
zondag
israël “Maar nu, zo zegt de 

Heere, uw Schepper, 
Jakob, uw Formeerder, 
Israël: Wees niet bevreesd, 
want Ik heb u verlost, 
Ik heb u bij uw naam 
geroepen, u bent van Mij.”
» Jesaja 43:1

christenenvoorisrael.nl

Gebed voor Israël God van Abraham, Izaäk en Jakob,
voor uw uitverkoren volk,
het meest vernederde, het meest vervolgde,
is onze voorbede.

Beschaamd om onze schuld in alle eeuwen,
om wat wij aan uw volk, uw bondgenoot,
hebben misdaan,
bidden wij U eerbiedig om vergeving.

Heer, geef sjaloom aan Israël,
Heer, geef Jeruzalem uw vrede!
Dat bidden wij door Jezus
en door uw Geest die ons met Hem
en met uw volk vanouds
leert roepen: Abba, Vader!

Geprezen zij uw Naam

(Uit: Inkeergebeden van Jaap Zijlstra)

De zorgen van het leven staan getekend op haar gezicht. 
Ze zoekt appels uit op de Mahane Yehudamarkt in Jeruzalem. Misschien wel 
voor Rosj Hasjana, het Joods nieuwjaar. Om, bij het dopen van appelpartjes 

in honing, elkaar een ‘goed en zoet nieuwjaar’ te wensen. 
Maar de vooruitzichten staan er niet naar.

Israël leeft toenemend onder bedreiging. 
Islamitische Staat nadert de grens met 
Israël. Hezbollah heeft in Libanon een 
formidabel raketarsenaal aangelegd, 
waarmee Israël kan worden bestookt. 
Hamas stelt zich nog altijd tot Israël te 
vernietigen en dan is er nog de nucleaire 
dreiging uit Iran. De Joodse staat waar-
over men zich eens verwonderde om 
zijn wonderlijke ontstaan en overleven, 
wordt in de wereld steeds meer verguisd. 

Steeds meer landen en organisaties 
nemen politiek stelling tegen Israël en 
roepen op tot boycots.In de wereldpoli-
tiek komt Israël telkens opnieuw onder 
vuur te liggen. Vaak moet Israël voldoen 
aan een hoge standaard, terwijl de mis-
daden van zijn vijanden door de vingers 
worden gezien.

Waarom deze krant?
U ontvangