverse detectie-
technieken kan het leger straks onder-
grondse beweging en graafwerkzaamheden 
waarnemen en ertegen in actie komen.

EU blijft bouwen  
in C-gebieden

Israël dringt er opnieuw bij de EU op aan 
om niet te bouwen in de C-gebieden. De 
EU helpt actief met woningbouw voor 
Palestijnen in dat gebied. Volgens de 
Osloakkoorden heeft Israël de civiele en 
militaire autoriteit in de C-gebieden. De 
EU laat weten door te gaan met bou-
wen, omdat volgens haar Israël niet zijn 
humanitaire verantwoordelijkheid neemt 
en woonruimte creëert voor de Palestijn-
se bevolking. Israël wil harder optreden 
tegen bouw zonder toestemming.  
| Foto: Regavim
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Want wat staat het Joodse volk het komen-
de jaar te wachten? Wie het afgelopen jaar 
als uitgangspunt neemt voor de verwach-
tingen van aanstaand jaar zal niet hoopvol 
gestemd zijn. Denk aan de aanslag op de 
supermarkt in Parijs en de synagoge in 
Kopenhagen, denk aan de dreiging uit 
Syrië, denk aan het steeds weer aansturen 
op een boycot van Israëlische producten, 
en vergeet niet de gehaaste uittocht van 
Joden uit Oekraïne. Zorgen alom. 

Volgens de Joodse traditie is Rosj Hasjana 
het jaarlijkse moment dat God de goede 
en kwade daden van de wereld tegen 
elkaar afweegt. Het volk vraagt zich dan 
af hoe het heeft bijgedragen aan de stand 
van de balans. 

Tijdens Rosj Hasjana houdt het Joodse 
volk daarom traditioneel de tasjliech- 
ceremonie. Daarbij spreek je een gebed 
uit, dat komt uit de laatste drie verzen 

van de profeet Micha en vers 5 tot 9 van 
Psalm 118. Zo symboliseert de ceremonie  
op een prachtige manier wat in die 
verzen van Micha staat: “U zult al hun 
zonden werpen in de diepten van de zee”. 
Men neemt zich voor zelf actief afstand 
te doen van wat verkeerd is in het leven. 
Tegelijkertijd is het een getuigenis van 
een volk dat niet op eigen gerechtigheid 
steunt, maar het verwacht van de genade 
van de Eeuwige. | Foto: Flash90
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Goede voornemens

“Door Israël 
leerde ik God 
kennen”
» Pagina 15
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Wonderlijke geboorte in Jeruzalem

Tien maanden geleden reed in Jeruza-
lem een Palestijnse man met zijn auto 
in op een groep mensen die stonden 
te wachten op de tram. Hierbij kwam 
een toerist uit Ecuador om het leven 
en ook Chaya Braun, de drie maanden 
oude dochter van Shmuel en Hannah 
Braun. Het orthodox-Joodse echtpaar 
kwam net terug van hun eerste bezoek 
aan de Klaagmuur met hun dochter. 

Daar hadden ze God gedankt voor het 
wonder van haar geboorte, want Sh-
muel en Hannah hadden lang gewacht 
op kinderen. 

Twee keer helpen
De ambulancebroeder, die na de 
terreurdaad te hulp schoot en met de 
toen zwaargewonde Chaya naar het 
ziekenhuis spoedde, was de Ara-
bisch-Israëlische Ziad Dawiyat. Tot 
groot verdriet overleed de kleine Chaya 
twee uur na de aanslag.
Wonderlijk genoeg raakte Hannah 
Braun al snel opnieuw in verwach-
ting. Toen de bevalling op 9 augustus 
inzette, belde Shmuel een ambulance 
om hen naar het ziekenhuis te bren-
gen. Ziad Dawiyat arriveerde zo voor 
de tweede keer bij de Brauns en zag dat 
het al te laat was om nog naar het zie-
kenhuis te rijden. Hij hielp Hannah bij 

de bevalling van een tweede, gezonde 
dochter.

Dankbaar
Pas na de geboorte herkende Hannah 
de ambulancebroeder. “Ze bedankte 
me”, vertelde Dawiyat aan de Times of 
Israel. “Terwijl ik een infuus aan het 
voorbereiden was, omhelsde en kuste 
de vader me – het was erg emotioneel. 
Ik wist niet of ik ze moest condoleren 
of feliciteren. Ik was zo geraakt. Ik heb 
ze ‘mazzeltov’ en een lang en vredig 
leven toegewenst.”
“We danken de Almachtige voor alles, 
dat Hij ons vandaag een dochter heeft 
gegeven,” reageerde de ontroerde vader 
Shmuel na de bevalling. “Ik wil Ziad 
bedanken en de hele staf van Magen 
David Adom, die keer op keer be-
schikbaar zijn om levens te redden en 
iedereen in nood te helpen.”

●   Uw dankgebed voor de Israëlische 
hulporganisaties die soms zwaar-
gewonde en getraumatiseerde 
Syrische soldaten behandelen. De 
Druzen in Israël hebben hier moei-
te mee omdat Syrië de Druzen 
in hun land niet goed behandelt. 
Er spelen godsdienstige, maat-
schappelijke, culturele en politieke 
sentimenten mee. Bid om wijsheid 
voor de Israëlische autoriteiten.

●   Sinds ruim dertig jaar geleden 
de eerste golf Ethiopische Joden 
in Israël aankwam, is hun aantal 
gegroeid tot 135.000, twee procent 
van de Joodse bevolking in Israël. 
Vooraanstaande leden van deze 
groep spreken nu openlijk over de 
toenemende vormen van racisme 
en discriminatie waar ze mee te 
maken krijgen. Bid voor deze situ-
atie. Er zijn veel cultuurverschillen 
met Joden uit andere landen, ook 
hun donkere huidskleur speelt 
hierin een rol.

●   Dank en bid voor de toeristen die 
door Israël reizen. Velen zijn een 
bemoediging voor de inwoners van 
het land en ontdekken dat God de 
profetieën vervult.

●   “Halleluja. Zingt de Here een 
nieuw lied.” Lees Psalm 149. Wij 
mogen vanuit deze Psalm bidden 
voor Israël in relatie tot de volken.

●   Dank God voor het herstel van Zijn 
volk, de terugkeer naar het land 
Israël en naar Hem zelf. Het fysieke 
herstel en het geestelijke herstel, 
het blijft een feest om dit alles te 
lezen in Ezechiël 36.

●   Bid voor onze broeders en zusters 
in het Midden-Oosten. Ze leven als 
minderheid in ‘de zee van islam’. Er 
komen moslims tot geloof in Jezus, 
de gemeente groeit, maar moet 
zich wel verschuilen.

●   Een groot deel van de Israëlische 
bevolking (31,6 procent, dat zijn 
2,5 miljoen inwoners) leeft onder 
de armoedegrens. Bid voor hen, 
vooral voor de ouderen, de grote 
gezinnen en de kinderen. Bid om 
een gezonde maatschappij met 
aandacht voor elkaar.
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Bijna een jaar geleden bracht een Arabische ambulancebroeder van Magen David Adom 
(het Israëlische Rode Kruis) na een terreuraanslag een gewonde baby naar het ziekenhuis. De baby overleed 

later in het ziekenhuis. Nu helpt hij de ouders opnieuw, bij de geboorte van een tweede dochter.

Ambulancebroeder Ziad Dawiyad bij zijn 
ambulance. | Foto: MDA

Gebedspunten

Een vrouw uit het Joodse dorp Beit El in Samaria wordt 
weggeleid door drie agentes van de Israëlische veiligheids-
diensten. Ze protesteerde tegen de sloop van 24 huizen in 
het dorp die zouden zijn gebouwd op Palestijns privégrond-
gebied. Het verdriet op haar gezicht en het gebedenboek in 
haar handen getuigen ervan dat ze niet slechts protesteert 
uit politieke overwegingen. Het is een geloofszaak. De 
Heere heeft haar en haar volk immers het land beloofd om 
te bewonen, maar nu slepen haar volksgenoten haar weg, 
terwijl anderen de huizen slopen waarvan zij meende dat ze 
de toekomst van het Joodse volk in Israël zouden dienen.
Helaas is de situatie in Israël complex. Terwijl Joodse 
huizen worden gesloopt, worden talloze illegale Palestijnse 
bouwprojecten door de vingers gezien. Het draagt bij aan 
de verdeeldheid onder het volk en schept vijandschap.

Laten we bidden om de spoedige komst van de Messias, 
opdat Hij recht en gerechtigheid zal doen en alle tranen van 
de ogen zal wissen. | Foto: Flash90

Verslagenheid

Israëlcursus
Ook dit najaar 
kunt u weer een 
uitgebreide en 
verdiepende cur-
sus volgen over 
Israël. De cursus 
begint op 24 
september. Alle 

informatie over de data, sprekers, 
onderwerpen, aanmelding en kosten 
vindt u in de folder bij deze krant.

“Welzalig de man die niet wandelt
In de raad der goddelozen, 
die niet staat op de weg der zondaars, 
noch zit in de kring der spotters;
maar aan de wet van de Heere zijn 
welgevallen heeft,
en diens wet overpeinst bij dag en 
nacht.” (Psalm 2:1,2)

De Heere heeft het in Zijn wijsheid goed 
gedacht om Zijn dienstknecht dominee 
George Kazoura in Zijn rust op te nemen. 
Deze zomer bereikte ons het droevige 
bericht dat George Kazoura op maandag 
6 juli aan een hartstilstand is overleden.

en in die vaste hoop is hij ook ontslapen. 
Al meer dan twintig jaar gaf hij ook in 
Nederland zijn getuigenis dat de God 
van Israël een trouw God is. Niet alleen 
aan ons, maar ook aan Zijn volk Israël. 
Vele achtergestelde kinderen in Rama 
en omgeving mochten de liefde van de 
Heiland door hem en zijn lieve vrouw 
Rodena leren kennen en tot een levend 
geloof komen. Ook voor het Joodse 
volk was hij een getuigenis van liefde 
en verbondenheid. Door hem mochten 
zij ervaren dat er Arabische christenen 
zijn die hen van harte liefh ebben en aan 
Gods beloften aan Israël niets afdoen.

Niet alleen een broeder is van ons heen 
gegaan, maar een man Gods die Jezus de 
Messias in zijn hart gesloten had en door 
Hem zijn leven liet leiden. Hij leefde in 
de verwachting van de komst van Jezus 
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Dominee George Kazoura 1944-2015

Ds. George Kazoura. | Foto: Niek Stam

In memoriam
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Deze uitgave, toen nog onder de naam 
Zicht op Israël, bestond uit een voor- 
en een achterzijde, twee dichtbedruk-
te pagina’s, in zwart-wit uiteraard, op 
groot krantenformaat.
De eerste jaren verscheen de krant 
zeer onregelmatig. Dat veranderde 
in de jaren negentig. Sindsdien is het 
uiterlijk van de krant meerdere keren 
gewijzigd en aangepast. De laatste 
grote vernieuwing qua vormgeving 
was in 2003, gevolgd door een review 
in 2009, de krant werd vanaf dat jaar 
volledig in kleur gedrukt.

Wat er aan de buitenkant ook verander-
de, de inhoud van Israël Aktueel is altijd 
hetzelfde gebleven. Christenen voor Is-

raël heeft een belangrijke boodschap in 
de eerste plaats voor de kerk: de Heere 
God heeft nog een altijd een plan met 
het Joodse volk, met Israël, Zijn oogap-
pel. En de stichting van de staat Israël in 
1948 is één van de belangrijkste tekenen 
van de spoedige komst van de Messias. 
Op alle mogelijke manieren proberen 
wij in onze krant u op de hoogte te 
houden van de situatie in en rond Israël, 
via analyses, commentaren, columns, 
nieuws, interviews, foto-items, etcetera. 
Kijken door de bril van de Bijbel naar 
Israël. Onze liefde voor het land en het 
volk dat de Eeuwige, de Schepper van 
hemel en aarde, heeft verkoren om tot 
een licht voor de volken te zijn, delen 
wij graag met anderen.

Verschijnen er steeds berichten dat het 
slecht gaat met het gedrukte nieuws – 
de oplagen van dagbladen zijn enorm 
teruggelopen de laatste jaren – met 
Israël Aktueel gaat het goed. Het afge-
lopen jaar is het aantal lezers van onze 
krant toegenomen.
Stel je voor, als iedereen die onze 

krant thuis ontvangt de komende tijd 
in overleg met de beoogde nieuwe 
lezer één nieuw adres aanlevert – het 
mogen er natuurlijk meer zijn – dan 
komt de oplage aan het eind van het 
jaar boven de honderdduizend. Onze 
boodschap is toch belangrijk genoeg 
om aan velen door te geven.

   
|  
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Elke zichzelf respecterende krant zal zich van tijd tot tijd vernieuwen. Dat geldt ook voor onze maandkrant Israël Aktueel.  
Het is inmiddels meer dan dertig jaar geleden dat het eerste nummer verscheen.

Schone lucht
Israëls stad met de meeste luchtver-
vuiling, Haifa, start met een vijfjaren-
plan om de luchtkwaliteit in de stad 
drastisch te verbeteren. Zo komen 
er subsidies op filters voor industrie, 
wordt vrachtverkeer aangemoedigd 
via tolwegen een snellere route in en 
uit de stad te gebruiken en komen er 
bussen op aardgas.

Cyberles
Het Israëlische ministerie van On-
derwijs start op twintig middelbare 
scholen in Israël een programma om 
scholieren de beginselen bij te brengen 
van geavanceerde computervaardighe-
den. Scholieren die kiezen om deel te 
nemen, krijgen les in technologische 
innovaties, methodes om digitale 
informatie te analyseren en diverse 
programmeertalen. Onderwijsminister 
Naftali Bennet zei: “Ik ben jaloers op 
deze scholieren. Ik wilde dat er in mijn 
tijd zo’n programma bestond.”

VN-ambassadeur

Ron Prosor, Israëls ambassadeur bij 
de Verenigde Staten, geeft het stokje 
over aan Danny Danon. Danon geeft 
daarvoor zijn plek in Israëls kabinet als 
minister van Wetenschap en Ruimte-
vaart op. Volgens sommigen heeft de 
benoeming van Danon politieke bij-
bedoelingen. Danon is kritisch op het 
Likud-leiderschap. Met zijn benoeming 
zou hij op afstand worden gehouden. 
Danon wacht een moeilijke taak in 
de VN. De VN zijn Israël vaak vijandig 
gezind. | Foto: Flash90

kort nieuws

Onveranderd

Schattig hè! Dit prachtige poesje is een 
zandkatje met haar moeder. Ze leven 
in het Ramat Gan Safaripark in Israël. 
Zandkatten zijn in Israël in het wild 
niet meer te vinden. Het is voor de 
tweede keer dat er in Israël een nestje 
met jongen wordt geboren. De moeder 
kreeg naast de kitten op de foto nog 
twee kleintjes. | Foto: Flash90

» Meer leuk nieuws over Israël vind je in 
ons gratis kinderblad Tov! Clubmagazine 
dat vier keer per jaar verschijnt. Het nieu-
we nummer is net uit. Kijk op tovclub.nl 
voor meer info.

Zandkatjes 
geboren

Ontwikkelaar Jonathan Ca-
ras ontwikkelde samen met 
een aantal anderen de app 
Glide in 2013. Hun idee was 
om een videoberichtendienst 
te ontwikkelen waarmee 
vrienden en familie korte 
videoberichten naar elkaar 
zouden kunnen sturen. 

De dienst telt inmiddels 
ruim twintig miljoen gebrui-
kers. Maar Caras en z’n team 
ontvingen veel aanvragen 
voor promotievideo’s met 
ondertitels. De aanvragen 
bleken van dove mensen die 
de app graag wilden aanbe-
velen aan vrienden. 
Dove mensen bleken de 
app gretig te gebruiken om 

elkaar berichten te sturen 
in gebarentaal. De promo-
tievideo’s die alleen inge-
sproken waren, waren voor 
dove mensen natuurlijk niet 
duidelijk.

“Het was grappig om te ont-
dekken dat dove mensen het 
kennelijk leuker vinden om 
berichten in gebarentaal te 
sturen dan per tekstbericht”, 
vertelt Caras. 

Glide telt momenteel ruim 
225.000 dove gebruikers die 
ook input leveren voor de 
ontwikkeling van de app.

Daarmee vormt het apparaat 
mogelijk een goede verkenner 
voor terreurtunnels, voordat 
soldaten hun leven wagen 
door de tunnels in te gaan.  
Alleen de ontvangst tussen 
het apparaat en de afstands-
besturing vormt nog een 
uitdaging in de ondergrondse 
omgeving. | Foto: JCT

Whatsapp voor dovenTunneldrone
Israëlische studenten 

hebben een op afstand 
bestuurbare drone  

ontwikkeld, die zelf kan 
bijsturen in nauwe  
ruimtes en die zich  

bewust is van gevaren.

De Israëlische app Glide is een soort whatsapp voor video’s.  
Je kunt vanaf je smartphone korte video’s versturen naar individuele  

contacten of groepen. Maar de makers hadden niet verwacht dat  
de app ook razend populair zou worden onder doven.
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Het roven van de erfenis

Israëlpredikant

Gods knecht Israël is belangrijk in Gods verlossingsplan. De 
God van Israël, het land Israël en het volk Israël horen onlos-
makelijk bij elkaar: “Ik zal Mijn verbond maken tussen Mij, u 
en uw nageslacht (...) tot een eeuwig verbond (...) [en] heel het 
land Kanaän als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God 
zijn” (Genesis 17:7,8). 

Gecoördineerde rooftocht?
Wereldlijke en kerkelijke ’legers’ roven de erfenis van Israël. 
Ieder op z’n eigen gebied. De wereldlijke legers worden aan-
gevoerd door moordzuchtige, terroristische moslimbendes. 
Gefinancierd en gesteund door het inmiddels in Israël gewan-
trouwde en zelfs beruchte trio VN, EU en VS. Zij willen Israël 
van zijn land te beroven. Land dat de Heere “Mijn land” en 
“Mijn erfdeel” (Jeremia 2:7) noemt, en waarvan de Heere zegt: 
“Ik zal het u in erfelijk bezit geven” (Exodus 6:7). De tweest-
atenoplossing is de codenaam voor een verraderlijke slag in 
de strijd van wereld en kerk om (een deel van) Gods land aan 
Israëls vijanden over te geven. Deze strijd om het land zal 
doorgaan tot de wederkomst van de Messias.

Kernwapenovereenkomst
Een andere, zeer gevaarlijke slag trof Israël door de kernwa-
penovereenkomst van Obama en ‘zijn’ G5+1, overgenomen 
door de rest van de wereld door de unaniem goedgekeurde re-
solutie van de Veiligheidsraad van de VN. Dat is zeer gevaarlijk 

voor Israël, omdat deze overeenkomst Iran groen licht geeft 
voor de productie van atoomwapens. Bovendien zal Ameri-
ka Iran beschermen tegen een eventuele Israëlische aanval. 
Verder komen tientallen miljarden dollars voor Iran vrij. Geld 
waarmee Iran zijn voorposten, extreem-islamitische terreur-
organisaties, kan steunen. De messiaans-Joodse gebedsgroep 
IFI (Voorbidders Voor Israël) bad op 24 juli: “Heere, we zien 
dit als een overeenkomst geboren in het hoofdkwartier van de 
hel omdat het zou (kunnen) verhinderen dat Joden naar hun 
land en naar hun Heere zouden terugkeren (...) en zo de we-
derkomst van Messias Yeshua zou vertragen.” In Psalm 92:10 
staat: “Want zie, Uw vijanden, Heere, (...) zullen omkomen.” 
Dat gebeurt nu al. Zij willen Gods land van Israël roven, maar 
zullen hun eigen land verliezen.

Boycot
De paus heeft een niet-bestaande Palestijnse staat, op niet-be-
staand Palestijns grondgebied, gebaseerd op niet-bestaand 
internationaal recht, erkend. Grote internationale kerkelijke 
denominaties gaan met het Vaticaan mee in de strijd tegen 
Israël. Ook lopen zij voorop in de gevaarlijke BDS-campagne. 
(boycot, desinvesteren, sancties). Het gaat om meer dan Israël 
door boycot economisch, cultureel en wetenschappelijk te 
beschadigen. In feite is het een enorme leugen- en lastercam-
pagne tegen Israël. Wat zien we hier gebeuren? De BDS-be-
weging probeert Israël economisch te treffen en berooft Israël 
van zijn bestaansmiddelen. De anti-Israëlkerken en ook kerken 
die Israël ‘niet zien zitten’ worden beroofd van leden, ze lopen 
leeg. De Bijbel zegt: “Want Ik, de Here, heb het recht lief. Ik 
haat onrechtmatige roof” (Jesaja 61:8). 

De vervangingsleer berooft Israël van zijn geestelijke identi-
teit als volk van God. Zo is de christenheid van het Westen in 
een identiteitscrisis terecht gekomen. De kerk vergeestelijkte 
en beroofde Israël van beloften en verbonden. We zijn nu 
nauwelijks in staat ons de grote beloften in de Heere Jezus toe 
te eigenen. 
De lastercampagnes die het BDS-proces vergezellen, beroven 
Israël van zijn morele en geestelijke identiteit. God Zelf zal 
recht doen: “Wie tegen u ten strijde trekt, die zal om u ten val 
komen (...). Elke tong die in het gericht tegen u opstaat zult 
u schuldig verklaren” (Jesaja 54:15,17). We zien gebeuren wat 
Paulus voorzien heeft: “Maar wie onrecht doet, zal het onrecht 
dat hij gedaan heeft, terugkrijgen” (Kolossenzen 3:25). 

Een bijzondere 
vrucht van de 
Geest

Ik heb een paar prachtige reizen naar 
Israël mogen begeleiden in mei en 
juni. Niet alleen mooi om de vele 
Bijbelse plaatsen die we bezochten, 
maar ook door de intense momenten 
waarop we de Bijbel openden en 
samen baden in het Heilige Land. 
Tijdens een van de gebeden, en 
misschien was het wel door de opge-
togenheid en de blijdschap waarmee 
we Jezus aanriepen, werd ik gegrepen 
door het woord ‘nederigheid’, nota 
bene een van vruchten van de Heilige 
Geest. Sindsdien laat dat woord me 
niet meer los.

Zou het zo kunnen zijn dat we, 
ongewild, wel eens met ons geloof 
naar anderen toe, hoogmoedig over 
komen? Ik heb dat verwijt meer dan 
eens gehoord van mensen die later 
tot geloof gekomen zijn. Dat we, zeg 
maar, met Jezus doen alsof we boven 
anderen uitsteken. Als dat zo is, dan 
moet dat uitermate irritant zijn. Jezus 
zelf waarschuwt daartegen als Hij 
zegt: Leert van Mij dat Ik zachtmoe-
dig ben en nederig van hart. En ook 
Paulus ziet dat gevaar als hij in zijn 
Romeinenbrief christenen wijst op de 
zonde van hoogmoed.

Misschien leer ik nederigheid be-
oefenen als ik me realiseer dat ook 
mijn geloof een gave van God is en 
blijft, en dat ik voortdurend leef van 
Gods genade. En dat ik er oog voor 
krijg hoe God in Zijn liefde zichzelf 
deelt aan anderen. Zo raak ik in mijn 
ontmoetingen met Joodse vrienden 
telkens weer onder de indruk van hun 
overgave aan God, hun liefde en hun 
kostbare omgang met Gods Woord. 
Ik sta daar als christen niet boven. 

Misschien moet ik ook steeds meer 
leren dat God en Christus groter zijn 
dan de grenzen van de kerk en dat 
de Heilige Geest ook buiten ons om 
in mensen aan het werk is. Ik ben 
ontzettend dankbaar voor wat ik 
ontvangen heb, maar ik heb met mijn 
geloof niet het exclusieve recht op 
God. En dat ook ik veel meer gericht 
moet zijn op hoe God Zijn weg gaat 
met mensen, en zeker met Zijn volk. 
Welke plek zij in Zijn hart hebben. 
En met blijdschap en verwachting 
uitzien naar wat Hij allemaal nog wil 
en kan en zal doen. | Foto: Flash90
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De Heere gaat op Zijn machtige, majestueuze wijze door met Zijn verlossings- en herstelplan voor Zijn  
volk Israël en de wereld. Maar Gods vijanden trekken hun eigen plan. Wat zal Gods antwoord zijn?

Ds. Henk Poot
swanpoot@telfort.nl

De rode vlag
Het weerbericht na het tv-journaal is 
voor ons Nederlanders onmisbaar. We 
hebben het nu eenmaal vaak over het 
weer. “Wat een naar weer”, of “lekker 
weertje vandaag” zijn veel gehoorde 
weerpraatjes. 

Nu gebeurde het in de vakantie dat na 
een paar zeer warme dagen het weer-
bericht waarschuwde voor onstuimig 
weer. Stormkracht 9 Bft, en langs de 
stranden werd de rode vlag gehesen. 
Later vernam ik dat bij IJmuiden wind-
kracht 10 gemeten werd (mijn geboor-
teplaats). Weeralarm dus!

Maar we moeten wel bedenken dat 
‘het weer’ Gods weer is. Ze lees ik in 
Psalm 148 over de “stormwind, die zijn 
woord volbrengt”. Wonderlijk, het 

weer als bericht van de Allerhoogte. 
De profeten wisten daar van te ge-
tuigen. Niet als weerprofeet, maar als 
verkondigers van Gods raad.
Opmerkelijk is Jeremia 30:23: “Een 
stormwind des Heren, (...) een alles 
meesleurende storm”, over de volken 
in het laatst der dagen. Een storm-
waarschuwing die te maken heeft met 
het herstel van Israël. Onze tijd, in het 
laatst der dagen, is zeker stormachtig 
te noemen. We mogen daarom wel 
meer lezen achter de nieuws- en weer-
berichten. En leg je Bijbel daarnaast. 
Denk aan Desert Storm (Golfoorlog) 
uit 1990, waarvan de gevolgen nog 
steeds wereldnieuws zijn. Storm in Sy-
rië. Mensen komen als wrakhout aan 
op de kunsten van Europa. De profe-
ten spraken veel over ‘het weer’, zo ook 

Ezechiël 30:3: “Een dag van wolken, 
het uur der volken zal het zijn.” 

De aanloop tot het onstuimige weer, 
zo schreef ik in het begin, was het zeer 
warme weer. Zon en maan doen ook 
mee. Zeker in verband met het voort-
bestaan van het volk Israël. “Zon, sta 
stil te Gibeon en gij, maan, in het dal 
van Ajjalon” lezen we bij Jozua in ver-
band met de strijd tegen de volken. En 
heeft Jezus niet gewezen op tekenen 
aan zon en maan? Psalm 121 berijmd 
zingt tenslotte over de hemellichamen 
in verband met Israëls beveiliging. 
“De zon zal u niet schaden, de maan 
doet niets ten kwade. Want Hij wil 
als steeds voor deze Israël wachter 
wezen.”
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In 2012 waarschuwde premier Netanyahu in de VN voor de gevaren van de 
productie van atoomwapens door Iran. | Foto: UN Photo



Met grote betrokkenheid vertelt Koen. 
“We zijn nu met een team van vijftien 
mensen. Een jaar geleden waren dat er 
acht. We hadden drie personenbusjes, 
nu zijn dat er zeven. En niet te ver-
geten: we hebben nu een vluchthuis, 
waar Nataliya mensen opvangt en 
onderdak geeft vlak voor hun vertrek 
naar Israël.”

leest. Zij zoeken hulp bij familie, vrien-
den, kerken en allerlei organisaties. 
Naar schatting zijn er tussen de vijf- tot 
zevenduizend Joodse vluchtelingen.”

“We zien dat er ook een enorme toe-
name is van het aantal Joden dat alija 
(vertrek naar Israël) maakt. In 2013 
waren dat er zo’n drieduizend, in 2014 
waren dat er zesduizend, waarvan de 
helft vluchteling was. Dat is dus een 
verdubbeling. En ik denk dat het dit 
jaar niet anders zal zijn.”

Ik vraag Koen wat wij hier in Nederland 
kunnen doen om het werk in Oekraïne 
te ondersteunen. “Altijd beginnen met 
gebed”, antwoordt Koen direct. “En op 
dit moment zou ik willen vragen, bid 
dat de luchthavens open blijven, zodat 
de mensen alija kunnen blijven maken. 
Daarnaast blijft het uitdelen van voed-
selpakketten een bijzonder middel: 
je geeft mensen te eten en je krijgt de 
kans ze te vertellen over Israël. En blijf 
ook financieel bijdragen, want daar-
door kunnen wij hier dit werk doen.”

» Maak uw bijdrage over op NL38  
ABNA 0529 310 252 en vermeld daarbij 
‘Noorderland’ of ‘India’. 

Koen legt ook uit waarom het werk zo 
gegroeid is. Ik hoor over de ernst van 
de situatie als hij spreekt. “Het begon 
met de revolutie in Kiev. En daarna 
volgde de bezetting van de Krim en de 
oorlog in het oosten van het land. Er 
zijn zo’n 1,2 miljoen vluchtelingen door 
het geweld – een enorm aantal men-
sen, waar je eigenlijk niet over hoort of 

israël aktueel | september 2015 nieuws 5
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Terug op de kaart

Het was een passagier van Air France  
(de partner van KLM) opgevallen dat Is-
raël niet leek te bestaan op het scherm 
van de in-flight informatie. Gaza en 
de Westoever stonden er wel op. Hij 
stuurde een foto naar de pro-Israëlor-
ganisatie StandWithUs die de foto pu-
bliceerde. Hierop regende het klachten 
bij Air France die de kaarten onmiddel-
lijk liet bijwerken. | Foto: Facebook

Inlichtingen
Een lid van Hamas werd eind juli 
gearresteerd toen hij probeerde om 
persoonlijke en humanitaire redenen 
Israël in te komen. Bij verhoren door 
de Israëlische inlichtingendienst Shin 
Bet vertelde de man veel over Hamas’ 
plannen en operaties in Gaza en over 
hoe de terreurgroep geld en wapens 
ontvangt van Iran.

Nieuwe regels

Om te voorkomen dat terreurverdach-
ten te snel worden doodgeschoten, 
kondigde de Israëlische legerleiding 
nieuwe regels af voor gevechtseen-
heden. Maar de regels vielen niet in 
goede aarde. Soldaten mogen bijvoor-
beeld geen waarschuwingsschoten 
meer lossen om af te schrikken. Veel 
soldaten menen dat de nieuwe regels 
extra terreur uitlokken. De legerleiding 
had halverwege augustus nog niet 
gereageerd op de kritiek. | Foto: IDF

Pensioen
Wie in Polen kan bewijzen dat hij of zij 
onderdrukt is geweest door de nazi’s of 
het Sovjetregime, heeft voortaan recht 
op een pensioen van honderd euro per 
maand. Dat besloot de Poolse regering 
onlangs. Voor Holocaustoverlevenden 
kan dit een groot verschil maken.

Debatkampioenen

Stav Singer en Iddan Golomb deden 
namens de universiteit van Tel Aviv 
mee aan de Europese debatkampi-
oenschappen in Wenen. Ze kwamen 
thuis met de gouden beker voor de-
baters die Engels niet als moedertaal 
spreken. | Foto: Manuel J. Adams
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Het is een warme zomerse dag. Ik zit met Koen Carlier aan tafel, in Nederland.  
Hij vertelt over zijn werk in het afgelopen jaar. “Het werk is het afgelopen jaar enorm uitgebreid”.

‘Altijd beginnen met gebed’

Joodse olim uit Marioepol, samen met Koen Carlier. Ze zijn door Christenen voor Israël naar de lucht- 
haven in Dnepropetrovsk gebracht voor hun vertrek naar Israël. | Foto: CvI

In gesprek met alijaveldwerker Koen Carlier

Het is prachtig uitgevoerd, overzich-
telijk en met veel foto’s. Mede door de 
geografische kaarten en een duidelijke 
beschrijving bij elke locatie is het een 
boeiende reisgids geworden.

Meer te beleven en te zien
Auteurs Joanne Nihom en Esther Voet 
hebben hun inspiratie opgedaan door al 
deze plekken te bezoeken. Joanne woont 
in Israël en is journalist en schrijfster. 
“Toen ik zo’n tien jaar geleden in Israël 
kwam wonen, ontdekte ik dat er zoveel 
meer in Israël te beleven en te zien valt 
dan wat voor ons bekend is. Esther Voet, 
hoofdredacteur van het NIW, kwam 
op het idee om over deze hotspots een 
serie artikelen te maken en daar is deze 
‘alternatieve’ reisgids uit geboren.”

Eyeopener
Wanneer je met een georganiseerde reis 
naar Israël gaat, staat het hele program-
ma van dag tot dag al vast, maar als je 
zelf een reis organiseert met vrienden 
of familie is deze gids een eyeopener. 
Joanne: “Deze reisgids is voor mensen 
die op een andere manier Israël willen 

En zelfs een dansende bakkerij, maar 
ook bijzondere plekken om te over-
nachten worden vermeld. Verder staat 
er nog architectuur en cultuur in, zoals 
bijvoorbeeld het Diaspora Museum in 
Tel Aviv waar vierduizend jaar Joodse 
geschiedenis wereldwijd op boeiende en 
leerzame wijze wordt weergegeven.”

Sjabbat vieren
Voor elke portemonnee zijn leuke 
dingen in de reisgids te vinden, om 
te doen of te bezoeken. Zo worden er 
B&B’s in en net even buiten Jeruzalem 
genoemd of een Druzendorp in het 
noorden dat de moeite waard is om te 
bekijken. Je kunt ook een wijnmakerij 
bezoeken of de Sjabbat vieren bij een 
orthodox-Joodse familie.

Wat vindt Joanne zelf de mooiste plek? 
“Het is moeilijk kiezen, maar eigenlijk 
is Klill, een dorp in het noorden, zo’n 
tien minuten ten oosten van Nahariya, 
mijn favoriet.”

» HotspOTs Israël (€ 15,90) is verkrijg-
baar via christenenvoorisrael.nl/winkel.

ontdekken en leren kennen. Israël heeft 
veel meer te bieden dan alleen de reli-
gieuze plaatsen, hoe belangrijk die ook 
zijn. Hoewel het boek nog maar net 
uit is, zijn er al enthousiaste reacties 
binnengekomen. En in het nawoord 
van de gids wordt opgeroepen om het 
ontdekken van nieuwe hotspots door 
te mailen, zodat deze op de website 
vermeld kunnen worden.”

Israëlisch gezegde
Een Israëlisch gezegde luidt: ‘Jeruzalem 
is om te bidden, Haifa om te werken 
en Tel Aviv om te feesten’. Ook wordt 
Joanne: “Al deze plaatsen worden in de 
reisgids genoemd, maar dan bijvoor-
beeld met de leukste restaurants of 
speciale markten, kunst, de winkels met 
haute couture of exclusieve sieraden. 
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Een verrassende nieuwe reisgids ligt voor mij. Het is een andere dan ik gewend ben.  
Als je het boek van 313 bladzijden doorbladert, kom je nauwelijks de bekende plekken tegen  

die je verwacht, maar juist de plekken die je niet verwacht en niet kent.

‘HotspOTs Israël: de andere reisgids!
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Israël heeft het altijd gedaan

Column

Opmerkelijk is dat de zegswijze verkeerd wordt geciteerd. 
Barbertje is vermoord en de misdadiger moet dus hangen! In 
de parabel aan het begin van zijn roman verwijst Multatuli 
naar een toneelstuk van Lessing: Nathan der Weise. In dat 
drama heeft de Jood zich verdienstelijk gedragen en toch 
treft hem de veroordeling. Je vraagt je af: leren wij het dan 
nooit? Als Hitler in een stadion zijn brallende redevoering 
hield, was er steevast een spandoek tegen het balkon beves-
tigd: ‘Die Juden sind unser Ungluck.’ Nu blijkt dat de staat 
Israël als de Jood onder de landen ons ongeluk is.

Open brief
In de komkommertijd schreven Kairos Palestina en Sabeel 
Nederland een open brief aan de kerken in verband met de 
aanvallen op christenen in Israël en de ‘bezette gebieden’. 
Zonder twijfel hebben de christenen het zwaar te verduren 
in Gaza, Judea en Samaria, maar het is een gotspe dat die 
schijnheilige bevrijdingsideologen Israël de schuld van alle 
ellende geven! Het vertrek uit Gaza heeft echt niet alleen 
te maken met de hoge werkeloosheid en het ontbreken van 
goed onderwijs als gevolg van de blokkade. Sinds Hamas in 
2007 de controle over de Gazastrook heeft, leven christenen 
in een bedreigde situatie. Zij zijn de dupe van de radicalise-
ring. Op grote schaal worden mensenrechten geschonden. 
Extremistische moslims kidnappen kinderen uit christelijke 
gezinnen om de ouders te pressen zich te bekeren tot de is-
lam. Zo kunnen we nog even doorgaan met voorbeelden van 
intimidatie, diefstal, geweldoefening en brandstichting van 
kerken. Maar daar hoor je Kairos en Sabeel niet over. Ze zijn 
natuurlijk bang voor represailles van moslims.

Laten we ook kijken naar de bakermat van het christendom. 
Al geruime tijd worden christenen in Bethlehem geïnti-

mideerd en gemolesteerd, terwijl de schuldigen ongestraft 
blijven. In juli 2013 had het Grieks-orthodoxe klooster in 
Bethanië te maken met geweld van islamisten. Het had wei-
nig effect dat de hulp van Mahmoud Abbas werd ingeroepen. 
Mei 2014 stormden moslims de St.-Joriskerk in Bethlehem 
binnen om christenen met stenen en messen aan te vallen. 
Er waren veel gewonden en één man werd neergestoken. De 
politie verscheen pas laat op het strijdtoneel, waaruit blijkt 
dat de christenen geen bescherming van de Palestijnse Auto-
riteit hoeven te verwachten.

Lege briefjes
Al jaren wordt er gesproken over de terreur van militante 
islamisten. Intussen kunnen we zien hoe zich in de vanouds 
christelijke plaatsen als Bethlehem en Nazareth een etnische 
zuivering voltrekt. Was daar in 1948 ruim tachtig procent 

christen, nú is dat minder dan twintig procent. Zonder dat er 
enige pressie wordt uitgeoefend, zijn Kairos en Sabeel bereid 
om Israël zwart te maken, terwijl dit het enige land is waar 
godsdienstvrijheid heerst. En nu maar hopen dat onze kerke-
lijke leiders zeggen: jullie verkopen lasterpraatjes en daarom 
hebben jullie bij ons niet anders dan lege briefjes in te brengen.

Hoop en  
wanhoop
15 juli 2015 was de herdenking van 
de Israëlische terugtrekking tien 
jaar geleden uit Gaza onder leiding 
van premier Sharon en vicepremier 
Olmert. Namens Christian Friends 
of Israeli Communities (CFOIC) 
waren we uitgenodigd om bij een 
officiële ontvangst door president 
Rivlin aanwezig te zijn. Namens u 
mocht ik ons meeleven tonen.

Eén van de sprekers was Yuli Edel-
stein, voorzitter van de Knesset 
(Israëlisch parlement). Hij bekende 
dat het opgeven van de Gazastrook 
één van de grootste drama’s is in de 
Israëlische geschiedenis en de vrede 
alleen verder weg heeft gebracht. 
Israël kreeg een oorlog met Libanon 
in 2006 en nog drie oorlogen met 
Gaza te verduren (2008, 2013, 2014). 
Duinzand, wat eens door de Joden 
tot een vruchtbaar gebied was ge-
maakt, fungeert nu als lanceerbases 
van qassam- en andere raketten.

Een andere spreker vertelde hoe 
zijn vrouw en vier kinderen waren 
vermoord door terroristen in 2004 en 
toen hij in 2005 de Gazastrook moest 
verlaten, was hij letterlijk alles kwijt. 
Maar God zij dank heeft de gemeen-
schap zich over hem ontfermd, is hij 
hertrouwd en nu opnieuw vader van 
vier kinderen.

Nog altijd zijn er families, die nu 
nog geen huis hebben en hun dagen 
doorbrengen in caravans. Ook was ik 
in Nitzan, één van de nieuwe dorpen 
in de Negevwoestijn aan de rand van 
de Gazastrook waar een deel van 
de achtduizend bewoners uit de elf 
nederzettingen in de Gazastrook zich 
nu gevestigd heeft. Aangeslagen zijn 
zij, maar niet gebroken en we mogen 
weten dat Hij het geknakte riet niet 
zal verbreken en de walmende kaars 
niet zal uitdoven.

Het is kennelijk soms zo dat de 
mensen die het dichtst bij de Heere 
leven het zwaarst beproefd worden. 
Israël is nog niet volmaakt. Als je 
in een Joods huis komt, dan is er 
na binnenkomst altijd een oneffen-
heid aan de muur. Dat is met opzet 
gedaan, omdat de tempel nog steeds 
verwoest is. Uit de Schrift mogen we 
weten dat de Messias de tempel zal 
herbouwen. Naar die dag mogen we 
met dubbele verwachting uitzien. 
Wanneer de wet, waarheid, recht en 
gerechtigheid uit Sion zullen komen. 
De hele aarde zich mag verheugen, 
omdat Hij zal zitten op de troon van 
Zijn vader David en alle tranen van 
alle ogen zal afwissen.
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Sinds Multatuli zijn roman Max Havelaar publiceerde, kennen we het gezegde ‘Barbertje moet hangen.’  
Iemand moet sowieso de schuld krijgen. In de media blijkt dit steeds weer op te gaan voor Israël. 

Roger van Oordt
rvoordt@christenenvoorisrael.nl

Cartoonist Fritz Behrendt overleed in 2008, maar zijn tekeningen zijn nog altijd actueel.
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‘En nu maar hopen dat 
onze kerkelijke leiders 
zeggen: jullie verkopen 
lasterpraatjes.’



Als een marsmannetje op aarde zou landen en het aantal nieuwsberichten  
over Israël ziet, zal het waarschijnlijk denken dat Israël groter is dan alle  

22 Arabische staten bij elkaar. In werkelijkheid is het qua bevolking en oppervlak  
de helft van Nederland, kleiner dan Honduras – kunt u twee steden opnoemen  

in Honduras of een beroemde Honduraan noemen?

Israël: de humanitaire 
wereldmacht

Israëlische soldaten tijdens een reddingsactie in een dorp in Nepal, op zoek naar gewonden of onder puin bedolven  
overlevenden, kort na de dodelijke aardbeving in het land afgelopen mei. | Foto: IDF

Gevaarlijke gaten Dode Zee

De Dode Zee blijft krimpen, jaarlijks 
met ruim een meter. De laatste tijd is 
het aantal zinkgaten daardoor enorm 
gestegen, tot honderden per jaar. 
Dat is een gevaarlijke ontwikkeling. 
De gaten zijn soms zo groot als een 
sportveld, soms wel zo diep als een 

twee verdieping tellend gebouw. Bur-
gemeester Dov Litvinoff van de regio 
maakt zich zorgen. “Dit probleem 
kunnen we niet alleen aan.” Niet alleen 
bedrijven ondervinden hiervan de 
gevolgen, ook twee populaire stranden 
zijn inmiddels gesloten. | Foto: Flash90

Rivaliteit Fatah en Hamas
De rivaliteit tussen de Fatah en Hamas 
loopt verder op. Fatah beschuldigt 
Hamas ervan dat het een eenheids-
regering van beide partijen blokkeert. 
Daarom moet Hamas het bewind over 
de Gazastrook aan Fatah overdragen, 
vindt Fatah. Hamas is verontwaardigd 
over deze bewering en zegt dat het 
de schuld van Fatah is dat er geen 

eenheidsregering is. Hamas vindt de 
beveiligingssamenwerking van Fatah 
met Israël, zoals afgesproken in de 
Oslo-akkoorden, hoogverraad. 

Hogere straf

Stenengooiers in Israël kunnen vanaf 
nu tot tien jaar opgesloten worden, 

zonder dat hun schuld bewezen is. 
Reden hiervoor is dat het Israëlische 
parlement vindt dat stenengooiers als 
terroristen gezien moeten worden. De 
oude wet bepaalde dat een stenen-
gooier, waarvan de schuld bewezen 
was, tot twintig jaar gevangenisstraf 
kon krijgen. | Foto: Flash90

Meer vrijhandel
Canada wil zijn vrijhandelsakkoord met 
Israël uitbreiden en moderniseren. Ca-
nada ziet Israël als een land met moge-
lijkheden voor Canadese bedrijven op 
het gebied van defensie, informatie en 
communicatietechnologie, duurzaam-
heid, landbouw, landbouwproducten 
en vis- en schaaldieren.
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Maakt het land de bewoners zo 
bijzonder of andersom? Volgens 
oud-opperrabbijn Israel M. Lau 
is het de combinatie van beide: 
een stekker zonder stopcontact 
werkt niet, een stopcontact 
zonder stekker evenmin. 

Terugkeer zionisten
Ben Gurion werd ooit gevraagd 
waarom zionisten per se naar 
Israël in het gewelddadige 
Midden-Oosten wilden, en 
niet naar het vredige Oegan-
da of Argentinië. Ben Gurion 
antwoordde dat dit hetzelfde is 
als aan iemand vragen waarom 
die zijn moeder bezoekt die in 
een andere stad woont, terwijl 
men tientallen andere moeders 
in eigen stad kan bezoeken. Het 
Bijbelse land met beroemde 

koningen, wijze richters, visi-
onaire profeten en de majes-
tueuze tempel lag er eeuwen 
verlaten en vervallen bij. Totdat 
de zionisten weer terugkeerden 
eind negentiende eeuw en met 
tomeloze liefde en energie de 
mouwen opstroopten en het 
weer van de grond af opbouw-
den. Er werden allereerst 
lekkende tentenkampen voor 
instromende vluchtelingen uit 
Oost-Europa en de Arabische 
staten gebouwd. Alles moest 
worden opgebouwd: politie, 
rechterlijke macht, ziekenzorg, 
scholen, verdedigingsleger, 
wegen, universiteiten.
De medische zorg en de 
universiteiten zijn inmiddels 
van wereldklasse. Veel van ’s 
werelds uitvindingen komen uit 

Israël. Het Israëlische bedrijf 
Water-Gen heeft een efficiënt 
systeem ontwikkeld om water 
uit de lucht te destilleren, en 
een ander patent om vervuild 
water in draagbare systemen te 
zuiveren. Israëls kleine grond-
gebied bestaat ook nog eens 
voor zestig procent uit woes-
tijn. Noodzaak is de vader van 
uitvinding: inmiddels is Israël ’s 
werelds grootste gebruiker van 
ontzilt water, en exporteert het 
zijn kennis over de hele wereld.

Disproportionele inzet
Maar Israëls disproportionele 
kracht is de in de Bijbel geco-
dificeerde humaniteit ‘houd 
van uw naaste zoals van uzelf’ 
en ‘denk aan de rechten van de 
vreemdeling, de weduwen en 

wezen’. In 1977 was de eerste 
beleidsdaad van de nieuwe Isra-
elische premier Begin om Viet-
namese bootvluchtelingen op 
te nemen die door alle andere 
landen aan hun lot waren over-
gelaten. Ondanks alle Palestijn-
se terreuraanslagen in de jaren 
zeventig (Olympische Spelen 
van München 1972, de kaping 
van Entebbe, de school in Ma’a-
lot et cetera) bleef Israël klaar 
staan voor onbekende mensen 
in nood, ongeacht achtergrond 
of religie. Het is een humanitai-
re wereldmacht. Israël stuurde 
disproportioneel grote missies 
naar door catastrofes getroffen 
landen als Nepal (2015), Servië 
en Bosnië (2014), Turkije (2011), 
de Filipijnen (2013 en 2009), 
Japan (2011) en Haïti (2010). In 
tegenstelling tot al zijn Arabi-
sche buren stuurt Israël altijd 
een disproportionele missie om 
levens te redden en te verbe-
teren. Vergelijk het met het 
steenrijke Qatar dat honderd 
miljard voor het WK-voetbal 
overheeft, en waar Hamaslei-
der (en multimiljonair) Khaled 
Mashaal instructies gaf om 
raketten vanuit ambulances, 
ziekenhuizen en scholen op 
Israël af te schieten. 

Cultuurverschil
Onlangs was op de BBC de do-
cumentaire Children of the Gaza 
war te zien, waarin terug werd 
gekeken op de zomer van 2014. 

Niet goed duidelijk werd dat 
Hamas – op instructie van Kha-
leid Mashaal, die heerlijk in een 
Dubaise villa woont – herhaal-
delijk wapenstilstanden schond 
en verwierp. Wel duidelijk werd 
dat Palestijnse kinderen vanaf 
vier jaar op zomerkampen 
geïndoctrineerd worden met 

geweldsverheerlijking. Stel je 
voor dat er aan de Nederlandse 
grens massale zomerkampen 
worden georganiseerd waarin 
jongens wordt aangeleerd dat 
elke Nederlander een onrein 
varken is en vermoord moet 
worden (zie het lot van Theo 
van Gogh). En waar er elke dag 
wordt ingestampt dat de enige 
goede Nederlander een dode 
Nederlander is. 
Ook werd in die documen-
taire terloops gemeld dat een 
Palestijnse moeder naar een 
Israëlisch ziekenhuis was 
gebracht omdat ze daar betere 
medische zorg kreeg. Het heeft 
geen krant gehaald, maar dit 
illustreert het cultuurverschil 
tussen Israëls liefde en de haat 
van zijn vijanden voor de me-
demens. Wat zou er gebeuren 
als je als Israëlisch burger in 
een Palestijns ziekenhuis zou 
belanden, laat zich raden.

George Weidenfeld
Het cultuurverschil in vluch-
telingenbeleid is ook treffend. 
George Weidenfeld (geboren 
in 1919 te Wenen) kon in 1939 
ternauwernood uit Wenen naar 
Engeland vluchten met niets 
meer dan de kleren aan zijn lijf. 
Uit dankbaarheid voor zijn op-
vang 75 jaar geleden besloot hij 
de vlucht van christenen uit de 
handen van Islamitische Staat 
te financieren. Onlangs werden 
150 Syrische christenen op zijn 

kosten naar Polen gevlogen 
om daar een nieuw leven op te 
bouwen. Joden voor christenen 
in actie!

Israël zal altijd voor de mensen 
in nood blijven zorgen. Aan ons 
de fraaie gelegenheid om Israël 
daarin te helpen.

‘Noodzaak is de vader van 
uitvinding: inmiddels is 
Israël ’s werelds grootste 
gebruiker van ontzilt water.’
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Vrij strand

De Israëlische regering besloot in au-
gustus om langs de kust geen nieuwe 
bouwprojecten toe te staan binnen 
honderd meter van de branding. 
Daaronder vallen ook kiosken en 
horecagelegenheden. | Foto: Flash90

Statiegeld
De Israëlische regering wil dat er 
beter wordt gecontroleerd of winkels 
statiegeldfl essen aannemen. Om de 
enorme berg plastic fl essen in het af-
val te verminderen, stelde de overheid 
in 2001 statiegeld in op fl essen. Maar 
winkeliers hebben nog altijd moeite 
om de fl essen in te zamelen en ze 
verzinnen allerlei smoesjes om deze 
niet te accepteren. Een wet uit 2010 
maakt dit strafb aar met een boete tot 
ruim vierhonderd euro, maar er wordt 
nauwelijks gecontroleerd.

Muzikaal protest

Het Ra’anana Symfonie Orkest gaf 
begin augustus een openluchtconcert 
voor het kantoor van de Israëlische 
premier. Het orkest deed dit als pro-
test tegen de voorgenomen bezuini-
gingen op cultuur door de overheid. 
| Foto: Flash90

Olie gevonden?
Bij proefb oringen op de Golanhoog-
vlakte heeft het Israëlische olie- en 
gasbedrijf Afek koolwaterstofverbin-
dingen gevonden. Het bedrijf hoopt 
olie te vinden in de Golan. De vondst 
stemt positief, maar het kan nog niet 
gezegd worden of er daadwerkelijk 
olie zit en zo ja hoeveel.

Zomerkamp in Gaza

Geen levend stratego en zingen rond 
een kampvuurtje voor de kinderen 
in Gaza. Hamas organiseert zomer-
kampen waar met scherp geschoten 
wordt om de jeugd van Gaza voor te 
bereiden op de volgende confrontatie 
met Israël. | Foto: Flash90

Expositie gebroeders Verveer in JHM

Salomon, Maurits en Elchanon Verveer waren markante en 
bekende persoonlijkheden in de Haagse negentiende-eeuwse 
kunstwereld. Salomon was een talentvol schilder van de Hol-
landse romantiek, Maurits blonk uit als portretfotograaf en 
Elchanon schilderde het Hollandse vissersleven en maakte rake 
karikaturen van tijdgenoten. Mede dankzij de toenemende 
emancipatie van Joden in de negentiende eeuw konden de broers 
zich ontwikkelen tot de eerste professionele en succesvolle Jood-
se kunstenaars in Nederland. | Beeld: JHM

In het Joods Historisch Museum is tot en met 
1 november 2015 werk te zien van de drie 
gebroeders Verveer.

Israëlische wetenschappers hebben Salomo’s advies (Spreuken 
6:6) ter harte genomen en zich verdiept in hoe mieren met elkaar 
samenwerken om voorwerpen die groter zijn dan henzelf succes-
vol te verplaatsen naar hun nest. Uit hun onderzoek bleek dat de 
mieren hierin geweldig samenwerken. Hoe meer mieren samen-
werken, hoe sneller een groot voorwerp is verplaatst. Als een 
groepje sjouwende mieren van de koers naar het nest afwijkt, 
zorgen nieuwkomers ervoor dat de koers wordt gecorrigeerd. De 
anderen volgen dan de door de nieuwkomer aangegeven koers.
De les voor de luiaard? Vele handen maken licht werk. En: jouw 
bijdrage is van groot belang. | Foto: Troup Dresser/CC2.0 Flickr

Ga tot de mier ...

Computercursus voor Ethiopische jeugd

In de afgelopen jaren kwamen duizenden 
Ethiopische Joden naar Israël. Ze kwamen 
uit een streek waar zij in hutten leefden, 
zonder moderne voorzieningen als gas, 
water en elektra. Vaak hadden ze geen 
opleiding en kenden ze familiestructuren 
waarin de vader een zeer centrale positie 
inneemt.
Eenmaal in Israël moeten de Ethiopische Jo-
den nu meedraaien in een hoogontwikkelde 
samenleving, met technieken als pinpassen 
in plaats van contant geld; in een land waar 
je niet zonder computerkennis kan.

Moeilijkheden
Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
niet alle Ethiopische Joden direct goed 
mee kunnen komen in de samenleving. 
Ook al passen de jongeren zich in het 
algemeen makkelijker aan dan de oudere 
generatie, ook zij stuiten op moeilijk-
heden. Want als je ouders niet met de 
computer kunnen omgaan, hoe leer jij 
dat dan wel, behalve op school? Wat 
daarnaast ook gebeurt, is dat gezinnen 
ontwricht raken doordat de kinderen hun 
ouders in kennis voorbijstreven. Nu is de 

vader opeens niet meer de centrale fi guur 
in het gezin.

Opleiding
Voor deze groep Ethiopische jongeren die 
dreigen school te verlaten zonder diplo-
ma, die dreigen in het verkeerde milieu te 
belanden, biedt Shaalei Tikva een compu-
tercursus met offi  cieel diploma. Niet een 
cursus ‘hoe ga ik om met de computer’, 
maar een technische training ‘hoe werkt 
een computer’. De cursus is op maat 
gemaakt voor deze jongeren, samen met 
Intel en Google. Tevens krijgen de jonge-
ren in de opleiding scholing in planning, 
management, zelfvertrouwen en allround 
kennis van Engelse computertermen.

Helpt u hen?
De opleiding staat klaar om van start te 
gaan. De docent is geregeld, het les-
programma, het leslokaal en twintig 
computers. Shaalei Tikva komt nog acht 
computers te kort. Helpt u deze Ethio-
pische jongeren met een goede start in 
de Israëlische maatschappij? Maak dan 
uw bijdrage over onder vermelding van 
’computers Shaalei Tikva’. 

Wie even stilstaat bij de geschiedenis van de Ethiopische Joden, realiseert zich dat 
een extra steuntje in de rug voor Ethiopische jongeren geen overbodige luxe is.

Het leven van Ethiopische Joden in Ethiopië verschilt zó van het leven in Israël dat een beetje extra steun 
geen overbodige luxe is. | Foto: Keren Hayesod



Israël en het  
Internationaal Strafhof

De werking van het ISH
Voor een goed begrip vooraf even iets in het algemeen 
over het ISH. Het ISH is een internationaal Hof dat 
is ingesteld bij een verdrag, dat in Rome is gesloten in 
1998: het statuut van het Internationaal Strafhof, dat in 
2002 in werking is getreden. Het is bevoegd om indivi-
duen te berechten in verband met zeer ernstige misdrij-
ven, zoals genocide, misdrijven tegen de menselijkheid 
en oorlogsmisdrijven. Het staat wat dat betreft in de lijn 
van het Internationaal Militair Tribunaal van Neuren-
berg, dat in 1946 nazikopstukken berechtte. 

De bevoegdheid van het ISH
Nu is de vraag wanneer het Hof bevoegd is om een 
zaak te behandelen behoorlijk complex. Dit maakt dat 
het op zich niet eenvoudig is een zaak tegen Israëli-
sche staatsburgers voor dit Hof te brengen. Voor de 
bevoegdheid van het Hof is, behoudens een uitzonde-
ring, vereist dat de rechtsmacht is aanvaard door de 
staat waarvan de verdachte onderdaan is of door de 
staat waar het misdrijf gepleegd zou zijn. Israël is geen 
partij bij het statuut van dit Hof. Het heeft de rechts-
macht van het Hof niet aanvaard, zodat het Hof op die 
grond niet bevoegd is. Een andere mogelijkheid is dat 
een Israëlische staatsburger, die tevens burger is van 
een staat die wel partij is bij het statuut, bijvoorbeeld 
Frankrijk, wordt vervolgd voor het Hof. 

Gaza flottielje
Verder is het mogelijk dat een zaak tegen Israëli’s 
wordt aangebracht indien zij verdacht worden van het 

Steeds vaker horen of lezen we dat Israëlische militaire of politieke functionarissen  
gedaagd zouden kunnen worden voor het Internationaal Strafhof (ISH) in Den Haag  

in verband met oorlogsmisdrijven of misdrijven tegen de menselijkheid. Ooit leken mij  
de juridische barrières die daarvoor genomen zouden moeten worden zo groot, dat ik de  

kans klein achtte dat dit ooit zou gebeuren. Er zijn echter recente ontwikkelingen,  
die er op wijzen dat het niet ondenkbaar is dat het er toch van zou kunnen komen. 
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begaan van een oorlogsmisdrijf op het grondgebied, of 
aan boord van een vaartuig of luchtvaartuig, van een 
staat die de rechtsmacht van het Hof heeft aanvaard. 
Dat brengt ons bij de actualiteit. We herinneren ons 
nog wel het incident met de ‘Gaza flottielje’, dat in 
2010 trachtte de door Israël in overeenstemming 
met het internationaal recht ingestelde zeeblokkade 
van Gaza te doorbreken. Israël heeft dat verhinderd 
door een militaire actie, waarbij negen activisten de 
dood vonden. Dit ingrijpen vond plaats op een schip 
dat geregistreerd stond in de Unie der Comoren, een 
voor de oostkust van Afrika gelegen eilandenstaat, die 
partij is bij het statuut. Daarmee is er een basis voor 
de rechtsmacht van het Hof. Op aangeven van de Unie 
der Comoren is de aanklager in 2013 met een vooron-
derzoek begonnen. In 2014 kwam zij echter tot de con-
clusie dat de feiten niet ernstig genoeg waren om een 
echt onderzoek aan te vangen. Tegen deze beslissing 
maakte de Unie der Comoren bezwaar bij het Hof. 

Heroverwegen van de beslissing
Heel recent, op 16 juli 2015, heeft het Hof in een 
meerderheidsbeslissing (2 tegen 1) de bezwaren van de 
Unie der Comoren gegrond verklaard. De aanklager 
werd verzocht haar beslissing te heroverwegen. Die 
uitspraak is terecht sterk bekritiseerd. Om te begin-
nen door de rechter die een minderheidsstandpunt 
ingenomen heeft. Hij is van mening dat het optreden 
van Israël, dat uitvoerig is onderzocht door verschil-
lende commissies van experts, niet van een zodanige 
ernst is dat een optreden van een internationaal hof 

gerechtvaardigd is. Dat wordt ook duidelijk als we het 
flottielje-incident vergelijken met andere zaken, die 
door de aanklager zijn onderzocht, zoals de geweld-
dadigheden in Kenia in 2007-2008, waarbij ruim 1200 
mensen om het leven kwamen. Professor Avi Bell, die 
doceert in Israël en de VS, stelde zelfs dat het ISH de 
oorlog heeft verklaard aan Israël. 

Palestijnse klacht
De aanklager heeft nog een andere ‘aangifte’ die Israël 
betreft op haar bureau. Op 25 juli 2014 hebben Palestijn-
se vertegenwoordigers een klacht ingediend in verband 
met wat genoemd werd de bezetting van Palestijnse 
gebieden, de blokkade van Gaza en de aldaar uitgevoer-
de militaire operaties. Vervolgens heeft de Palestijnse 
‘regering’ op 31 december 2014 verklaard de rechtsmacht 
van het ISH te aanvaarden. Op 2 januari 2015 overhan-
digde ‘Palestina’ aan de secretaris-generaal van de VN 
de documenten, die vereist zijn om toe te treden tot het 
statuut van het Strafhof. Dit is per 1 april 2015 effectief 
geworden, zodat vanaf die datum Palestina geldt als één 
van de inmiddels 123 staten die partij zijn bij het statuut. 
Daarmee zou de rechtsmacht van het Hof met betrek-
king tot feiten gepleegd op het territoir van Palestina 
gegeven zijn. Dat betreft overigens niet alleen daden 
van Israëli’s, maar ook van Palestijnen. 

Geen officiële staat
De toetreding van Palestina tot het ISH is op zichzelf 
een vreemde zaak, aangezien Palestina volgens de 
internationaalrechtelijke standaard helemaal geen 
staat is, terwijl alleen staten partij kunnen worden bij 
het statuut van het ISH. Volgens het internationaal 
recht wordt een staat gekenmerkt door een territoir, 
waarop een bevolking woont, waarover een overheid 
effectief soeverein gezag uitoefent. Aan dat laatste 
ontbreekt het in het geval van Palestina, aangezien 
Israël in laatste instantie op de omstreden gebieden 
(in ieder geval in Judea en Samaria, ook wel Westoever 
genoemd) het hoogste gezag uitoefent. Uiteindelijk 
zal het Hof zelf moeten bepalen of het rechtsmacht 
heeft. Maar goed, de aanklager heeft op 16 januari 2015 
besloten een vooronderzoek te starten met betrekking 
tot de Palestijnse klacht. 

Aanvullende rechtsmacht
Een en ander betekent niet dat we binnen afzienbare 
tijd Israëlische militairen of politici in de beklaag-
denbank van het ISH kunnen verwachten. Het is van 
belang te beseffen dat de rechtsmacht van het ISH 
aanvullend is. Als in de betreffende staat de verden-
kingen van de misdrijven, waar het in het statuut om 
gaat, zijn voorgelegd aan een onafhankelijke rech-
ter, dan moet het Strafhof de zaak overlaten aan die 
nationale rechter. In het geval van Israël geldt dat dit 
land een onafhankelijke rechterlijke macht kent, die 
uitstekend in staat is om eventueel door militairen of 
burgers gepleegde misdrijven te behandelen. 
Verder betekent de toetreding van ‘Palestina’ tot het 
statuut van het ISH ook dat misdrijven gepleegd door 
bijvoorbeeld Hamasterroristen aan het ISH kunnen 
worden voorgelegd. Ten slotte is voor berechting 
vereist dat verdachten zijn overgedragen aan het ISH. 
Het Hof is daarbij afhankelijk van de medewerking 
van staten. Het is hoe dan ook zaak de geschetste ont-
wikkelingen nauwlettend te volgen. Zij tonen in ieder 
geval aan dat de strijd tegen Israël ook via het Strafhof 
gevoerd zal worden.

Het Internationaal Strafhof in Den Haag. | Foto: CC3.0 Vincent van Zeijst

PA-voorzitter Mahmoud Abbas 
dreigt tijdens een persconferentie 
naar aanleiding van de dood van 
een Palestijnse meisje door een 
vermoedelijk extremistisch Joodse 
brandstichter om het Internatio-
naal Strafhof te vragen de zaak te 
onderzoeken. | Foto: Flash90
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PA onder de indruk
Nadat een Joodse extremist brand 
had gesticht in een Palestijns dorp 
waarbij een jong kind om het leven 
kwam, reageerden Israëli’s massaal 
met afkeuring en medeleven met de 
slachtoffers. Dit maakte indruk op de 
Palestijnse Autoriteit. Volgens Jibril 
Rajoub van de PA spraken de mees-
ten binnen het PA-leiderschap zich 
uit tegen ophitsing tot wraak.

Toenadering Hamas
De Russische minister van Buiten-
landse Zaken Sergei Lavrov had begin 
augustus een ontmoeting met Ha-
masleider Khaled Mashaal in Qatar. 
De minister nodigde Mashaal uit om 
ook eens naar Moskou te komen. 
Analisten vermoeden dat Rusland 
een bemiddelende rol wil spelen om 
Hamas en Fatah te verzoenen.

Mega-overname

De Israëlische medicijnenfabrikant 
Teva maakte eind juli bekend het be-
drijf Allergan Generics over te nemen. 
De deal is met ruim 37 miljard euro de 
grootste overname in Israëls geschie-
denis. Teva was al ’s werelds grootste 
producent van standaardmedicijnen.
| Foto: Flash90

Aftreden Abbas?
Een Israëlisch televisiestation ver-
spreidde eind juli het gerucht dat 
PA-voorzitter Mahmoud Abbas wil 
aftreden vanwege ‘vermoeidheid’. 
De PA ontkende het verslag, maar 
bronnen dicht bij Abbas hielden zich 
stil. Onder Palestijnen zwengelde dit 
de discussie aan over een opvolger 
voor Abbas. Abbas’ regeringsperiode 
eindigde eigenlijk al in 2009.

Hittegolf

Eind juli en begin augustus beleefde 
Israël een hittegolf. De hoogste tem-
peratuur overdag werd gemeten in 
de Jordaanvallei, waar het 49 graden 
werd in de schaduw. In het relatief 
hooggelegen Jeruzalem haalde het 
kwik overdag de 40 graden. Het elek-
triciteitsnet werd tot recordhoogte 
belast door het gebruik van aircondi-
tioning. Het elektriciteitsbedrijf waar-
schuwde voor mogelijke storingen 
door overbelasting. | Foto: Flash90

Getuigenis in de Psalmen

Psalm 18 
In Psalm 18 geeft David een reeks van 
benamingen voor God: mijn sterkte, 
mijn steenrots, mijn vesting, mijn 
bevrijder, mijn rots, mijn schild, hoorn 
van mijn heil, mijn burcht. David is, 
zoals vers 1 zegt, verlost uit de greep 
van al zijn vijanden en uit de hand 
van Saul. Hij zingt van vreugde een 
lied waarin Hij God de eer geeft en 
Hem vele namen geeft. Eén van die 
benamingen interesseert ons meer dan 
de andere: hoorn van mijn heil, kèrèn 
jish’i. De hoorn is in de Bijbel het beeld 
van sterkte, van kracht. David spreekt 
dus van God als gever van een krachtig 
heil. In jish’i hebben we te maken met 
het woord jésha, heil. Niet alleen heil, 
maar ook hulp, verlossing. Het gaat om 
de woordstam jashá, helpen, verlossen, 
redden. Maar hiermee opent zich een 
enorm perspectief, want nu hebben 
we het verband met de eigennaam van 
Jezus: Jeshóe’ah. Die naam heeft dezelf-
de woordstam als uitgangspunt. De 
volgende vraag ligt voor de hand: komt 
de naam Jeshoe’ah misschien voor in 
de Psalmen? Het antwoord is luid en 
duidelijk: ja! 

Jeshóe’ah in de Psalmen 
Het is eigenlijk overweldigend. Het 
wetenschappelijk woordenboek op de 
Hebreeuwse Bijbel telt meer dan dertig 
keer de naam Jeshóe’ah in de Psalmen 
daar waar het gaat om goddelijk heil, 
om goddelijke hulp. Niet dat we dat zo 

gemakkelijk kunnen zien. De vertalers 
geven niet de naam, maar de betekenis 
van de naam: heil, hulp, verlossing. 
Nu zouden we al meer duidelijkheid 
hebben als men zich had gehouden aan 
één van die betekenissen. Maar dat is 
niet zo. De grondtekst gebruikt in alle 
gevallen het zelfstandig naamwoord 
jeshóe’ah, de naam van Jezus, maar de 
vertalers wisselen steeds af. Dan weer 
is het ‘heil’, dan weer ‘verlossing’ of 
‘hulp’. En zo verliezen we een deel van 
de helderheid waarmee de grondtekst 
spreekt. Die spreekt steeds van jes-
hóe’ah en de betekenis daarvan is hulp, 
heil en redding. 

Vindplaatsen 
Psalm 3:9 zegt: “De verlossing is van 
de Here” ... ladonái ha-jeshóe’ah. Psalm 
62:2 daarentegen: “Waarlijk, mijn ziel 
keert zich stil tot God, van Hem is mijn 
heil” ... mimènoe jeshóe’ati. “Die God 
is ons heil”, zegt Psalm 68:20 ... ha-éel 
jeshóe ’aténoe. Psalm 78:22: lo batchóe 
bishóe ‘ató, eigenlijk be-jeshóe ‘ató: “zij 
vertrouwden niet op zijn hulp”. Psalm 
118:14: “De Here is mij tot heil geweest” 
... lishóe ‘ah, eigenlijk le-jeshóe ‘ah. 
Binnen Psalm 119 is de vertaling con-
sequent ‘heil’, bijvoorbeeld in vers 155: 
“Het heil is verre van de goddelozen” ... 
rachók me-re sha’iem jeshóe’ah. 
Tot hier citeerden we de NBG-verta-
ling. De aloude Statenvertaling vertaalt 
op de aangehaalde plaatsen steeds met 
‘heyl’, behalve in Psalm 68:20. Daar ge-

beurt iets merkwaardigs. In plaats van 
‘Die God is ons heil’, de letterlijke ver-
taling van de grondtekst, lezen we hier: 
“Die Godt is onse saligheyt”. Dat is een 
tamelijke vrijheid die hier genomen 
wordt. Wonderlijk genoeg is de NBV 
hier nu juist preciezer. Die vertaalt als 
volgt: “Deze God redt ons”. 

Jezus en de Psalmen 
Wat leert onze speurtocht nu? Wel, 
het is alsof Jezus in Zijn gesprekken 
zegt: ‘Kijk, zó heet Ik en dat is niet voor 
niets. Mijn naam staat vele malen in 
de Schriften, en de hemel, mijn Vader, 
heeft Mij zo willen noemen. Begrijp 
goed wie Ik ben: Ik ben óók het heil 
dat de Vader geeft.’ In de Psalmen komt 
Jezus weliswaar niet persoonlijk voor, 
maar Zijn naam verwijst daar steeds 
opnieuw naar het heil, naar de redding 
en de verlossing die Zijn Vader gaf 
aan Zijn volk. Dit is het licht waarin 
we Zijn naam moeten zien. Steeds 
wanneer we nu de Hebreeuwse naam 
Jeshóe’ah lezen, worden onze gedachten 
gericht op het heil, op de verlossing, 
die Hij ons brengt. Zijn naam is een 
strategie vanuit de hemel. Jezus kwam 
op aarde ná de Psalmen. Daarmee gaf 
God opnieuw heil, hulp, verlossing. 
Maar de werkelijke uitleg, de werkelijke 
betekenis van heil, hulp, verlossing, 
die wordt ons pas in de evangeliën 
duidelijk: eeuwig heil, verlossing voor 
eeuwig. Matteüs 1:21: “Hij is het die 
zijn volk zal redden van hun zonden.”
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De Schriften getuigen van Mij, zegt Jezus tegen de omstanders na een genezing bij Betesda.  
Een precieze plaats of meerdere plaatsen vernemen we hier niet. Later, als Jezus spreekt met de  

Emmaüsgangers, wijst Hij op Mozes en al de profeten. Maar er is nóg een bron: de Psalmen.

...deze zijn het welke van Mij getuigen (Johannes 5:39) 

In het zuiden van Tel Aviv zit al 
sinds jaar en dag de fabriek Bar 
Sheshet-Ribak Shofarot, sinds 1927 
om precies te zijn. Jaarlijks maakt 
dit familiebedrijf rond de vijfdui-
zend sjofars, een ramshoorn die als 
blaasinstrument gebruikt wordt. 
Ongeveer de helft van alle sjofars 
wordt vlak voor Rosj Hasjana 
verkocht, het Joods Nieuwjaar. Het 
Joods Nieuwjaar wordt traditio-
neel ingeluid met het blazen op de 
sjofar. Dit jaar begint het jaar 5776 
op de avond van 14 september. 
| Foto: Flash90
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De verlossing naderbij

Israël is voor de Jood een bijzonder land. Het is de plek waar 
de Jood rust heeft geprobeerd te vinden na honderden jaren 
vervolging en uitsluiting. Het zou de voorbode moeten zijn 
van het begin van het ontluiken van de Verlossing.

Twee jongeren worden verdacht van brandstichting in een 
eeuwenoude kerk in Nazaret zodat ’de Verlossing naderbij 
kan worden gebracht’. In Jeruzalem wordt de man gearres-
teerd die zich met een mes al stekend een weg baant tussen 
groeperingen die de ‘Verlossing’ in de weg zouden staan en 
daarbij een jong meisje dodelijk verwond. Bij een aanslag 
op een Palestijns huis waarbij een baby omkomt, worden 
teksten gevonden met woorden als ’Leve de Messias’.

Is het in Israël zo anders als hier in dit land aan de Noordzee? 
Tijdens een demonstratie naar aanleiding van de dood van 
een Antilliaan bij een arrestatie klinken de woorden ‘Joden, 

Joden, Joden.’ Een man wordt in Amsterdam op straat in 
elkaar geslagen vanwege zijn anders geaard zijn. Synagoge-
bezoekers moeten langs twee gewapende marechaussees om 
straks ook weer veilig naar huis te kunnen.

Brandstichting, dood en aanslagen lijken weliswaar niet de 
juiste ingrediënten ter voorbereiding van Zijn komst. Maar 
toch liggen de woorden van Maimonides voor op onze tong: 
‘Ik geloof met een volmaakt geloof in de komst van de Messias’.
Waarom duurt het eigenlijk zolang totdat de woorden van de 
profeet Zacharia 9:9 “Uw Koning zal tot u komen (...) rijdend 
op een ezel” een zichtbare realiteit voor ons worden? Dat ligt 
niet aan het ezeltje. Dat zal wel langskomen. Het heeft wel te 
maken met de vraag of wij in staat zijn om dat Israël waar we 
het dagelijks over hebben, te maken tot een plaats waarvan de 
Messias besluit: nu kan ik daar op dat ezeltje plaats gaan ne-
men. Er ligt nog een nobele taak voor ons, gewone mensen.
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Hij zal op een wit ezeltje op weg gaan naar Jeruzalem. De door onze profeten  
aangekondigde Messias zal op die manier door Israël rondtrekken.

Nostra Aetate (In onze tijd)

Nostra Aetate (In onze tijd) is een verkla-
ring van het Tweede Vaticaanse Concilie 
(1962-1965), die zich richt op de verhou-
ding van de Katholieke Kerk ten op-
zichte van de andere godsdiensten. Met 
name de tekst over het Jodendom heeft 
veel indruk gemaakt, vanwege de breuk 
met het verleden: het wil afstand nemen 
van de negatieve theologie over Israël 

uit het verleden, en wil voorkomen dat 
christenen zich ooit nog gewelddadig 
opstellen ten opzichte van het Joodse 
volk. Een deel van deze tekst van Nostra 
Aetate leest u hiernaast.

Deze tekst breekt de oude situatie 
radicaal open: geen theologie meer 
van de verwerping van het Joodse volk, 

geen pogroms meer vanuit ’zijn bloed 
zij over ons en onze kinderen’, maar een 
erkenning van de Joodse context van het 
evangelie en een aansporing tot dialoog 
en wederzijdse studie.

» Tip: lees ook de artikelenserie van 
Jeroen Bol over Nostra Aetate in ‘Israël  
en de Kerk’, februari – september 2015.
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In de serie problematische teksten hebben we teksten voorbij zien komen, onder andere van bekende  
theologen, die een grote negatieve impact hebben gehad op de kerk in de breedste zin en haar houding tot 

het Joodse volk. Er wordt afgesloten met een laatste tekst, een positieve, namelijk Nostra Aetate. 

Volgens het getuigenis van de H. Schrift heeft Jeruzalem de 
tijd, waarin barmhartig op haar werd neergezien, niet erkend, 
heeft een groot deel van de Joden het evangelie niet aanvaard, 
en hebben zelfs velen de uitbreiding van het evangelie tegenge-
werkt. Toch blijven de Joden, volgens de apostel, aan God, die 
geen berouw kent over zijn genadegaven noch over zijn roeping, 
zeer dierbaar omwille van de aartsvaders. Met de profeten en 
met dezelfde apostel ziet de Kerk uit naar de dag, aan God 
alleen bekend, waarop alle volken eenstemmig de Heer zullen 
aanroepen en “Hem zullen dienen schouder aan schouder”. 
(Sefanja 3, 9)

Omdat dus christenen en Joden zo’n groot gemeenschappelijk 
geestelijk erfgoed hebben, wil deze heilige Synode hen aanmoe-
digen en op het hart drukken, elkaar beter te leren kennen en 
meer te leren waarderen, vooral door Bijbelse en theologische 
studies en door een broederlijke dialoog.

Al is het waar, dat de Joodse gezagsdragers met hun aanhangers 
hebben aangestuurd op de dood van Christus, toch mag wat 
tijdens zijn lijden is misdreven niet alle Joden van die tijd zonder 
onderscheid en evenmin de Joden van onze tijd worden aange-
rekend. En al is de Kerk het nieuwe volk Gods, toch mag men de 
Joden niet voorstellen als door God verworpen of als vervloekt, 
alsof dit zou zijn af te leiden uit de H. Schrift. Laten dus allen 
vermijden, in de catechese en bij de prediking van het woord 
Gods ook maar iets te leren, dat niet in overeenstemming is met 
de waarheid van het evangelie en met de geest van Christus.

Bovendien betreurt de Kerk, die alle vervolgingen tegen welke 
mensen ook veroordeelt en die het erfgoed, dat zij met de Joden 
gemeen heeft, niet kan vergeten, alle haatgevoelens, vervolgingen 
en uitingen van antisemitisme gericht tegen de Joden, in welke 
tijd en door wie ook; en zij wordt hierbij geleid niet door politieke 
overwegingen, maar door godsdienstige evangelische liefde.

Uitzicht over het Vaticaan in Rome. | Foto: CC2.0 Benson Kua

In deze nieuwe serie wil ik de 
letters van het Hebreeuwse 
alfabet aan u voorstellen en 
iets van de symboliek vertellen 
die in de Joodse traditie aan de 
letters gegeven wordt.

Het alfabet zoals we dat nu 
kennen, gaat terug tot de 
periode na de Babylonische 
ballingschap. Daarvóór was 
een Oudhebreeuws alfabet 
in gebruik, dat ook later nog 
wel voor teksten uit de Bijbel 
gehandhaafd bleef. 

De alef is de eerste letter van 
het Hebreeuwse alfabet (en 
de bet de tweede, vandaar het 
alefbeet in de kop van deze 
rubriek). Alef betekent eigenlijk 
‘stier’, en in zijn oervorm werd 
voor deze letter als teken een 
gestileerde stierenkop gebruikt 
(een soort omgekeerde A). Dat 
teken ontwikkelde zich tot zo-
wel de letter alef als onze A. 

Elke Hebreeuwse letter heeft 
ook een getalswaarde (of 
numerieke waarde). De waarde 
van de alef is één. Maar het 
Hebreeuwse woord èlèf, dat 
je precies hetzelfde schrijft, 
betekent duizend. Opmerkelijk 
is het Hebreeuwse woordje  
alloef, dat verwantschap met 
alef vertoont en dat met ‘stam-
vorst’ of ‘stamhoofd’ vertaald 
wordt (o.a. Genesis 36). 

De Joodse traditie vertelt dat 
God de wereld schiep door de 
Thora. Voordat het zover was 
verdrongen de letters van het 
alfabet zich voor de troon van 
de Eeuwige om de eerste plaats 
in de Thora te bemachtigen. 
God koos de letter beet. De alef 
was stil. Toen zei de Schepper: 
“Waarom ben je zo stil, Alef?” 
“Ik ben de zwakste, mijn waarde 
is slechts één.” Toen antwoord-
de de Schepper: “Jij staat aan 
het hoofd van het alefbeet 
als een koning. Ik ben één, de 
Thora is één en jij bent één. 
Met jou zal Ik de Tien Woorden 
beginnen, waarmee Ik op de 
Sinaï Mij aan Israël zal openba-
ren.” Daarom beginnen de Tien 
Woorden met de alef: Anochi 
Hasjeem - “Ik ben de ENE”. 
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Het alefbeet
Kees de Vreugd
kdvreugd@christenenvoorisrael.nl



Al sinds 1961 is dr. Michael 
Avishai bij de universitaire 
botanische tuin in Jeru-
zalem betrokken, maar 
hij heeft niets van zijn 
enthousiasme verloren. 
Snel klimmen we bij hem 
in het elektrische autootje 
dat ons over de heuvels en 
terrassen voert. Al is de 
tuin slechts een kilometer 
lang, zeker met dit warme 
weer is zo’n vervoermiddel 
uiterst welkom.

Kweektuin van Israëls opbloei
De botanische tuin verzamelt planten uit de hele wereld
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De tuin werd in 1931 gesticht 
door professor Otto Warburg 
als onderdeel van de Hebreeuw-
se Universiteit, die in 1925 op 
de Scopusberg in Jeruzalem was 
geopend. Een andere botani-
cus, professor Michael Zohary, 
kwam op het idee planten uit 
de hele wereld naar Israël te 
halen. De pioniers vonden de 
tuin belangrijk, want landbouw 
zou een belangrijke rol spelen 
in de nieuw op te richten staat. 

Daarbij was wetenschappelijke 
hulp nodig. Maar de Onaf-
hankelijkheidsoorlog van 1948 
gooide roet in het eten. De 
Scopusberg veranderde in een 
enclave, omringd door Jordanië. 
Er bevonden zich alleen enkele 

bewakers. Ook de botanische 
tuin op de Scopusberg werd 
onbruikbaar. De studenten van 
de Hebreeuwse Universiteit 
kregen colleges op allerlei loca-
ties in West-Jeruzalem, zoals in 
kloosters. 

Een nieuwe plek
In 1953 besefte premier David 
Ben Gurion dat de studenten 
en docenten niet snel terug 
zouden kunnen keren naar de 
Scopusberg. Hij gaf toestem-
ming voor de bouw van een 

nieuwe campus in de wijk Gi-
vat Ram. Deze zou niet alleen 
de wetenschap moeten dienen, 
maar ook tegemoet moeten 
komen aan de behoefte fraaie 
plaatsen in Jeruzalem te cre-
eren. De universiteit besloot 
een botanische tuin om de 
gebouwen aan te leggen.
In de praktijk kwam er echter 
weinig terecht van de fraaie 
tuin. Er was namelijk steeds 
meer grond nodig voor de 
universiteit. In 1960 gaf de 
regering toestemming grond 
te gebruiken naast de campus 
voor de aanleg van een nieuwe 
tuin. De tuin kreeg veel func-
ties. Op deze plek zou het pu-
bliek een grote diversiteit aan 
planten moeten kunnen zien. 
De tuin zou ook een weten-
schappelijk centrum moeten 
worden, een bewaarplaats voor 
planten die al dan niet met 
uitsterven worden bedreigd en 
een hulpmiddel voor onder-
wijs. Tevens moest de tuin 
dienen als groene long voor de 
zich uitbreidende stad. 

Plantensoorten
Avishai vertelt dat Israël 2700 plantensoorten telt. 
Verder zijn er zo’n 4000 soorten ingevoerd. Ter vergelij-
king: Zweden kent 1800 variaties, Engeland 1600. Israël 
heeft zijn diversiteit te danken aan het feit dat het op 
het kruispunt ligt van de continenten Afrika, Azië en 
Europa. In Israël bestaat ook een variatie aan klimaat-
zones. In Eilat is het warm, de Hermon in het noorden 
is ’s winters bedekt met sneeuw.
De in totaal 26 hectare grote botanische tuin heeft 
locaties voor planten uit de vijf continenten, met in 
totaal 4500 plantensoorten. De uitgebreide collectie is 
een gevolg van de samenwerking met andere botani-
sche tuinen wereldwijd. Aan de coöperatie met Turkije 
bijvoorbeeld is de introductie van de Turkse eik te dan-
ken. Dat is een bladerrijke boom, die prima groeit in het 
Israëlische klimaat. Tal van gemeenten in Israël planten 
deze boom om zijn schaduw, iets wat altijd welkom is 
in de hete zomers.

Schooltuinen
Leerlingen van Joodse en Arabische scholen brengen 
bezoeken aan de tuin en ze kunnen schooltuintjes 

krijgen. Maar over het algemeen valt er nog veel te 
verbeteren aan de voorlichting van het publiek, zegt 
de botanicus. “Vervuiling tast het plantenleven in Israël 
aan. Vooral in het kustgebied en rond Haifa is het erg 
door de chemische industrie. Velen in Haifa realiseren 
zich nu dat ze een groot probleem hebben. Ik verwacht 
dat er een grote publieke strijd zal ontstaan over de 
uitbreidingsplannen voor raffinaderijen.”

Wilde olijf
In het deel van de tuin voor planten uit het Middelland-
se Zeegebied vinden we de wilde olijf. Avishai prikt met 
zijn nagel in een van de groene vruchten. Een witachtig 
sap spuit eruit, waaruit hij concludeert dat deze olijf 
niet geschikt is voor menselijke consumptie. “Net als 
bij de wilde amandelboom en de wilde vijgenboom, 
heeft de mens de wilde olijf veredeld. Dat wil zeggen 
dat mensen door ervaring die bomen hebben geselec-
teerd die ze nodig hadden en die verder kweekten, zo’n 
drieduizend jaar geleden. Dat was destijds een grote 
ontdekking.”
De huidige wetenschappelijk directeur van de tuin 
en de opvolger van dr. Avishai, vond een wilde olijf-

plant in de buurt van Eilat. De wilde olijf komt ook in 
de Sinaï, Jordanië, Irak en Iran voor. “Hij behoort tot 
de ficussoorten. Daar zijn in de tropen en subtropen 
drieduizend soorten van. In Europa zijn ze populair als 
huisplant.”

Bijzondere planten en dieren
Een van de bijzondere planten waar het wagentje van 
Avishai heen rijdt, is de Wollemia nobilis. “Deze groeide 
lang geleden overal op het zuidelijk halfrond. Van deze 
plant zijn fossielen gevonden op Antarctica”, vertelt 
Avishai, wijzende op een varenachtige plant. “Een 
parkwachter vond deze in 1994 in de buurt van Sydney. 
We kregen enkele stekjes mee. De plant is nu uit de ge-
varenzone. De boom kan 10 tot 15 meter hoog worden 
in de Blue Mountains van Australië.”
Als middel om publiek te trekken, stelde de tuin deze 
zomermaanden dinosaurussen ten toon. Deze zijn door 
een Argentijns bedrijf op ware grootte nagemaakt, op 
basis van fossielen. Het bijzondere is dat de monsters 
ook bewegen en grommen. “Vele gezinnen kwamen 
naar de tuin om de beesten te zien en zich erbij te laten 
fotograferen.”

september 2015 | israël aktueel
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In haar boek De derde generatie brengt 
ze aan de hand van haar eigen fami-
liegeschiedenis en talloze openhartige 
gesprekken met leeftijdsgenoten in Ne-
derland, Amerika en Israël een generatie 
in kaart die zich op enigerlei wijze tot de 
Holocaust zal moeten verhouden.

Wat betekenen de termen ‘de derde 
generatie’ of ‘kleinkinderen van  
de Holocaust’?
“Heel letterlijk genomen betekenen de 
termen ‘de derde generatie’ en ‘klein-
kinderen van de Holocaust’ in mijn 
ogen hetzelfde. Wat ik met de derde 
generatie bedoel zijn kleinkinderen 
van Holocaustoverlevenden. In feite 
zijn alle kleinkinderen van mensen 
die de Tweede Wereldoorlog hebben 
overleefd ‘derde generatie’, maar in 
mijn boek heb ik die titel specifiek voor 
Joodse kleinkinderen gebruikt.”

Wat betekent ‘de derde generatie’ 
voor jou? 
“Alle vier mijn grootouders hebben 
de Holocaust overleefd. Vanaf heel 
jonge leeftijd begreep ik dat zij ooit iets 
verschrikkelijks hadden meegemaakt. 
En ik wist ook dat dit kwam omdat ze 
Joods waren. Er werd bij ons thuis veel 
over de oorlog gesproken en ik stelde 
veel vragen.
Het positieve daaraan is dat ik een heel 
sterke band met mij grootouders kreeg. 
Lastiger was dat ik hen gelukkig wilde 
maken. Dat zag ik echt als mijn taak. 
Vooral mijn oma, die ik het langst heb 
gekend. Ik was degene die ruzies in de 
familie probeerde goed te maken, een 
ontzettend empathisch en gevoelig 
kind. Ik voelde me ook altijd anders dan 
kinderen met een ander verleden. Alsof 
het leven minder vanzelfsprekend voor 
mij voelde, het was geen hedonistische 
speelplaats, maar iets heel fragiels.
Op mijn zestiende bezocht ik voor het 
eerst Auschwitz. Ik heb dagen gehuild, 

alle opgekropte spanning van dat grote 
onbekende dat altijd over onze familie 
zweefde, kwam er in een keer uit. 
Daarna ben ik me op een professi-

horen van leeftijdsgenoten: ‘Ben je 
nou alweer met de oorlog bezig? Het 
is toch al zo lang geleden?’ Dat stoorde 
me, want voor mij was het helemaal 
niet lang geleden. Mijn eigen groot-
ouders hadden die meegemaakt en ik 
heb heel veel familieleden verloren. 
Dat overlevenden het moeilijk hebben 
met de oorlog is bekend en daar wordt 
gelukkig ook veel bij stilgestaan, dat 
hun kinderen daardoor ook op een 
bepaalde manier zijn opgevoed is ook 
enigszins geaccepteerd. Maar dat de 
kleinkinderen nog steeds beïnvloed 
zijn door de familiegeschiedenis, wordt 
vaak als overdreven en raar gezien. Nu 
hoeft niemand me op straat om de hals 
te vliegen en te zeggen: ‘Wat erg voor 
je’, liever niet zelfs, maar dat die oorlog 
een zeer gevoelige plek blijft, zou meer 
begrepen mogen worden.”

Is deze generatie ten onrechte  
onderbelicht in onze samenleving? 
“Ik weet niet of het ten onrechte 
onderbelicht is, het is gewoon nog niet 
zo bekend. De derde generatie is nu 
net volwassen en wij denken er voor 
het eerst over na. Het zwakt ook wel 
af, wij hebben uiteraard niet zo veel 
last van de oorlog als onze grootouders 
en zelfs ook niet als onze ouders. Ik 
zou het eerder een grote gevoeligheid 
willen noemen. Niet iedereen hoeft 
het over de derde generatie te hebben, 
of daar alles over te weten, maar af en 
toe een beetje meer begrip zou prettig 
zijn.”

Hoeveel invloed zal de Holocaust 
blijven uitoefenen op volgende  
generaties? 
“Ik denk dat mijn kinderen en klein-
kinderen zich er wel van bewust zullen 
blijven dat er zich ooit een ramp 
voltrokken heeft en dat hun volk en 
familie daarbij betrokken waren. Ik zal 
als moeder zelf proberen wel de verhalen 
door te geven, maar niet de angst. Ik 
heb hoop dat het minder – negatie-
ve – invloed zal hebben, want mijn 
grootouders leven niet meer, dus ze 
zullen de verhalen en emoties nooit zo 
intens beleven als ik dat heb gedaan. 
En dat is goed, want hoewel we altijd 
moeten blijven herdenken, heelt de 
tijd hopelijk een heel, heel klein beetje 
van de wonden.”

De derde generatie, kleinkinderen van  
de Holocaust; Natascha van Weezel; 
uitgeverij Balans; € 18,95

onelere manier met de oorlog gaan 
bezighouden. Stukken schrijven, films 
maken, lezen. Tegenwoordig denk ik 
nog veel aan de oorlog en ben ik me er 
zeer van bewust dat het is gebeurd en 
dat zulke door de mens bedachte catas-
trofes dus kunnen gebeuren, maar ik 
ben minder angstig. Ik probeer er juist 
voor te zorgen dat we in een samen-
leving wonen waarin iedereen zo veel 
mogelijk met elkaar om kan gaan, ook 
dat is voor mij derde generatie.”

Waarom is het goed aandacht te 
schenken aan ‘de derde generatie’? 
“Toen ik jonger was, kreeg ik vaak te 
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kort nieuws

Designerwinkel
Het beste van Israëlisch design ligt 
binnenkort in HongKong. Vanaf begin 
oktober kunnen de inwoners van deze 
stad zien wat Israëlische ontwerpers 
te bieden hebben. De designwinkel 
in HongKong is een initiatief van het 
Israëlisch ministerie van Economie en 
Handel. Doel is Israëlische producten 
onder de aandacht te brengen en jon-
ge kledingontwerpers een opstapje te 
bieden naar de Aziatische markt.

Minder belasting armen

In het nieuwe begrotingsvoorstel van 
het Israëlisch kabinet worden de ar-
men ontzien. De mensen met de laag-
ste inkomens hoeven geen belasting te 
betalen over water en elektriciteit. In 
heel Israël wordt de belasting op open-
baar vervoer afgeschaft. | Foto: Flash90

Christenen in het leger
In de afgelopen jaren is het aantal 
christenen dat zich aanmeldt voor 
dienstplicht behoorlijk gestegen. En-
kele jaren terug meldden zich jaarlijks 
enkele tientallen jongeren. Nu staat de 
teller op ongeveer tweehonderd. Het 
betreft veelal Arabische christenen. 
Belangrijkste reden voor de toegeno-
men belangstelling is de werving door 
het leger onder deze groep, door het 
houden van seminars. Het leger merkt 
dat Arabische christensoldaten erg 
gemotiveerd zijn.

Bouwen in Gaza

Sinds begin juli zijn er grote hoeveelhe-
den bouwmaterialen Gaza ingevoerd, 
vooral cement. De cementvoorraden 
zijn niet geleverd aan wederopbouwpro-
jecten, maar liggen te wachten in pak-
huizen. Inmiddels rijst bij de inwoners 
van Gaza de vraag wat Hamas wil doen 
met de bouwmaterialen. | Foto: Flash90

Geen eenheid, geen  
verkiezingen
De eenheid in de Palestijnse Autoriteit 
(PA) is al jaren ver te zoeken. Van een 
regering mag je eigenlijk niet spreken. 
Kort door de bocht samengevat: In 
Gaza heeft Hamas het voor het zeg-
gen, op de Westoever Fatah. Mahmoud 
Abbas is president van de PA, alhoewel 
de titel ‘president’ wat misleidend 
is, correcter zou zijn om het Engelse 
president in het Nederlands te vertalen 
met voorzitter. Daarnaast is zijn ambts-
termijn in 2009 verlopen en had de PA 
verkiezingen moeten organiseren.
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Natascha van Weezel, kleindochter van vier Holocaustoverlevenden, stelt zich al jaren  
de vraag hoe haar leven vandaag de dag nog wordt beïnvloed door een oorlog  

die zeventig jaar geleden plaatsvond. En ze is niet de enige.

‘Beetje meer begrip 
zou prettig zijn’

Natascha van Weezel. | Foto: Bert Nienhuis

‘Ben je nou 
alweer met de 
oorlog bezig?’

Natascha van Weezel schrijft boek over kleinkinderen van de Holocaust
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HELP MEE! 

STEUN ÓÓK HET 

HOLOCAUST NAMENMONUMENT

NEDERLAND IN AMSTERDAM

Steun het Nederlands 
Auschwitz Comité bij de 
realisatie van het

Holocaust Namenmonument Nederland

102.000 
slachtoff ers 

verdienen – 70 jaar na de oorlog – 
eindelijk een plek om herdacht te 
worden! 

W W W.NAMENMONUMENT.NL

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

U kunt ook bijdragen door alleen een 
bedrag over te maken. 
Dat kan al vanaf vijf euro!

advertentie NAC #3 def.indd   1 17-08-15   15:27

AMCHA ISRAEL
In Israel wonen nog 190.000 

overlevenden van de Holocaust. 

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

Steun Vrienden van 
Amcha Nederland Amersfoort

IBAN: NL42 ABNA 049 06 06 210

www.amcha.nl



“Mijn liefde voor Israël is begonnen 
door het verhaal in de Bijbel over de 
uittocht van Egypte. Dat sprak mij zo 
aan, dat ik me verder in de geschie-
denis van het Joodse volk ben gaan 
verdiepen. Het intrigeerde mij dat 
God Zijn liefde voor Zijn volk kenbaar 
maakte door de vele wonderen die Hij 
aan het Joodse volk deed en Zijn trouw 
aan dat volk. Langzamerhand kwam 
ik tot de conclusie dat God met dit 
uitverkoren volk een plan had”, vertelt 
Franklin.

Reuzen
Opgegroeid zonder kerkelijke achter-
grond of geloof begon hij interesse te 
tonen in oude culturen zoals de Maya’s, 
de Inca’s en de Maori’s. Toen hij over 
reuzen las, besloot Franklin de Bijbel 
erbij te pakken. Daarin komen reuzen 
ondermeer voor in Genesis, en ook in 
Numeri tijdens de exodus van de Isra-
elieten naar het Beloofde Land als de 
verspieders in Hebron reuzen ontdek-
ken. “Maar de uittocht van het Joodse 
volk vond ik zo boeiend en wonderlijk, 
dat ik die las en herlas. Toen begreep 
ik dat God echt moest bestaan en ging 
ik in Hem geloven. Ik las de Bijbel door 
en werd geraakt door de woorden van 
de profeten met betrekking tot de ge-
schiedenis van Israël en het herstel van 
het land en het Joodse volk zoals wij 
dat ook vandaag meemaken. Onder-
zoek en studie waren het gevolg.”

Groot wonder
Dat Gods hand op dit volk rustte ont-
dekte Franklin in toenemende mate. 
“Toen in 1967 de Zesdaagse Oorlog 
uitbrak, zag ik hoe Israël er met Gods 
hulp in slaagde deze oorlog te winnen. 
Hetzelfde gebeurde in 1973 met de 
Jom Kippoeroorlog. Wat ik ook als een 
groot wonder beschouwde, was dat 
Israël na het uitroepen van de staat in 
1948 na één dag al werd aangevallen 
door de omringende Arabische landen 
en hoewel ze nog geen leger hadden, 
wonnen ze toch. Mijn interesse voor 
Israël en het Joodse volk nam daardoor 
steeds meer toe. Het heeft mij nooit 
meer losgelaten.”

wijze. Israël heeft nieuwe afzetgebie-
den in Azië, waardoor de b van bds 
geen boycot maar bloei is geworden. 
En wat te denken van de enorme gas- 
en olievelden die in Israël zijn gevon-
den, genaamd de Tamar- en Leviathan-
velden? Dit is in de Bijbel voorzegd 
in Deuteronomium 33, waar staat dat 
Aser zijn voeten in olie zal dopen.”

Psalm 83
Franklin noemt Psalm 83, geschreven 
door de profeet Asaf, als bewijs dat de 
Bijbel actueel is. De psalm beschrijft 
de beraadslagingen van Israëls vijan-
den die in de huidige en toekomstige 
tijd plaatsvinden. “De Bijbel wordt 
door de krant bevestigd, want in vers 
5 staat: ‘Zij zeggen: kom, laten wij hen 
als volk verdelgen zodat aan de naam 
van Israël niet meer wordt gedacht.’ 
Drieduizend jaar geleden werd dit door 
Asaf opgeschreven en hoe actueel is 
dit? Want de in vers 7 tot 12 genoemde 
volkeren staan ook nú weer op tegen 
Israël. Door de hele geschiedenis heen 
blijkt er niets veranderd in de identi-
teit van Israëls vijanden.” Even is hij 
stil; enigszins emotioneel en bevlogen 
toont Franklin zijn betrokkenheid bij 
Gods volk en het aan het Joodse volk 
beloofde land.

Website, nieuwsbrieven en lezingen
“Op een gegeven moment besloot ik 
om een website te lanceren met waar-
heidsgetrouwe berichtgeving, en feiten 
en achtergronden bij het nieuws over 
Israël. Een paar jaar later begon ik met 
digitale nieuwsbrieven. Naar aanleiding 
daarvan werd ik gevraagd om lezingen 
te houden in het hele land. De nieuws-
brieven worden gelezen door zo’n 2500 
mensen, en de reacties daarop zijn 
bemoedigend. Meerdere lezers hebben 
aangegeven dat zij een aantal nieuws-
feiten en de achtergronden daarvan 
niet kenden, en ze hebben daardoor 
een andere visie op Israël gekregen.”

Geen boycot maar bloei
Wat de bds (boycot, desinvestering 
en sacties) tegen Israël betreft, denkt 
Franklin dat het Israël niet zal schaden. 
“God voorziet ook daarin op bijzondere 
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kort nieuws

Schoonste strand

Wie heeft het schoonste strand? 
Volgens het Israëlisch ministerie van 
Natuurbescherming heeft Netanya het 
schoonste strand van Israël. Netanya 
investeert veel in het schoon houden 
van zijn stranden. Het is dan ook in het 
bezit van de ‘blauwe vlag’, een interna-
tionaal label voor stranden en havens, 
die op hoog niveau oog hebben voor 
onder andere de kwaliteit van het 
water, veiligheid en natuurbeheer.  
| Foto: Flash90

Meer antisemitisme
In het eerste half jaar van 2015 zijn 
er in het Verenigd Koninkrijk ruim 
vijftig procent meer antisemitische 
incidenten geregistreerd dan in het 
eerste halfjaar van 2014. Het betreft 
473 gevallen, waarvan twee als ex-
treem gewelddadig moeten worden 
getypeerd. Community Security Trust 
die de gegevens verzamelt, zegt dat 
meer mensen aangifte doen. Daar-
naast groeit de angst voor antisemi-
tisme door de aanslagen in Parijs en 
Kopenhagen begin dit jaar.

Malariasneltest
Een Israëlisch startend bedrijf heeft 
een methode ontwikkeld waarmee 
binnen enkele minuten met een 
bloedtest kan worden vastgesteld of 
iemand besmet is met malaria. Dat is 
een belangrijke tijdswinst in verge-
lijking met de bestaande methode, 
waarbij het twee dagen duurt. Elk 
jaar sterven er een half miljoen men-
sen aan malaria. Vooral de tijdsduur 
voordat vastgesteld kan worden dat 
de persoon malaria heeft, kost aan 
veel mensen het leven.

Arabieren worden Israëli

Steeds meer Arabieren die in 
Oost-Jeruzalem wonen, vragen de 
Israëlische nationaliteit aan. Belang-
rijkste redenen zijn dat ze geen ver-
wachtingen meer hebben dat er een 
Palestijnse staat zal komen, dat ze 
graag aan het werk willen, een huis 
willen kopen, willen reizen en willen 
gebruikmaken van de gemeentelijke 
voorzieningen. Volgens cijfers waren 
er in 2003 114 aanvragen en ligt dat 
cijfer nu ergens tussen de 800 tot 
1000. | Foto: Flash90
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Tegenover mij zit een gedreven man met meer dan een warm hart voor Israël.  
Hij ziet het als zijn roeping om op de bres te staan voor Gods volk door digitale nieuwsbrieven  
te verspreiden, lezingen te houden en een actuele website te beheren. Op zijn dertigste ging  
Franklin ter Horst de Bijbel voor het eerst lezen. Hij kwam tot een verrassende ontdekking.

‘Door Israël leerde  
ik God kennen’

Franklin ter Horst. | Foto: Geja Lahpor

Franklin ter Horst
Franklin ter Horst is 72 jaar. Hij was lange tijd commercieel directeur van een 
bedrijf dat koffiemachines produceerde. Hij is bijna vijftig jaar getrouwd met Alie, 
heeft twee dochters en vier kleinkinderen. Met zijn gezondheid gaat het niet zo 
goed, want hij heeft na een ernstige operatie in 2006 met een steeds terugkerende 
longontsteking te maken. Zijn website vindt u op franklinterhorst.nl.
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Een brief recht uit een moederhart.
Dít is het Shaare Zedek-Ziekenhuis.

Met een bezwaard gemoed schrijf ik 
u deze brief Zoals u weet stierf onze 
kostbare baby 6 dagen voordat ze 
een maand oud zou zijn. Hoewel we 
allemaal wisten dat ze niet lang zou 
kunnen leven, hadden we niet 
verwacht dat het zo kort zou zijn.
Tijdens de zwangerschap werd ons 
talloze malen verteld dat haar 
levensverwachting zeer kort zou zijn. 
Op de een of andere manier was ik er 
zelf van overtuigd dat zij geboren 
moest worden, ook al zou haar leven 
zeer kort zijn, het zou goed zijn. En 
dat was het inderdaad.

Ik ontving liefde en aandacht die ik 
niet in woorden kan uitdrukken. 
Binnen het Shaare Zedek ziekenhuis 
bestond geen Palestijnse/Israëlische 
strijd. Mijn kind ontving evenveel 
liefde als een Joods jongetje naast 
haar. U glimlachte naar haar en 
verzorgde mijn dochter net als ieder 
ander kind dat werd verzorgd.

Een bedankbrief aan de afdeling 
NICU - Jeruzalem, februari 2015

Onze dochter werd genoemd naar 
het Arabische woord voor geloof en 
dit is wat betekenis geeft aan ons 
leven. Zelfs in de donkerste dagen 
van ons leven steunt ons geloof ons 
dat we het beter zullen krijgen, helpt 
het ons verdriet te kunnen verwerken 
en obstakels waorvoor we nog staan 
te overwinnen.
Als ik ieder van u persoonlijk zou 
kunnen bedanken individueel zou ik 
dit graag doen. Het voelt alsof we 
een beetje familie zijn geworden. Ik 
heb enorm waardering voor uw werk. 
Er ontstaat een band tussen u en de 
ouders. Ik zal u altijd dankbaar blijven.
Nogmaals, ik dank u uit de grond van 
mijn hart voor alle vriendelijkheid die 
u niet alleen aan mij, maar ook mijn 
man en familie gegeven hebben, en 
vooral de constante steun en ... voor 
onze kostbare dochter: Faith.
 

Met vriendelijke groet, N.N.

Als stichting ontvingen we een kopie van een bedankbrief aan het ziekenhuis,
de afdeling NICU (Neonatale Intensive Care Unit). De brief is geschreven door een 
Arabische moeder, haar baby overleed een maand na geboorte in het ziekenhuis. 
Omdat de inhoud van deze brief boekdelen spreekt, willen we u deze brief niet 

onthouden. Het is zeer de moeite waard deze brief te lezen.

(Advertentie)



actief

Concerten Tzahal

Tzahal
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 optredens op allerlei grote offi  ciële 
evenementen, of ze spelen ter bemoediging. Bijvoor-
beeld tijdens de Gaza-oorlog, een paar jaar geleden, 
gaven ze optredens in schuilkelders, waar families  
dagenlang moesten schuilen voor de raketten. Het 
gebeurt maar zelden dat ze optreden in het buiten-
land, maar voor jullie maken ze een uitzondering! 
Dus mis het niet, en bemachtig snel jouw kaartje 
voor deze onvergetelijke concerten!

Kaarten bestellen
Toegangskaarten kosten € 12,50 per persoon, in-

clusief gratis consumptie. Kinderen tot twaalf jaar 
betalen € 7,50. 

» Bestel kaarten via onze website of bij een van 
de voorverkoopadressen die je ook vindt op 
christenenvoorisrael.nl/tzahal.

Help promoten
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Help ons om de 
concerten van Tzahal te promoten. Hang posters op 
bij u in de buurt, deel fl yers uit of vertoon een promo-
fi lmpje bij u in de gemeente of op kring. 

» Download materialen of vraag ze gratis aan op 
christenenvoorisrael.nl/tzahal.
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Voor a l le  act iv i te i ten geldt :  Deo volente

Vanaf 7 september tot eind oktober 
kunt u in het Israëlcentrum aan de 
Patroonstraat 1 in Nijkerk een expositie 
zien van Sybrand Smit, als kunstenaar 
bekend als Sebanja (’de Eeuwige heeft 
teruggebracht’), de Joodse naam die zijn 
ouders hem gaven. 

Sybrand Smit werd geboren uit een Joodse 
moeder die de Holocaust overleefde door 
onder te duiken. Dit alles heeft ook hem 
getekend. “Kunst betekent voor mij emotie en 
die probeer ik uit te drukken in mijn tekenin-
gen. Dat betekent dat je soms de vreugde van 
Simchat Thora (Vreugde der Wet) moet kun-
nen ervaren en anderzijds het verdriet moet 
kunnen voelen wat de Holocaust teweeg heeft 
gebracht of de spiritualiteit van een gebed.”
Sebanja maakt tekeningen in zwart-wit, die hij 
met een zelfverzonnen techniek combineert 
met geschilderde, kleurrijke achtergronden. 
Het resultaat is een unieke stijl.

Verhalen en tekeningen
Smit volgde ongeveer twintig jaar lang een 
studie bij mijnheer Wuister in Den Haag, 
die hem en zijn moeder de verborgen schoon-
heden uit de Thora onderwees. “Zonder hem 
zou er, denk ik, geen tekening met verhaal 
zijn. Omdat niet iedereen de juiste kennis 
bezit van het Jodendom, heb ik het idee 
opgevat om bij elk werk een beknopte uitleg 
te geven. Dat gebeuren is een heel eigen leven 
gaan leiden. Soms schrijf ik gedichten bij mijn 
tekeningen, maar soms maak ik tekeningen bij 
mijn verhalen.
De tekening en het verhaal of gedicht zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden en vor-
men juist door hun combinatie een bijzonder 
geheel.”

Sebanja exposeert
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en Verootmoedigingsbijeenkomsten

De volgende avond, dinsdag 22 september, is het 
in het Jodendom Jom Kippoer, Grote Verzoendag. 
Tijdens een bezinningsperiode van tien dagen na 
het Joodse Nieuwjaar, denken Joden na over hoe zij 
in het afgelopen jaar hebben geleefd. Het is een tijd 
van bezinning en verootmoediging. Graag leren we 
hiervan. 

Al enkele jaren organiseren we daarom verootmoe-
digingsbijeenkomsten in deze periode. Wij willen 
dan als kerk stilstaan bij hoe we ons ten opzichte 
van het Joodse volk hebben verhouden. Niet alleen 

het afgelopen jaar, maar ook door de geschiedenis 
heen. We willen ons hierover verootmoedigen voor 
de God.

Praktische informatie
De bijeenkomst in Kampen vindt plaats om 19.30 
uur in de Bovenkerk aan de Koornmarkt 28. 
Ds. Henk Poot zal spreken en organist Ronald 
IJmkerk begeleidt de samenzang. In Woerden 
komen we eveneens om 19.30 uur samen in de 
Petruskerk aan het Kerkplein 5. Hier zal ds. Kees 
van Velzen voorgaan. De toegang is vrij.

Christenen voor Israël organiseert op maandagavond 21 september opnieuw een tweetal 
verootmoedigingsbijeenkomsten. Dit jaar in Kampen en Woerden.

| Foto: Tony Verdú Carbó/CC2.0 Flickrs

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 muziekgroep Tzahal van het Israëli-
sche leger treedt dan op met een mix van eigentijdse Israëlische medleys en Joodse liederen.

israël
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‘Uitdelen vanuit Gods ontferming’

Wat heb jij met Israël? Hoe is 
dat zo gekomen?
“Ik groeide op in een gezin waar 
de boodschap over de weder-
komst van de Here Jezus en de 
liefde voor Israël een belangrijke 
plaats innamen. Daardoor had ik, 
al zolang ik me kan herinneren, 
een verlangen om ooit naar Jeru-
zalem te gaan. Van het geld wat ik 
bijverdiende als oppas heb ik op 
jonge leeftijd mijn eerste reis naar 
Israël gemaakt. Het gezelschap 
bestond toen uit hoofdzakelijk 
predikanten. Bij hen ontdekte 
ik de ‘vervangingstheologie’, die 
voor mij volkomen nieuw was. Ik 
wist zeker dat het niet klopte.”

Hoe raakte jij destijds betrokken 
bij het werk van IP80, voorloper 
van het Israël Producten Cen-
trum en Christenen voor Israël?
“In 1980 verhuisden mijn man en 
ik naar het midden van het land. 

De theologie moet anders. Hoe diep zijn de sporen nu eigenlijk die de Shoah
– en de herrijzenis van het Joodse volk in de staat Israël – in de kerkelijke 
theologie getrokken heeft? Waar staan we nu, en hoe moet het theologisch 
nu verder? In het nieuwe nummer van Israël en de Kerk zoeken we een weg. 

Speciaal voor de Israëlzondag is in dit nummer een preekschets van 
ds. Gerard Krol over Psalm 19 opgenomen.

Israël en de Kerk heeft een nieuwe vormgeving gekregen. Ook in dat opzicht 
was het tijd geworden voor iets anders. De nieuwe lay-out verhoogt de 
aantrekkelijkheid en leesbaarheid van het blad. De nieuwe Israël en de Kerk 
verschijnt begin september. Een abonnement is gratis. 

» Abonneren kan op christenenvoorisrael.nl.

Israël en de Kerk in een nieuw jasje

Onlangs nam Jeannet van Duuren afscheid van Christenen voor Israël. Jeannet was vanaf het 
prilste begin betrokken. Ze heeft 35 jaar lang op ontzettend veel manieren bijgedragen aan het 
werk om Gods plan met Israël bekend te maken onder christenen in Nederland. Een terugblik.

Via een kennis hoorde ik over 
Karel van Oordt. In mijn eerste 
contact met hem vertelde hij over 
zijn plannen en hij nodigde me 
uit voor de eerste bespreking. Op 
die bespreking werd het ontstaan 
van IP80 een feit. Ik werd direct 
‘benoemd’ als eerste consulente. 
Met een doosje Israëlische pro-
ducten werd mijn eerste avond 
georganiseerd door een zus van 
Karel. Dat was mijn vuurdoop.”

Wat heb je als het meest 
bijzonder ervaren tijdens 
je werk voor CvI?
“Na jaren als consulente te heb-
ben gewerkt, werd ik door Roger 
van Oordt (directeur van Christe-
nen voor Israël) gevraagd om een 
winkel in Nijkerk op te zetten. 
Dit groeide enorm, dankzij de 
bezoeken van vrouwenvereni-
gingen – soms acht in een week, 
autobussen vol. Eerst hield ik 

voor hen een lezing en daarna be-
zochten ze de winkel. Ook voerde 
Christenen voor Israël actie voor 
vermiste Israëlische soldaten. 
Het was een heel actieve tijd, met 
het bezoek aan de ouders van de 
vermiste soldaten in Israël. 
Ook het opzetten van het werk 
van CFOIC was een geweldige tijd. 
Het bijzondere was dat het werk 
in alle facetten altijd twee kanten 
had: aan de ene kant het vertroos-
ten van het volk Israël en aan de 
andere kant het bekend maken 
van Gods Woord over Zijn volk.”

Als je zou moeten samenvatten 
wat je op mensen hebt willen 
overbrengen in je werk als spre-
ker, hoe zou je dat dan doen?
“De liefde en trouw van God voor 
Zijn volk, waarin zo’n gewel-
dige afspiegeling ligt voor ons 
persoonlijk. De bijzondere tijd 
waarin we leven, hoe we kunnen 
zien dat Gods Woord de waarheid 
is, en dat we met eigen ogen mo-
gen aanschouwen dat er zo veel 
profetieën in onze tijd worden 
vervuld. Voor mij persoonlijk is 
de opdracht in Romeinen 11:31 
belangrijk. Dat wilde ik altijd 
graag doorgeven: als we iets 
begrijpen van de ontferming die 
we zelf in Jezus hebben ontvan-
gen, kan het niet anders dan dat 
we net als Paulus Gods volk Israël 
ontferming betonen. De wereld 
veroordeelt Israël, maar wij heb-
ben een grote opdracht: uitdelen 
vanuit Gods ontferming.”

Terugkijkend op 35 jaar werk 
voor Israël, wat zijn dan je 
observaties?
“Wie Israël zegent, wordt geze-
gend. Ik voel me zeer bevoorrecht 
dat ik zolang heb mogen werken 
voor Israël.”

september 2015 | israël aktueel
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Jeannet van Duuren, de eerste Israëlconsulente

Jeannet van Duuren.
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Toon uw solidariteit met Israël door het 
te bezoeken. Ontmoet zijn inwoners 
en doorkruis het land waarover u in de 
Bijbel leest. 

Dit jaar zijn er nog drie reizen waaraan u kunt 
deelnemen: de tiendaagse Loofh uttenreis, een 
achtdaagse Vogelvluchtreis en een tiendaagse 
Ontdekkingsreis. Voor al deze reizen geldt: 
gegarandeerd vertrek!

Reizen naar Israël is een openbaring, horen we 
vaak. Als je je omgeving vertelt dat je naar Israël 
gaat, krijgen velen te horen: is dat niet gevaar-
lijk? Maar als je in Israël bent, merk je daar 
helemaal niets van. Het is zo’n prachtig land!

Volgens de Joodse traditie begon de Heere toen 
Hij deze aarde schiep bij Jeruzalem. Dat is de 
plek waar hemel en aarde elkaar raken. De na-
vel van de aarde. Het omliggende land vormde 
de tuin van Eden. Het is een wonderlijk land 
dat beloofd werd aan Abraham, Isaak en Jakobs 
nakomelingen. Leven zij naar Gods geboden, 
dan laat Hij het land overvloeien van melk 
en honing. Maar andere volken die het land 
hebben willen bezitten, hebben slechts een dor, 
droog en moerassig land aangetroff en.

Land van belofte
Dat is niet langer zo. Israël kent nog wel woes-
tijnen, maar het is het enige land ter wereld, 
waar de woestijn niet oprukt, maar terrein 
verliest! Dat heeft alles te maken met het 
bijzondere volk dat in deze tijd terugkeert naar 
het land dat het werd beloofd en natuurlijk 
met zijn God, de God van Abraham, Isaak en 
Jakob die het terugbrengt. In Zijn Woord lezen 
we prachtige beloften over hoe het eens zal 
zijn. Daar voldoet het land nog lang niet aan, 
maar toch proef je al iets de vervulling van 
Gods beloften en de lucht is zwanger van de 
verwachting van de komst van de Messias. 

» Meer over onze reizen leest u op de website 
van ons reisbureau, krukziener.nl/cvi. 
Binnenkort presenteren we ook het reispro-
gramma voor 2016.

Solidariteitsreizen 2015

Bemoedig het 
Joodse volk

Een rijpe druiventros aan een rank in Israël. | Foto: State 
of Israel/CC2.0 Flickr
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Eeuwenlang had de kerk geen en-
kele boodschap aan Israël. De kerk 
was namelijk volgens de theo-
logie in plaats gekomen van het 
uitverkoren volk Israël. Eeuwen-
lang werd door de kerk zelfs het 
antisemitisme aangewakkerd en 
vervolgden christenen de Joden. 
Drie jaar na de Holocaust werd 
de staat Israël uitgeroepen. Voor 
het eerst in bijna tweeduizend 
jaar ging het volk van God weer 
wonen in het Beloofde Land. 

Nog altijd zijn onze koor- en samenzangavon-
den voor Israël graag bezochte evenementen. 
Ook in september nodigen we u weer van 
harte uit om een van deze feestelijke avonden 
bij te wonen. De toegang is gratis, we vragen 
met een collecte uw steun voor Israël. 

’s-Gravenzande
Op dinsdag 22 september is er vanaf 19.45 uur een 
zangavond in de Dorpskerk aan de Langestraat 34. 
Vocalgroup Voice en De Hofstad Zangers treden dan 
voor u op. Ds. A.C. Verweij verzorgt de opening en ds. 
Berry Haverkamp houdt een meditatie.

Heusden (N.Br.)
Op zaterdag 26 september bent u vanaf 19.15 uur van 
harte welkom in de Grote- of Catharijnekerk aan de 
Burchtstraat 2. Mannenkoor Altena en gospelkoor 
Shalôm (foto) treden dan voor u op. Ds. J. Boom 
verzorgt de opening en ds. Berry Haverkamp houdt 
een meditatie.

Bodegraven
Dinsdag 29 september bent u vanaf 19.45 uur welkom 
in de Dorpskerk aan de Oude Markt 1. Mannenkoor 
Canticum en jongerenkoor Speranza treden voor u 
op. Ds. M.J. van Oordt verzorgt de opening en ds. 
Willem J.J. Glashouwer houdt een meditatie.

Dirksland
Dinsdag 6 oktober zingen we samen vanaf 19.45 uur 
in de Hervormde Kerk aan de Ring 2. The Martin 
Mans Formation (foto) en het Strijens christelijk 
gemengd koor treden dan op. Ds. N. van der Want 
verzorgt de opening en ds. Willem J.J. Glashouwer 
houdt een meditatie.

Naast koorzang is er uiteraard ook veel samenzang. 
De collecte in Bodegraven en Dirksland zijn voor het 
internationale werk van Christenen voor Israël. Op 
de overige avonden vragen we uw bijdrage voor hulp 
aan overlevenden van de Holocaust. Op zaterdag 24 
oktober organiseren we een zangavond in Buitenpost 
en op zaterdag 31 oktober in Roosendaal. Meer infor-
matie hierover vindt u in onze volgende krant.

Zing mee voor Israël

Ja, u leest ’t goed. In Israël zijn ze dol op tulpen. 
Niet alleen omdat het zulke prachtige bloemen 
zijn, maar ook om waar ze voor staan. Al jaren 
reist Christenen voor Israël namelijk eens per 
jaar naar Israël om duizenden tulpenbollen uit 
te delen door heel het land. De bollen, zijn een 
blijk van solidariteit en liefde en zijn een enorme 
bemoediging voor wie ze ontvangen. Een paar 
maanden later, als ze bloeien in het voorjaar, 
herinneren de bloemen Israël opnieuw aan zijn 
vrienden in Nederland. Doet u mee?

» Bestel tulpenbollen die namens u worden 
uitgedeeld in Israël op christenenvoorisrael.nl/
tulpenactie.

Israël houdt  
van tulpen

U ontvangt deze krant en leest hem hope-
lijk met interesse. Maar Christenen voor 
Israël doet nog zoveel meer dan alleen 
het uitgeven van deze krant. Een van de 
speerpunten van ons werk zijn de lezingen 
en Bijbelstudies.

Door heel Nederland worden sprekers van Chris-
tenen voor Israël uitgenodigd om te spreken 
tijdens kerkdiensten, avonden en andere gelegen-
heden. De bekendste van deze sprekers is onze 
Israëlpredikant, ds. Henk Poot. Hij geeft op bui-
tengewoon boeiende wijze uitleg over de vraag 
waarom de Heere nou eigenlijk het volk Israël 
uitkoos en wat Hij met Zijn volk van plan is. U 
kunt ds. Poot komende maand horen spreken in 
Wormerveer, Dedemsvaart, Ouddorp, Rijnsburg, 
Buitenpost, Aalsmeerderbrug en ’s-Gravendeel.

Maar ook in Leeuwarden, Zwolle, Goes, Zutp-
hen, Hoensbroek, Winschoten en Hardenberg 
kunt u lezingen bijwonen van sprekers van 
Christenen voor Israël. 

» Kijk in de agenda op pagina 20 voor de details 
of kijk op onze website. Daar vindt u bij de agen-
da een handige kaart van Nederland met daarop 
alle locaties waar evenementen van Christenen 
voor Israël plaatsvinden. U kunt zelfs zoeken op 
plaats of postcode, dan vindt u alle evenementen 
bij u in de buurt. Hopelijk tot gauw.

Bezoek een lezing
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Israëlzondag? Wat is dat nou weer? Dat vergt een beetje uitleg. Wij vinden het heel positief dat 
er een Israëlzondag is en moedigen u aan om extra exemplaren van deze krant Israël Aktueel aan 
te vragen en uit te delen in uw gemeente.

Tulpen bloeien in Israël. | Foto: Flash90

Speciale aandacht
De Nederlandse Hervormde Kerk 
was een van de kerkgenootschap-
pen die in die tijd begreep dat er 
iets niet moest kloppen aan de 
kerkelijke vervangingstheolo-
gie. Ze begreep ook dat dat een 
groot tekortschieten aan kennis 
betekende voor de kerk. Daarom 
stelden zij onder meer in 1949 de 
Israëlzondag in. Eén zondag per 
jaar, waarin tijdens de kerkdien-
sten en de prediking speciale 

aandacht wordt gevraagd voor 
het Joodse volk en de verhouding 
tussen kerk en Israël. 

Actie
Christenen voor Israël grijpt de 
Israëlzondag jaarlijks aan om 
haar boodschap over Israël wijder 
bekend te maken in de kerken in 
Nederland. In steeds meer kerken 
wordt op deze eerste zondag 
van oktober aandacht geschon-
ken aan Israël. Christenen voor 
Israël biedt bijvoorbeeld een 
preekschets en roept u op om 
in actie te komen en onze krant 
met speciale Israëlzondagbijlage, 
ons jongerenmagazine en ons 
kinderblad uit te delen bij u in de 
gemeente. Doet u mee? 

» Op christenenvoorisrael.nl/ 
israelzondag vindt u alle informa-
tie over het bestellen van publica-
ties om uit te delen en kunt u de 
preekschets downloaden. Let op: 
reserveer tijdig, want op is op.

israël aktueel | september 2015 
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5 september 2015
Thoralezing: Ki tavó, Deuteronomium 
26:1-29:8
Haftarahlezing: Jesaja 60:1-22

12 september 2015
Thoralezing: Nitsavíem, Deuterono-
mium 29:9-30:20
Haftarahlezing: Jesaja 61:10-63:9

14 september 2015, Rosj Hasjana
Thoralezing: Genesis 21:1-34; Numeri 
29:1-6
Haftarahlezing: 1 Samuël 1:1-2:10

15 september 2015, Rosj Hasjana
Thoralezing: Genesis 22:1-24; Numeri 
29:1-6
Haftarahlezing: Jeremia 31:2-20

16 september 2015
Tsom Gedalja (Vastendag van Gedalja)

19 september 2015
Thoralezing: Wajéleech, Deuterono-
mium 31:1-30
Haftarahlezing: Jesaja 55:6-56:8

23 september 2015, Jom Kippoer
Thoralezing ’s ochtends: Leviticus  
16:1-34; Numeri 29:7-11
Haftarahlezing ’s ochtends: Jesaja 
57:14-58:14
Thoralezing ’s middags: Leviticus  
18:1-30; Numeri 29:7-11
Haftarahlezing ’s middags: Jona;  
Micha 7:18-20

26 september 2015
Thoralezing: Ha’azínoe, Deuterono-
mium 32:1-52
Haftarahlezing: 2 Samuël 22:1-51

sprekers
Donderdag 3 september
20.00 uur: Wormerveer: Seminar 

ds. Henk Poot (1/2).   Locatie: 
Pinkstergemeente Ruach, Noor-
derstraat 7. Thema: Israël en de 
Psalmen.

Dinsdag 8 september
19.30 uur: Zwolle: Spreker ds. Kees 

van Velzen.   Locatie: Zuiderhof, 
Troelstralaan 25. Thema: De herrij-
zenis van Israël (Ezechiël 37).

Donderdag 10 september
20.00 uur: Ermelo: Spreker ds. Kees 

Kant.   Locatie: Gebouw ’t Venster 
(Nieuwe Kerk), Horsterweg 40. 
Thema: Waar komt de anti-Joodse 
houding in de kerkgeschiedenis 
vandaan?

20.00 uur: Wormerveer: Seminar 
ds. Henk Poot (2/2).   Locatie: 
Pinkstergemeente Ruach, Noor-
derstraat 7. Thema: Israël en de 
Psalmen.

Dinsdag 15 september
19.30 uur: Nunspeet: Spreekster 

Heleen Bénard.   Locatie: De 
Wheme, ds. de Bouterlaan 5. 
Thema: Het Joodse gezinsleven  
en de Joodse vrouw. 

19.30 uur: Dedemsvaart: Spreker ds. 
Henk Poot. Locatie: De Fontein, 
Hoofdvaart 5. Thema: Jezus en 
Israël.

20.00 uur: Goes: Spreker Oscar 
Lohuis.  Locatie: Vredeskerk, Ds. 
W.H. van der Vegtplein 2 (voor-
heen Bergweg 88). Thema: Hoe 
handelt God nú met Israël?

Woensdag 16 september
19.30 uur: Zutphen: Spreker ds. Kees 

van Velzen.  Locatie: Rode Kruisge-
bouw, van Drinenstraat 4. Thema: 
Het herstel van Israël (Ezechiël 37).

Donderdag 17 september
19.30 uur: Ouddorp: Spreker ds. Henk 

Poot.  Locatie: Gereformeerde 
Kerk, Dorpstienden 14. Thema: 
Israël en Jezus in het Nieuwe 
Testament.

20.00 uur: Eindhoven: Spreker ds. 
Kees Kant.  Locatie: Het Schoots-
kwartier, Schootsestraat 47. 
Thema: De grote betekenis van 
Israël voor de wereld.

Maandag 21 september
19.30 uur: Kampen: Verootmoedigings-

dienst. Spreker ds. Henk Poot en 
organist Ronald IJmker.  Locatie: 
Bovenkerk, Koornmarkt 28. 

19.30 uur: Woerden: Verootmoedi-
gingsdienst. Spreker ds. Kees 

van Velzen.  Locatie: Petruskerk, 
Kerkplein 5. 

Dinsdag 22 september 
19.30 uur: Rijnsburg: Seminar ds. 

Henk Poot (1/3).  Locatie: Kerkelijk 
Centrum de Voorhof, De Vliet 
Noordzijde 36. Thema: Zacharia: 
Hoop voor de toekomst.

Woensdag 23 september
19.30 uur: Buitenpost: Spreker ds. 

Henk Poot.  Locatie: Het Lichtba-
ken, Marconistraat 5. Thema: Bid 
om de vrede voor Jeruzalem.

19.30 uur: Apeldoorn: Spreekster 
Marianne Glashouwer.  Locatie: 
Eben-Haëzerkerk, Zonnedauw 8. 
Thema: Corrie ten Boom, zwerf-
ster voor God.

20.00 uur: Hoensbroek: Spreker 
ds. Kees van Velzen.  Locatie: 
Christengemeente Levend Water, 
Hoofdstraat 370. Thema: De her-
rijzenis van Israël (Ezechiël 37).

Donderdag 24 september
17.00-21.00 uur: Nijkerk: Israëlcursus 

(1/6). Spreker Orna Gabay: Israël, 
een land onder vuur: de waarheid 
op tafel. Spreker rabbijn S. Katz: 
Liedjes en verhalen rond de hoge 
feestdagen.  Locatie: Patroon-
straat 1. Kosten en aanmelden: 
christenenvoorisrael.nl.

19.30 uur: Winschoten: Spreker Oscar 
Lohuis.  Locatie: Baptisten kerk, 
Azaleastraat 16a. Thema: Hoe 
handelt God nú met Israël?

19.30 uur: Aalsmeerderbrug: Seminar 
ds. Henk Poot (1/3).  Locatie: 
Gebouw Levend Evangelie 
Gemeente, Kruisweg 55. Thema: 
Zacharia: Hoop voor de toekomst.

Dinsdag 29 september 
19.30 uur: Rijnsburg: Seminar ds. 

Henk Poot (2/3).  Locatie: Kerkelijk 
Centrum de Voorhof, De Vliet 
Noordzijde 36. Thema: Zacharia: 
Hoop voor de toekomst.

Woensdag 30 september
10.00 uur: Leeuwarden: Spreker 

Ruben Ridderhof.  Locatie: 
Messiaanse Gemeente Rehoboth, 
Bleeklaan 119. Thema: Het herstel, 
de wederopbouw van de tent van 
David.

19.30 uur: Rijswijk NB: Spreker Oscar 
Lohuis.  Locatie: Hervormde 
Gemeente Rijswijk, Maasdijk 27. 
Thema: Hoe handelt God nú met 
Israël?

19.45 uur: Amerongen: Spreekster 
Marianne Glashouwer.  Locatie: 
Gereformeerde Kerk De Ark, 
Imminkstraat 11. Thema: Vrouwen 
zoals jij en ik.

20.00 uur: ’s Gravendeel: Spreker ds. 
Henk Poot.  Locatie: Partycen-
trum Concordia, dr. Bossersstraat 
11. Thema: Israël en Jezus in het 
Nieuwe Testament.

Donderdag 1 oktober
19.30 uur: Wolvega: Seminar ds. Henk 

Poot (1/3).  Locatie: Kerkelijk 
Centrum de Rank, Kerkstraat 49. 
Thema: Gods weg met Israël in de 
toekomst.

20.00 uur: Soest: Spreker ds. Kees 
Kant.  Locatie: Emmakerk, 
Regentesselaan 2B. Thema: Van 
Eisenach naar Bethlehem.

Maandag 5 oktober
20.00 uur: Hardinxveld-Giessendam: 

Spreker ds. Willem J.J. Glashou-
wer.  Locatie: Hervormd Centrum, 
Talmastraat 9. Thema: Israël, 
Jeruzalem en de eindtijd.

Dinsdag 6 oktober
19.30 uur: Rijnsburg: Seminar ds. 

Henk Poot (3/3).  Locatie: Kerkelijk 
Centrum de Voorhof, De Vliet 
Noordzijde 36. Thema: Zacharia: 
Hoop voor de toekomst.

Donderdag 8 oktober
17.00-21.00 uur: Nijkerk: Israëlcursus 

(2/6). Spreker Lenard Prins: Inter-
nationaal (vrienden) netwerk van 
levensbelang voor Israël. Spreker 
Yigal ben Shalom: De vergeten 
exodus van Joden uit Arabische 
landen.  Locatie: Israëlcentrum, 
Patroonstraat 1. Kosten en aan-
melden: christenenvoorisrael.nl.

19.30 uur: Franeker: Spreker Oscar 
Lohuis.  Locatie: De Rank, Zilver-
straat 36. Thema: Hoe handelt 
God nú met Israël?

19.30 uur: Aalsmeerderbrug: Seminar 
ds. Henk Poot (2/3).  Locatie: 
Gebouw Levend Evangelie 

Gemeente, Kruisweg 55. Thema: 
Zacharia: Hoop voor de toekomst.

Maandag 12 oktober
20.00 uur: Zaandam: Seminar ds. 

Henk Poot (1/3).  Locatie: Jerehsa-
lem, Galjoenstraat 1. Thema: Het 
geheim van Israël.

Woensdag 14 oktober
19.30 uur: Zutphen: Spreker Eric 

Vink.  Locatie: Rode Kruisgebouw, 
Van Drinenstraat 4. Thema: De 
roeping van Israël.

Donderdag 15 oktober
19.30 uur: Wolvega: Seminar ds. Henk 

Poot (2/3).  Locatie: Kerkelijk 
Centrum de Rank, Kerkstraat 49. 
Thema: Gods weg met Israël in de 
toekomst.

Zaterdag 17 oktober
10.30-14.30 uur: Nijkerk: Israëlcursus 

(3/6). Spreker prof. dr. Hans 
Jansen: Waarom mag Israël niet 
bestaan in het Midden-Oosten? 
Spreker ds. Jaap de Vreugd: Israël 
en Ismaël: broeders of vijanden? 
Locatie: Israëlcentrum, Patroon-
straat 1. Kosten en aanmelden: 
christenenvoorisrael.nl.

Maandag 19 oktober
20.00 uur: Zaandam: Seminar ds. 

Henk Poot (2/3).  Locatie: Jerehsa-
lem, Galjoenstraat 1. Thema: Het 
geheim van Israël.

Dinsdag 20 oktober
20.00 uur: Bodegraven: Seminar ds. 

Henk Poot (1/2).  Locatie: ’t Anker, 
Pastorieplein 2. Thema: Israël en 
Jezus in het Nieuwe Testament.

20.00 uur: Wijk en Aalburg: Spreker 
Kees van Velzen.  Locatie: Her-
vormde Kerk, Oude Kerkstraat 4. 
Thema: De herrijzenis van Israël, 
Ezechiël 37.

Donderdag 22 oktober
19.30 uur: Aalsmeerderbrug: Seminar 

ds. Henk Poot (3/3).  Locatie: 
Gebouw Levend Evangelie 
Gemeente, Kruisweg 55. Thema: 
Zacharia: Hoop voor de toekomst.

Maandag 26 oktober
20.00 uur: Zaandam: Seminar ds. 

Henk Poot (3/3).  Locatie: Jerehsa-
lem, Galjoenstraat 1. Thema: Het 
geheim van Israël.

Woensdag 28 oktober
19.30 uur: Niezijl: Spreker Kees van 

Velzen.  Locatie: Het Leerhuis, 
Hoofdweg 70. Thema: Herrijzenis 
van Israël, Ezechiël 37.

20.00 uur: Dordrecht: Spreker Oscar 
Lohuis.  Locatie: Koepelzaal van de 
Wijnstok, Dubbelsteynlaan West 
70. Thema: Hoe handelt God nú 
met Israël?

20.00 uur: Bodegraven: Seminar ds. 
Henk Poot (2/2).  Locatie: ’t Anker, 
Pastorieplein 2. Thema: Israël en 
Jezus in het Nieuwe Testament.

Donderdag 29 oktober
19.30 uur: Wolvega: Seminar ds. Henk 

Poot (3/3).  Locatie: Kerkelijk 
Centrum de Rank, Kerkstraat 49. 
Thema: Gods weg met Israël in de 
toekomst.

Zaterdag 7 november
10.30-14.30 uur: Nijkerk: Israëlcursus 

(4/6). Spreker drs. Joël Voorde-
wind: Is verzoening tussen Jood 
en Arabier mogelijk? Spreker 
Ruben Ridderhof: Waar blijft nou 
dat Koninkrijk?  Locatie: Israël- 
centrum, Patroonstraat 1.  
Kosten en aanmelden:  
christenenvoorisrael.nl.

Zaterdag 14 november
10.30-14.30 uur: Nijkerk: Israëlcur-

sus (5/6). Spreker drs. Hubert 
Luns: De kerk in de finale van de 
eindtijd. Spreker ds. Hette Abma: 
Voorbereiding op de weder-
komst.  Locatie: Israëlcentrum, 
Patroonstraat 1. Kosten en aan-
melden: christenenvoorisrael.nl.

Donderdag 19 november
17.00-21.00 uur: Nijkerk: Israëlcur-

sus (6/6). Spreker rabbijn Yanki 
Jacobs: Chanoeka: tussen duis-
ternis en licht. Spreker Michael 
Freund: Waar zijn de verloren 
stammen gebleven?  Locatie:  
Israëlcentrum, Patroonstraat 1. 
Kosten en aanmelden:  
christenenvoorisrael.nl.

kerkdiensten
Zaterdag 29 augustus
10.30 uur: Leeuwarden: Samenkomst 

met als spreker Ruben Ridderhof.  
Locatie: Messiaanse Gemeente 
Rehoboth, Bleeklaan 119. Thema: 
Parasja van de week, Ki Tetze.

Zondag 30 augustus
9.30 uur: Dordrecht: Spreker ds. 

Willem J.J. Glashouwer.  Locatie: 
Immanuel Gemeente Dordrecht, 
Lange Breestraat 24. 

Zondag 27 september
10.00 uur: Oost-Souburg: Spreker Eric 

Vink.  Locatie: Evangeliegemeente 
De Wijngaard, Kanaalstraat 8. 

9.45 uur: Oldebroek: Spreker ds. Jaap 
de Vreugd.  Locatie: Vrije Evan-
gelische Gemeente Oldebroek, 
Zuiderzeestraatweg 226. Thema: 
Antisemitisme.

9.30 uur: Goudswaard: Spreker ds. 
Kees Kant.  Locatie: Hervormde 
kerk Goudswaard, Dorpskerk, 
Dorpsstraat 19. 

18.45 uur: Almelo: Spreker ds. Kees 
van Velzen.  Locatie: Baptis-
tengemeente De Bron, Adriaen 
Brouwerstraat 2. Thema: Israël in 
Handelingen.

Zondag 4 oktober
10.00 uur: Emmen: Spreker Eric Vink.  

Locatie: Soc. cult. centrum De 
Marke, Statenweg 107. 

19.00 uur: Leeuwarden: Spreker 
Tjerko van der Wouden.  Locatie: 
Kurioskerk, Julianalaan 38. Thema: 
Om Sions wil.

Zondag 11 oktober
10.00 uur: Terneuzen: Spreker Eric 

Vink.  Locatie: Evangelische 
Gemeente de Kandelaar. 

Zondag 18 oktober
10.00 uur: Kudelstaart: Spreker ds. 

Kees Kant.  Locatie: Kerkelijk Cen-
trum de Spil, Spilstraat 5. Thema: 
De plaats van Israël in Gods 
heilsplan voor de wereld.

10.00 uur: Leiden: Spreker Daniël van 
der Veen.  Locatie: Baptistenge-
meente Leiden, Driftstraat 49a. 

10.00 uur: Sneek: Spreker ds. Henk 
Poot.  Locatie: Gebouw Nordwin 
College, De Harste 2.

10.00 uur: Bleiswijk: Spreker Eric 
Vink.  Locatie: Evangelische 
Gemeente de Driehoek, Hoek-
eindseweg 7a. 

Zondag 25 oktober
10.00 uur: Montfoort: Spreker Klaas 

Jan de Graaf.  Locatie: Evange-
liegemeente Sion Montfoort, 
Kasteelplein 7. 

muziek
Zaterdag 29 augustus
12.00 uur: Voorthuizen: Concert Hol-

land-Koor.  Locatie: Kerkplein bij 
Bethabarakerk, Van den Berglaan 
79. Toegang gratis.

Zaterdag 12 september
17.00 uur: IJsselmuiden: Try-out-

concert Holland-Koor.  Locatie: 
De Hoeksteen, Goudplevier 103. 
Toegang gratis.

Dinsdag 22 september
19.45 uur: ’s Gravenzande: Zingen 

voor Israël.  Locatie: Dorpskerk, 
Langestraat 34. 

Zaterdag 26 september
19.15 uur: Heusden: Zingen voor 

Israël.  Locatie: Grote- of Catharij-
nekerk, 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
19.30 uur: Veenendaal: Concert 

Tzahal.  Locatie: De Basiliek, 
Wiltonstraat 56. Kaarten € 12,50, 
kinderen tot 12 jaar € 7,50.  
Meer informatie op  
christenenvoorisrael.nl/tzahal.

Woensdag 21 oktober
19.30 uur: Drachten: Concert Tzahal.  

Locatie: Bethel, De Bolder 75. 
Kaarten € 12,50, kinderen tot 12 
jaar € 7,50. Meer informatie op 
christenenvoorisrael.nl/tzahal.

Zaterdag 14 november
19.30 uur: Haarlem: Concert Hineni 

Symfonie Orkest.  Locatie: 
Koningkerk, Kloppersingel 55. 
Kaarten tot 1 oktober € 15,00, 
daarna € 17,50 in de voorverkoop 
en € 19,50 aan de zaal. Bestellen 
via hinenisymfonieorkest.nl.

extern
17 en 18 oktober 
Israël Weekend van geloofsgemeen-

schap Luctor et Emergo.  Zater-
dag 19.30 uur: Urker mannenkoor 
Onger Oens en spreker ds. Henk 
Poot.  Locatie: Oldebroek, Luctor 
et Emergo, Mheneweg Noord 1. 
Zondag 9.45 uur: Elburg: Spreker 
Gerrit Franken.  Locatie: ’t Huiken, 
Lange Wijden 33. Thema: Een 
zijn in Christus. Zondag 9.30 uur: 
Oldebroek: Spreker Erik Kolle-
man.  Locatie: Mheneweg Noord 
1. Thema: Hoe groot moet mijn 
liefde zijn voor het Joodse volk 
en Israël? Zondag 14.30 - 19.00 
uur: Oldebroek: Sprekers Bloeme 
Evers, rabbijn Evers en ds. Jaap 
de Vreugd. Onderwerpen: Het 
leven van een Joodse vrouw; Het 
leven van een Joodse man; Israël 
vanaf vandaag naar de toekomst.  
Locatie: Mheneweg Noord 1. (Incl. 
broodje en soep aan het einde van 
de middag.)

Israël Aktueel is een uitgave van stichting Christenen voor Israël. Het abonnement is 
bij de donatie inbegrepen. De hoogte hiervan bepaalt u zelf. 

Patroonstraat 1, 3861 RN Nijkerk | Postbus 1100, 3860 BC Nijkerk | 033-2458824 |
info@christenenvoorisrael.nl | christenenvoorisrael.nl | twitter.com/cvisrael |
facebook.com/christenenvoorisrael | Bankrekening: NL38 ABNA 0529 310 252

Christenen voor Israël België vzw, Postbus 4, 2845 Niel | 0486-440862 |  
cvibelgie@gmail.com | Bankrekening: BE91 000 165 450 876

DOELSTELLING: Stichting Christenen voor Israël stelt zich ten doel om christenen in 
Nederland bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met 
deze wereld. Zij doet dit door het geven van betrouwbare informatie over land, volk en 
staat van Israël. Zij roept christenen op tot solidariteit met Israël en wijst elke vorm 
van antisemitisme af. Zij gaat hierbij uit van het gezag en de betrouwbaarheid van de 
Bijbel als Gods Woord. Zij steunt Israël metterdaad en is werkzaam in Nederlandse kerken 
en gemeenten.

REDACTIE: Hoofdredactie: Pim van der Hoff | Eindredactie: 
Marijke Terlouw | Redactie: Teus den Otter en Ruben Ridderhof

TECHNISCHE REALISATIE: Novente vormgevers, Lunteren

ADVERTENTIES: BDU Uitgeverij, Barneveld | Roel Abraham, 
06-54 27 42 44, r.abraham@bdu.nl

De schrijvers in deze krant vertegenwoordigen niet noodzakelijker- 
wijs de visie van de stichting. In interviews zijn de geïnterviewden  
verantwoordelijk voor hun uitspraken. | Het copyright op artikelen  
in Israël Aktueel berust bij de redactie, dan wel bij de auteurs. Niets  
mag worden overgenomen zonder toestemming van de redactie. | 
Christenen voor Israël aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
goederen en diensten van adverteerders. 
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‘Goed om achter Israël te staan’

“Het bijzondere van het thema 
Israël en Jodendom is dat de liefde 
voor Gods volk naar mijn overtui-
ging heel diep van binnen zit, waar-
door het tot heftige vreugde of juist 
toorn kan leiden als er iets moois 

In Oost-Groningen is al jaren de werkgroep Erets 
Ha Tsafon van Christenen voor Israël werkzaam. 
Jaarlijks organiseren de leden Israëlavonden met 
samenzang, een spreker of met een muziekgroep 
en acties op braderieën. Eén lid van de werkgroep 
heeft aangegeven eind 2015 te willen stoppen. 
Daarmee blijven er (te) weinig mensen over om 
het werk voor Israël te blijven doen. Daarom zoekt 
de werkgroep dringend naar mensen met frisse 
ideeën om in Oost-Groningen tot zegen te zijn van 
Israël. Ook jongeren zijn zeer welkom. Voel jij hier 
iets voor? Neem dan contact op met Harm Nobbe, 
0597-541874, of Geert Christians, 0597-532611.

Israëlavond
De werkgroep organiseert op 24 september een 
Israëlavond in Winschoten met zangkoor De 
Lofstem en spreker Oscar Lohuis. Meer informatie 
over deze avond vindt u in de agenda op pagina 20.

Werkgroep zoekt 
versterking

Christenen voor Israël is van dinsdag 15 tot 
zaterdag 19 september met een stand aanwezig 
op de 50PlusBeurs in de Jaarbeurs Utrecht. De 
beurs is geopend van 10.00 uur tot 17.30 uur.

Familiedagen  
in Gorinchem

Tijdens de herfstvakantie zijn er weer de Fami-
liedagen van 20 tot 22 oktober in de Evenemen-
tenhal, Franklinweg 2 in Gorinchem. Tijdens 
deze gezellige beurs is er van alles te doen voor 
jong en oud. Christenen voor Israël en het Israël 
Producten Centrum staan er met een stand, met 
een jam en wijnproeverij, met workshops over 
huidverzorging, mozaïeken maken, je naam in 
het Hebreeuws leren schrijven en nog veel meer.

Orgelconcert onder-
nemersplatform

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van 
het ondernemersplatform Werken aan de 
Toekomst van Christenen voor Israël, organi-
seert het platform op woensdag 25 november 
een feestelijk orgelconcert in de Grote Kerk in 
Nijkerk. Organist Gerrit Christiaan de Gier zal 
het orgel bespelen. Er is samenzang onder zijn 
begeleiding. Ds. Henk Vreekamp zal spreken 
over orgel spelen en geestelijke liederen in de 
Nederlandse kerken met betrekking tot Israël. 
Je leest hierover meer in een volgende krant.

50PlusBeurs
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Cor Verkade uit Gouda is lid van het ondernemersplatform en legt uit waarom: “Juist omdat Israël 
ook zakelijk in de verdrukking staat en zal blijven staan, is het goed dat ondernemers met een plat-
form achter Israël gaan staan en het is altijd goed toeven bij mensen die ook ‘pro-semitisch’ zijn.”

of droevigs gebeurt. Het zal voor 
Joden en christenen moeilijker 
worden zaken te doen. Voordat het 
teken van het beest er is, dienen we 
elkaar te kennen om als het teken 
er is, elkaar te kunnen steunen!”

Ds. C. den Boer
“In mijn studententijd nam ds. C. 
den Boer mij geestelijk onder zijn 
hoede en in zijn preken speelt 
Israël gelukkig een grote rol. Op 
de studentenvereniging CSFR 
was er veel belangstelling voor 
Jodendom en chassidisme. Sinds 
ik met mijn compagnons ons 
bedrijf heb (dat zich onder andere 
kenmerkt door een pro-semiti-
sche bedrijfsvisie), zijn Jodendom 
en Israël bijna dagelijks gespreks-
onderwerpen.”

Lid worden?
Ook lid worden van ons platform? 
Aanmelden kan bij Klaas Hoekstra: 
06-23634976 of  
kl.hoekstra@filternet.nl.
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Ondernemer Cor Verkade

Ondernemer Cor Verkade | Foto: Sjaak Verboom

In de kerk met de klinkende naam Koning-
kerk, geeft het Hineni Symfonie Orkest 
op zaterdag 14 november een feestelijk 
concert voor Israël.

Houdt u van muziek? Van klassieke muziek of 
van Joodse muziek? Wilt u uw solidariteit met 
het Joodse volk laten blijken? Bezoek dan dit 
concert in Haarlem. De musici zijn allemaal 
professionals die hun talenten pro Deo inzetten 
om het Joodse volk te bemoedigen. Ze brengen 
u een onvergetelijk concert met muziek van 
Händel, Elgar en typisch Joodse muziek.

Extra korting
Een toegangskaartje voor het concert in Haar-
lem kunt u nu met vroegboekkorting bestellen 
voor maar € 15,00, via hinenisymfonieorkest.nl. 
Vanaf 1 oktober kosten de kaarten € 17,50 in de 
voorverkoop en € 19,50 aan de zaal.

Concert in Haarlem
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Voordat het Holland-Koor zijn 25-jarig bestaan viert met 
een concertreis door Israël, geeft het koor twee concer-
ten die u gratis kunt bijwonen. Het eerste concert vindt 
plaats op 29 augustus vanaf 12.00 uur in de open lucht op 
het kerkplein aan de Van den Berglaan 79 in Voorthuizen, 
na de open repetitie, in de Bethabarakerk. 

Op 12 september geeft het koor een voorproefje van wat 
het in Israël ten gehore gaat brengen. 
Het koor houdt dan na de generale repetitie een gratis 
try-outconcert vanaf 17.00 uur in De Hoeksteen, Goud-
plevier 103 in IJsselmuiden. U bent van harte uitgeno-
digd.H
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Verkort jaarverslag 2014

Activiteiten in het kader van de 
doelstelling

Israël Aktueel: Al jaren is Israël Aktueel 
een graag geziene krant in veel Neder-
landse huishoudens. De krant verscheen 
in 2014 tienmaal. In de krant brachten 
we betrouwbaar en positief nieuws over 
Israël, evenals scherpe analyses en theo-
logische beschouwingen. De 28 pagina’s 
tellende maandkrant volgt zowel de 
politieke als geestelijke ontwikkelingen 
in Israël evenals de relaties tussen Ne-
derland en Israël. De oplage bedroeg ge-
middeld 70.000 exemplaren. Het aantal 
vaste verzendadressen was ultimo 2014 
ruim 47.700. De overige 22.000 kranten 
werden uitgereikt aan kerken, vereni-
gingen en tijdens spreekbeurten. 
Andere publicaties: Profetisch Perspec-
tief verscheen viermaal. In deze uitgave 
worden actuele thema’s in een Bijbels 
en profetisch perspectief belicht. De 
oplage bedroeg in 2014 tweeduizend 
exemplaren. Het abonnement kost de 
lezer € 31,50 per jaar. | Kinderblad Tov 
is een uitgave die viermaal per jaar ver-
schijnt met een oplage van zesduizend 
per nummer. Dit blad is bestemd voor 
kinderen van negen tot veertien jaar en 
geeft informatie over Israël en het Jo-
dendom. Voor de Israëlzondag, de eer-
ste zondag van oktober, werd het blad 
voor het eerst aan alle kerken aangebo-
den voor het kinderwerk. | De oplage 
van Israël en de Kerk is 3.050 exemplaren 
en verscheen viermaal. Het is bedoeld 
voor predikanten, voorgangers en allen 
die theologisch geïnteresseerd zijn. In 
oktober organiseerden we een dag voor 
voorgangers en predikanten met rabbijn 
Chaim Eisen uit Jeruzalem. Er waren 
ruim honderd deelnemers. | In 2014 zijn 
er vier nieuwsbrieven uitgegaan met de 
thema’s: de overlevenden van de Shoah 
(Holocaust), de terugkeer van de Joden 
naar het land van Israël, en het interna-
tionale werk van Christenen voor Israël.
Website: Het vergaren van informatie 
over Israël via onze websites wordt 
steeds belangrijker. Dat zien we terug 
in het aantal bezoekers op onze sites en 
ook het online doneren wordt steeds 

gebruikelijker. In 2014 is besloten om de 
website te gaan vernieuwen. 
Evenementen: In januari vond een 
Holocaustherdenking plaats in Nij-
kerk. Ruim 350 gasten waren aanwe-
zig. Verder waren er familiedagen in 
Drachten, Katwijk en Ede. Ruim 2.500 
gasten bezochten de familiedagen. 
Op 17 juli 2014, tijdens de Gazaoorlog, 
organiseerden we samen met het CIDI 
een manifestatie op de Dam in Amster-
dam, waarbij ruim 1.500 Israëlvrienden 
aanwezig waren.
Beurzen: Christenen voor Israël partici-
peerde in beurzen en evenementen met 
een stand, waaronder de 50-plus-beurs, 
de Wegwijsbeurs, Opwekking Pinkster-
conferentie, Nederland Zingt, en de 
Kerk en Gemeente beurs. Onze stich-
ting was met een stand aanwezig bij in 
totaal twintig evenementen.
Studiemateriaal: In 2014 kwam het 
boek Geplant aan waterstromen van ds. 
Henk Poot beschikbaar. Dit zijn zeven-
tien studies over de Psalmen.
Sprekers uit Nederland en Israël: In 
2014 waren er ruim driehonderd preek- 
en spreekbeurten met eigen sprekers. 
Drie nieuwe sprekers waren in 2014 
voor Christenen voor Israël beschikbaar, 
namelijk ds. Kees van Velzen, ds. Oscar 
Lohuis en Klaas Jan de Graaf. Daarnaast 
waren er 32 bijeenkomsten met spre-
kers uit Israël waaronder: Ayalla Zion, 
Natalya Krishanovsky, George Kazoura 
en Michael Freund. 
Scholenproject: In 2014 zijn 192 pre-
sentaties op scholen, in kerken en voor 
studenten gehouden over onder andere 
het Jodendom, Israël in het nieuws en 
de Joodse feesten. 
Zomertentoonstelling: In de zomer-
maanden organiseerden we in Nijkerk 
een tentoonstelling met als thema Geen 
kinderspel. De expositie toonde speel-
goed van kinderen die tijdens de oor-
logsjaren in kampen of ondergedoken 
zaten. Ruim zevenduizend bezoekers 
bezochten de tentoonstelling. Daar-
naast bouwden we in het najaar de ten-
toonstelling op in Heerlen en op Urk. 
Ruim drieduizend kinderen bezochten 
daar de tentoonstelling. Ook werden er 

presentaties gegeven door overlevenden 
van de Holocaust.
Reizen naar Israël en Oekraïne: In 2014 
organiseerde Christenen voor Israël 
acht solidariteitsreizen naar Israël en 
twee naar Oekraïne. Hieraan namen in 
totaal 150 personen deel. Ook zijn er in 
2014 drie gemeente- en predikanten-
reizen naar Israël verzorgd. Daarnaast 
organiseerden we een mediareis voor 
politici en journalisten. Hieraan namen 
acht personen deel.
Isreality: De jongerenafdeling was in 
2014 erg actief. Met stands werd er acte 
de présence gegeven op het Navigators 
studentenweekend, Opwekking en de 
Wegwijs-beurs. Het magazine Israelity 
werd aan 4.800 jongeren gezonden. 
Ook werden er werkreizen naar Israël 
georganiseerd voor het opknappen van 
de wijk Kiryat Hayovel in Jeruzalem. 
Een zestigtal mensen hebben hier aan 
mee gedaan, overwegend jongeren.

Hulpverlening in het kader van de 
doelstelling

Breng de Joden Thuis: Voor deze actie 
werd een netto bedrag van € 1.168.794 
ingezameld. Christenen voor Israël 
heeft in Oekraïne zijn eigen veldwer-
ker Koen Carlier en werkt samen met 
de stichting Ebenezer en het Joods 
Agentschap in het alijawerk. Ook 
werken we in Oekraïne nauw samen 
met Ezra, een organisatie die Joden die 
willen emigreren, helpt met papieren 
en paspoorten. Onze staf in Oekraïne 

bestaat uit vier medewerkers. Begin 
2014 liepen de spanningen in Oekraïne 
verder op. Hierdoor moesten we een 
aantal noodacties uitvoeren om Joodse 
vluchtelingen uit het oosten van Oek-
raïne op te vangen. Het aantal Joden in 
Oekraïne, dat alija wilde maken, nam 
toe van ruim tweeduizend in 2013 tot 
zesduizend in 2014. Een verdriedubbe-
ling. Ook besloten we de drie busjes te 
vervangen, die elk al meer dan 500.000 
kilometer op de teller hadden staan. 
De veiligheid van onze medewerkers 
speelde in dezen ook een rol. Het weg-
dek is, behalve enkele hoofwegen, nog 
zeer slecht en daar hebben de busjes erg 
onder te lijden. 
De terugkeer van de Joden uit India 
werd ook in 2014 ondersteund via de 
organisatie Shavei Israel. Ruim 850 
Joden uit India konden naar Israël gaan 
in 2014. Christenen voor Israël onder-
steund ook financieel het integratiepro-
ces.
Jaffa Instituut: Voor het Jaffa Instituut 
van dr. David Portowicz voor kansarme 
en misdeelde kinderen in Jaffo en Beth 
Shemesh werd € 149.800 ontvangen. 
Het Jaffa Instituut organiseert ook 
zomerkampen voor de minderbedeelde 
kinderen. In 2014 was het mogelijk om 
meer dan duizend van deze kinderen 
een vakantie te geven. Dit was speciaal 
nodig vanwege de Gazaoorlog. Veel 
kinderen konden niet in het zuiden en 
midden van Israël wonen en daarom 
werden er langere zomerkampen geor-
ganiseerd in het noorden van Israël.
Baptistengemeente in Bethlehem: Ds. 
Naim Khoury is samen met zijn vrouw 
al jaren zeer actief in de Baptistenge-
meente in Bethlehem om Arabieren 
te bereiken met de boodschap van 
Gods Woord. Voor velen is de kerk in 
Bethlehem een schuilplaats. Er zijn 
veel activiteiten, waaronder zangkoren, 
gebedsbijeenkomsten, Bijbels onderwijs 
en voedselverstrekking. Voor christe-
nen (nog ongeveer tien procent van de 
bevolking) is het niet eenvoudig om in 
Bethlehem te wonen, zeker niet voor 
hen, die de Bijbelse beloften voor Israël 
serieus nemen. Naast een jaarlijkse bij-
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In 2014 is ons werk en zijn de vele activiteiten bijzonder gezegend. Wij kunnen ons werk niet doen zonder de trouwe steun van kerken,  
sponsors, donateurs en vrijwilligers. Wij zijn enorm blij met de enorme en trouwe inzet van vele vrijwilligers, in Nijkerk en in het land.  

In 2014 werd er aan collecten, legaten en giften voor ruim € 5,7 miljoen bijeengebracht. In 2013 was dit ruim € 4,7 miljoen.  
Bij de keuze en de afdrachten van de projecten is er een nauwe samenwerking met Keren Hayesod in Jeruzalem.

De menora op de Opwekkingsconferentie. 

Bnei Menashe uit India komen thuis, juni 2014.

Verdeling kosten naar bestemming

Bestemming Doelstelling
Projecten Voorlichting Eigen Fondsen 

werving
Beheer en  

administratie
Totaal 2014 Begroot 2014 Totaal 2013

Afdrachten aan organisaties 2.947.332 2.947.332 2.199.000 1.900.194
Eigen aanschaffingen voor projecten 279.876 279.876 60.000 133.355
Voorlichting/publiciteit 455.326 297.328 110.784 863.438 973.000 755.053
Personeelskosten 237.212 452.985 239.445 247.794 1.177.436 1.224.000 1.219.611
Huisvestingskosten 36.269 42.000 34.577 40.145 152.991 135.000 143.913
Kantoor- en algemene kosten 108.431 81.801 70.069 70.069 330.370 296.000 369.792
Afschrijving en rente 7.772 11.312 10.616 10.529 40.229 40.000 42.353
Bijzondere lasten 21.922

Totaal 4.072.218 885.426 465.491 368.537 5.813.594 4.927.000 4.564.271



drage van bijna $ 30.000 voor het werk 
van de gemeente draagt Christenen voor 
Israël jaarlijks $ 30.000 bij voor hulp aan 
arme gezinnen. Dit betreft voornamelijk 
voedselhulp en eerste levensbehoeften.
Hineni: Hineni is er voor de armen van 
Jeruzalem. In 2014 werden er meer dan 
zestigduizend maaltijden gedistribueerd. 
Voor een groot gedeelte via het restau-
rant, maar ook werden maaltijden afge-
haald of gedistribueerd via derden. Tot 
medio 2014 werden de maaltijden van 
Hineni bereid door het Jaffa Instituut in 
Beth Shemesh. Hineni kon zijn keuken 
met slechts beperkte aanpassingen 
geschikt maken als productiekeuken. Dit 
kwam de efficiëntie en ook de prijs per 
maaltijd uiteindelijk ten goede. Daarom 
heeft Hineni in overleg met Christenen 
voor Israël de aanvoer van maaltijden 
vanuit het Jaffa Instituut beëindigd. 
C.F.O.I.C.: C.F.O.I.C. (Christian Friends 
Of Israeli Communities) biedt hulp aan 
Joden in Samaria, Benjamin en Juda, ook 
wel het hartland van Israël genoemd. 
C.F.O.I.C. is een onderdeel van Christe-
nen voor Israël en werkt nauw samen 
met het kantoor van C.F.O.I.C.-Israël, ge-
leid door Sondra Baras. Voor dit project 
is in 2014 netto ontvangen € 66.930. 
Ondernemersplatform Werken aan de 
toekomst: Vijfentachtig ondernemers 
zijn nu bij het ondernemersplatform 
aangesloten. Zij maken naast een vaste 
bijdrage van € 500 per jaar ook een 
donatie voor de projecten Yediddim, 
Eden en Hineni naar draagkracht over. 
De totale inkomsten over 2014 van de 
ondernemers bedroegen ruim € 73.000. 
Dit was wat lager dan in 2013 en had als 
belangrijkste oorzaak het zware eco-
nomische weer waar ondernemers nog 
steeds in zitten. 
De bakkerswagen voor de stichting Eden 
is begin 2014 in gebruik genomen en 
is een groot succes. De exploitatie was 
rendabel over 2014.
Jerusalem Foundation: In de zomer 
2014 hebben meer dan zestig vrijwil-
ligers, waaronder veel jongeren, twee 

weken reparatiewerk in huizen in de 
achterstandswijk Kiryat Hayovel in Je-
ruzalem verricht. Dit is een voortzetting 
van 2013, toen we ook actief waren in 
deze wijk. De bevolking reageerde aan-
vankelijk wat afstandelijk en in zichzelf 
gekeerd, maar dit veranderde naarmate 
het project verder vorm kreeg. Het repa-
ratiewerk varieerde van het schilderen 
van appartementen tot het vervangen 
van een plafondlamp.

Hulp tijdens het Gazaconflict: In juni 
2014 besloot Israël na voortdurende 
raketbeschietingen vanuit Gaza op 
burgerdoelen in Israël, in te grijpen. De 
bevolking van Zuid- en Midden-Israël 
moest voortdurend de schuilkelders 
in. Christenen voor Israël besloot een 
hulpactie te starten om kinderen te 
kunnen evacueren of mogelijkheden te 
geven iets te doen in de schuilkelders. In 
samenwerking met het Jaffa Instituut, 
Keren Hayesod, Hineni en Eden werden 
deze noodprogramma’s uitgevoerd. Meer 
dan € 250.000 kwam er voor deze actie 
binnen.

2015 en de volgende jaren

In september 2014 hebben het bestuur 
en staf zich opnieuw beraden over 
prioriteiten en doelstellingen. Om op 
een breed vlak christenen te informeren 
is geconstateerd dat er nieuwe wegen 
moeten worden bewandeld om de 
groep tussen 25 jaar en 45 jaar te berei-
ken. Bijeenkomsten moeten een meer 
eigentijdse invulling krijgen, nieuwe 
media moeten beter benut worden en 
ook toepasbaar gemaakt worden voor 
het werk. Hier is in 2014 een begin mee 
gemaakt, en dat zal in de komende jaren 
verder uitgewerkt worden.

Projecten die we blijven ondersteunen, 
veelal in samenwerking met organisa-
ties in Israël, zijn: alija uit voormalige 
Sovjet-Unie en India; hulp aan arme ge-
zinnen waaronder voedselverstrekking; 
onderwijs en integratie; Arabische chris-
tenen in moeilijke omstandigheden; 
hulp aan overlevenden van de Shoah.

We streven ernaar om voldoende mid-
delen te vergaren om zichtbaar gestalte 
te kunnen geven aan onze verbonden-
heid met Israël en het Joodse volk. Dat 
2015 ook een gezegend jaar mag zijn 
waarin we de doelstelling ten volle 
kunnen uitvoeren. In de hoop op een 
spoedige komst van het koninkrijk van 
vrede en gerechtigheid voor Israël en de 
volken.
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Jongeren in het zuiden van Israël krijgen een 
hulppakket via Hineni Jeruzalem.

Verklaring besteding middelen

Het bestuur verklaart dat alle middelen in het verslagjaar zijn besteed in  
het belang van de doelstellingen.

Nijkerk, 24 juni 2015
Statutaire naam Stichting Christenen voor Israël Nederland
Vestigingsplaats Nijkerk
Rechtsvorm Stichting
Omschrijving doelstelling  De stichting heeft als doel christenen op te wekken tot 

solidariteit met en inzet voor Israël. Dit bereikt zij door het 
geven van informatie en door het verlenen van hulp. 
De stichting oefent haar werkzaamheden uit mede in het 
verband dat wordt gevormd met de te Nijkerk gevestigde 
stichting Christians for Israel International.

Het bestuur bestaat uit acht personen, die voor een periode van vier jaar worden 
benoemd. De benoeming vindt plaats door de zittende bestuursleden. 
Alle leden van het bestuur, de directie en de toezichthoudende commissie, hebben 
geen relevante nevenfuncties.

Geconsolideerde balans per 31 december 2014

                      2014                        2013
EUR EUR EUR EUR

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa 60.285 51.246

Vlottende activa
Voorraden 94.334 89.549
Vorderingen en overlopende activa 399.597 480.463
Effecten 3.724 3.026
Liquide middelen 1.748.316 1.709.548

 2.245.971 2.282.586

Totaal 2.306.256 2.333.832

Passiva
Reserves en fondsen
- Reserves
  Continuïteitsreserve                     750.000 750.000
  Bestuursreserve 550.000
  Overige reserves 159.850 503.841

1.459.850 1.253.841
- Fondsen
   Bestemmingsfonds bepaald door 
giftgevers

681.980 933.085

Kortlopende schulden 164.426 146.906

Totaal 2.306.256 2.333.832

Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2014

Werkelijk 2014 Werkelijk 2013
EUR EUR

Baten

- Baten uit eigen fondsenwerving 5.748.209    4.750.142
- Baten uit beleggingen 20.289 6.206
Som der baten 5.768.498 4.756.348

Lasten
Besteed aan doelstellingen
- Ondersteuning projecten 4.072.218 2.741.467
- Voorlichting 885.426 953.901

4.957.644 3.695.368
Werving baten
- Kosten eigen fondswerving 465.491 475.555

465.491 475.555
Beheer en administratie
-Kosten beheer en administratie 368.537 393.348
Bijzondere lasten
- Nagekomen posten 21.922 0
Som der lasten 5.813.594 4.564.271

Resultaat -/- 45.096 192.077

Resultaatbestemming 2014
Toevoegen/onttrekken aan:  
Overige reserves 206.009
Bestemmingsfonds - 251.105

 - 45.096

Accountantsverklaring

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en sa-
menstelling van het vermogen van de Stichting Christenen voor Israël Nederland te 
Nijkerk per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met 
de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor fondsenwervende instellingen RJ 650.

Meeuwsen Ten Hoopen Accountants B.V.

Opmerking: Deze accountantsverklaring heeft betrekking op de volledige jaarrekening 
2014. U kunt de volledige jaarrekening over de post ontvangen door overmaking van 
€ 5,- op onze bankrekening NL38 ABNA 0529 310 252 onder vermelding van uw naam 
en adres en ‘geconsolideerde jaarrekening 2014’.
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Juist in 2014 bleek hoe bijzonder het is dat we als christenen ons verbonden mogen weten met het Joodse volk.  
Het was een jaar waarin veel urgente zaken op ons af kwamen. Daarom organiseerden we in 2014 familiedagen om elkaar te ontmoeten  

en te bemoedigen; daarom organiseerden we een demonstratie bij het hoofdkantoor van pensioenverzekeraar PGGM om duidelijk te maken  
dat Israël ons aan het hart gaat; daarom steunden we allerlei organisaties in Israël tijdens de Gazaoorlog om de nood van Israëli’s te verlichten 

 en te laten blijken dat we naast hen staan; en daarom doneerde u ruimhartig om de Joden in Oekraïne op de vlucht voor het geweld en  
oplaaiend antisemitisme te helpen bij hun vertrek naar Israël. 2014 was een turbulent jaar, waarin wij, vrienden van het 

 Joodse volk, voor hen op de bres stonden.

Op 13 januari stond u bij de toegang 
naar het kantoor van PGGM om 
duidelijk te maken dat PGGM zijn 
investeren niet moest wijzigen ten 
nadele van Israël.

Ruimte voor ontmoeting van Israël-
vrienden op de Israël Familiedagen, 
onder meer in Katwijk.

De zomertentoonstelling 2014 
Geen kinderspel in ons Israëlcentrum 
in Nijkerk ging over speelgoed van 
Joodse kinderen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. De expositie werd door 
bijna zevenduizend mensen bezocht.

Ook in België konden we onze bood-
schap over Israël uitdragen.

In de gangen van het Israëlcentrum 
is altijd een expositie te zien van 
een kunstenaar. Begin 2014 was de 
indrukwekkende en aangrijpende 
fototentoonstelling De kinderen 
die nog leven te zien, een expositie 
gemaakt door Bert Nienhuis en Arjeh 
Kalmann.

De menora stond dit jaar tijdens 
Chanoeka op Urk. Velen van u kwa-
men naar Urk om het Joodse volk hun 
vriendschap te tonen. Opperrabbijn 
Jacobs stak de eerste kaars aan, met 
hulp van een hoogwerker.

Eindelijk thuis. Na jaren wachten 
sluit deze soldaat, ooit zelf uit India 
naar Israël geëmigreerd, zijn oma in 
de armen. Zij was een van 660 Bnei 
Menashe uit India die in 2014 naar 
Israël terugkeerden. Dit kon door uw 
onvoorwaardelijke steun aan de actie 
Breng de Joden thuis.

Een voedselpakket van u voor deze 
moeder en dochter. Dat kon doordat 
u in 2014 ruimhartig gaf voor voed-
selpakketten aan Joden in nood in 
Oekraïne. Vooral in de barre Oekra-
iense winter is een voedselpakket van 
onschatbare waarde.

Deze tieners vertrokken op maan-
dag 8 september naar Israël met het 
Na’ale-programma, een middelbare 
schoolprogramma in Israël. De tijd in 
Israël is ook een kennismaking met 
Israël. De meeste tieners besluiten 
na hun studie als ze meerderjarig zijn 
definitief in Israël te gaan wonen.

Protest en rellen in het centrum van 
Kiev. Het is hartje winter begin 2014. 
Antisemitisme steekt fel de kop op. 
Veel Joden vragen Koen Carlier, onze 
alijaveldwerker in Oekraïne, hulp om 
met spoed te kunnen vertrekken naar 
Israël. De protesten markeren een 
kantelpunt in de alija uit Oekraïne: 
van een rustig en goed voorbereid ver-
trek naar een haastige vlucht zonder 
afscheid.
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U hielp ruimhartig.  
Hartelijk dank daarvoor!
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U helpt al jarenlang trouw de armen 
van Israël van voedsel te voorzien. We 
kunnen door uw bijdrage verschil-
lende organisaties helpen, zoals de 
gaarkeuken van Hineni in Jeruzalem, 
het Jaffa Instituut, arme gezinnen in 
Judea en Samaria en de armen van Tel 
Aviv via Chasdei Naomi. Directeur 
Roger van Oordt bezocht Chasdei 
Naomi en zag hoe met de inzet van 
voor het merendeel vrijwilligers, 
honderden gezinnen voedselpakket-
ten krijgen.

Leuke activiteiten organiseren voor 
de overwegend Arabische jeugd, en in 
2014 naast een zomerkamp ook een 
kerstkamp houden. Zo toonde domi-
nee Kazoura deze jongeren de liefde 
van God. U gaf dominee Kazoura de 
afgelopen jaren de mogelijkheden om 
kinderen in aanraking te brengen met 
Gods Woord. Ds. Kazoura overleed 
onverwacht op maandag 6 juli jl.

U kwam met honderden naar de Dam 
in Amsterdam op 17 juli 2014. U zag 
het leed, de trauma’s, de angst van de 
mensen als gevolg van de Gaza-oor-
log. U liet hen weten dat u aan hen 
dacht, voor hen bad; u liet in woord 
én daad zien naast Israël te staan.

Jongeren in actie voor Israël. In de 
zomer van 2014 gingen vrijwilligers 
aan de slag om de wijk Kiryat HaYovel 
in Jeruzalem op te knappen. Een zeer 
directe manier om de inwoners te 
laten zien dat er mensen zijn die naar 
hen omzien. Een gebaar dat juist in 
deze verpauperde wijk, met veel ar-
men, werklozen en sociaal zwakkeren 
zo ontzettend belangrijk is.

In de zomer van 2014 breekt de Gaza-
oorlog uit, nadat er vanuit Gaza eerst 
honderden raketten op Israël zijn 
afgeschoten. Kinderen die vakantie 
dachten te vieren, moeten hun tijd 
noodgedwongen in de schuilkelders 
doorbrengen. U kwam in actie en 
u heeft ruimhartig geholpen om 
mensen van onderdak te voorzien en 
van basisvoorzieningen als maaltij-
den, water, zeep en speelgoed voor 
kinderen. In het Hinenicentrum in 
Jeruzalem kunnen daarom honderden 
pakketten worden ingepakt voor de 
mensen in het zuiden van Israël.

Deze kinderen kregen een bemoedi-
gingspakket van u, hier in de schuil-
kelder. Het pakket werd zeker ge-
waardeerd, ondanks de angst die van 
de gezichten af te lezen is. Ook het 
Jaffa Instituut bood hulp. De kinderen 
die op kamp waren, mochten langer 
blijven zodat ze niet naar hun huis in 
het zuiden van Israël hoefden terug te 
keren. U gaf de ouders gemoedsrust 
omdat hun kinderen op een veilige 
plek konden verblijven.
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Schenken en nalaten
voor vandaag én morgen...

Denkt u erover om Israël te steunen met een gift of 
met uw nalatenschap? Wij informeren u graag over de 
mogelijkheden en over de wet- en regelgeving rondom 
schenkingen en nalatenschappen.

Vraag gratis en vrijblijvend onze complete brochure aan 
of neem contact met ons op voor een persoonlijk gesprek. 
We zijn dankbaar wanneer u bij de vaststelling van uw 
schenking of testament onze organisatie gedenkt.

“Ik zal 
zegenen 

wie u 
zegenen”

    Genesis 12:3

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. 

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).

Giften graag op IBAN:
NL 97 INGB 0003885840

t.n.v. Penn. VVI,
Postbus 476,

3440 AL  Woerden
email: adm.vvi@planet.nl

Ook uw steun is nodig!
De V.V.I stelt zich al meer

dan 35 jaar ten doel:
Israël helpen met
de verpleging van

alle bevolkingsgroepen,
ongeacht afkomst en

overtuiging.

Verpleegkundige hulp
discrimineert niet....

Geeft u óm Israël,
geef dan voor Israël

www.verplegingvoorisrael.nl

Waarheid & Vrede
       gratis bijbelstudie tijdschrift 
met artikelen over 6-daagse schepping, sabbat, nieuwemaan, 

feesten, stammen, chanoeka, purim, getalssymboliek, etc.

Postbus 2033, 2800 BD Gouda
waarheidenvrede@versatel.nl / Tel. 06 – 23 18 90 47

WAARHEID & VREDE
gratis Messiaans tijdschrift

   Postbus 2033, 2800 BD Gouda, Tel. 06–23 18 90 47
           Email: waarheidenvrede@versatel.nl

Bij aanvraag ontvangt u gratis het boekje:
      De Feesten van de HEER (Lev 23), door Bert Otten
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Ontmoeting in Jeruzalem
De voertaal in Israël is het Ivriet. Op het 
eerste gehoor tamelijk eenvoudig. Je komt 
ergens binnen en je roept ’shalom’. Het 
probleem is dat ze daarna zóveel terugzeggen 
dat je maar gauw weer op het Engels over-

gaat. Je communiceert met deze wereldtaal met zowel Jood 
als Arabier – hoewel het Arabische contact zich vaak beperkt 
tot de opdringerige verkoper in de oude stad, of de bekende 
’kameelmeneer’ op de Olijfb erg. Die laatste komt overigens 
niet verder als: Mèdum, mèdum, you wonne sit on thie 
kemmel? Maar we begrijpen elkaar tenminste en begrip lijkt 
toch al zo’n zeldzaam ding, daar in het Midden-Oosten. Het 
zijn van die doorsnee ontmoetingen voor de toerist, maar in 
Israël is niet alles doorsnee.

Michael, een ietwat klein Joods mannetje, ontmoet ik bij 
het busstation waar we per toeval op dezelfde bus wachten. 
We raken aan de praat. Inderdaad, in het Engels. Hij blijkt 
als neurochemicus aan de universiteit te werken. Na een 
busrit en een lange wandeling nodigt Michael ons in zijn 
huis om wat te drinken en even bij te komen van de warmte. 
Hij woont binnen de muren van de Oude Stad, een prach-
tige locatie. Michael is een schoolvoorbeeld van Israëlische 
gastvrijheid. Er wordt ons van alles aangeboden en hij legt uit 
dat de Thora Joden verplicht om hun gasten goed te behan-
delen. Voordat we mogen vertrekken staat Michael er op ons 
nog een korte zegen mee te geven. Het is slechts één van die 
typische ontmoetingen die deze stad en zijn inwoners zo bij-
zonder maken. “Jeruzalem, indien ik u vergeet.” (Psalm 137:5-7)

Vakantie? De handen uit de mouwen!
Deze zomer werkten de deelne-
mers aan twee Isreality Jonge-
renreizen zich in het zweet om 
de arme wijk Kiryat HaYovel in 
Jeruzalem op te knappen. Een 
maand lang deden meer dan twin-
tig Isrealities mee aan het project 
’Bouwen aan Jeruzalem’.

“De meeste jongeren knijpen er na een jaar 
zwoegen op school of op het werk twee 
weken tussenuit voor een relaxte vakantie”, 
zegt projectleidster Rachel. “Maar deze 
toppers steken in hun vrije tijd gewoon 
nog eens twee weken extra hun handen 
uit de mouwen. En dat allemaal voor de 
stad Jeruzalem en haar bewoners.” Net 
als Rachel zijn veel bewoners van Kiryat 
HaYovel verbaasd en nieuwsgierig naar de 
vrijwilligers. Langzaam maar zeker komen 
ze achter hun voordeur vandaan om te 
kijken wat er in hun fl at gebeurt.

Nieuwe look
Daar treff en ze de jongeren aan, gewa-
pend met een kwast in de ene hand en een 

Jongerenweekend

Van 6 tot en met 8 november is ’ie er 
weer: het Isreality Jongerenweekend. Een 
uniek jongerenweekend met Bijbelsemi-
nars, workshops en ontspanning. 
» Kijk op isreality.nl/weekend voor meer 
info of schrijf je snel in!

Tzahalfeestje

Twee zangeressen, twee gitaristen, een 
toetsenist en een drummer. Met die sa-
menstelling komt de Tzahalband dit najaar 
optreden in Nederland! Op dinsdag 20 
oktober bouwen ze een Israëlisch feestje in 
Veenendaal en een dag later in Drachten. 
» Bestel je tickets via isreality.nl!

Op Twitter volg ik de bds-beweging. Tientallen accounts 
twitteren over vermeende onrechten in Israël, bedrijven 
die zakendoen in Israël nagelen ze aan de digitale schand-
paal en bds-successen worden uitgebreid gevierd. De bds 
roept op tot een boycot van alle (!) Israëlische producten. 
Zijn doelen: het beëindigen van “bezetting en kolonisering 
van alle Arabische landen” en het “ontmantelen van de 
muur”. In de praktijk keert de bds zich tegen samenwer-
king met Israël op elk gebied: wetenschap, cultuur, handel 
enzovoort. Maar daar blijft het niet bij. Volgens de bds heb-
ben alle Palestijnse vluchtelingen recht op terugkeer naar 
Israël. Dat betekent het einde van de Joodse staat. In Israël 
is men bezorgd over de impact van deze wereldwijde orga-
nisatie. Ik vind deze zorgen terecht. De dagelijkse stroom 
van berichten die Israël zwartmaakt vindt zijn weerklank in 
de samenleving. Langzaam maar zeker wordt Israël gezien 
als een staat die slechts problemen veroor-
zaakt. Bds bestaat nu tien jaar. Als zijn succes 
doorzet, is de samenleving straks voldoende 
geïndoctrineerd en is er geen weg terug.

What’s your reality?
Stelling »  Media kloppen de situatie in Israël enorm op.
Bijna dagelijks horen en lezen we in de media wel iets 
over Israël. Meestal is dit negatief. Is het echt alle-
maal kommer en kwel in het land van melk en honing 
of krijgen we een te eenzijdig beeld van Israël?

“Misschien geven de media inder-
daad een vertekend beeld, maar ik 
denk niet dat ze de situatie in Israël 
per se gewelddadiger voordoen dan 
dat het in werkelijkheid is. Ik denk 

eerder dat veel terreur onderbelicht is gebleven, 
zoals de aanvallen met auto’s in Jeruzalem.”  
Gerjon, 19 jaar

“Veel Nederlandse media zijn inderdaad onrealis-
tisch, partijdig en onevenwichtig. Steevast wordt 

het Israëlisch-Palestijns confl ict in 
de schijnwerpers gezet en krijgt het 
aandacht in praatprogramma’s en 
geschreven media. Waarom? Verge-
leken met andere confl icten vallen er 

relatief weinig doden, gaat het om een klein stuk land 
en heeft het invloed op een laag percentage van de 
wereldbevolking. Waarom horen we zoveel over dit 
confl ict en veel minder over Tibet, Congo of Jemen? 
Geestelijke strijd, dat is het antwoord. Leugens ver-
tellen over Gods plan met de wereld. Hoe? Door de 
media. Al kan je het ook van de andere kant bekijken: 
Israël is het middelpunt van de wereld. De wereldge-
schiedenis en Gods plan draaien om Israël, dus laat de 
volle aandacht er dan ook maar op gericht zijn!”
Daan, 23 jaar
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blik verf in de andere. Rachel: “De werk-
zaamheden bestaan vooral uit schilderen. 
Het lijkt heel simpel, maar met een likje 
verf geef je het fl atgebouw een compleet 
nieuwe look. Bewoners zien dat ook en 
worden weer trots op hun wijk.”

Tevreden
Eveline blikt tevreden terug op de twee 
weken dat ze in Jeruzalem vrijwilligerswerk 
mocht doen: “Helaas hebben we niet het 
hele fl atgebouw kunnen verven, maar we 

moesten ook veel repareren. Naast het 
werk in Kiryat HaYovel hebben we ook veel 
van Jeruzalem gezien en zijn we een dagje 
naar de Dode Zee geweest.”

Jongerenreizen
Vanwege het succes van deze jongerenrei-
zen willen we hier mee doorgaan. Achter 
de schermen zijn we bezig met gave jonge-
renreizen voor de zomer van 2016, dus 
houd isreality.nl in de gaten voor updates 
en info!

Eén van de jongerengroepen, gesteund door een team van lokale Israëli’s. | Foto: Isreality
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Het Shaare Zedek ziekenhuis:   
plaats van vrede en verzoening

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

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

  Gebedszaak 
  Hartezaak 
  Erezaak 
  Noodzaak

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

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

Stichting Shaare Zedek stelt zich ten doel om vanuit Nederland 

meer bekendheid te geven aan het Shaare Zedek Ziekenhuis 
te Jeruzalem en nanciële en morele hulp te verlenen.  

Het Shaare Zedek Ziekenhuis is een pro life ziekenhuis en 
ontvangt door haar beleid dat gebaseerd is op de Thora, 

nauwelijks enige overheidssubsidie. 

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

(Advertentie)


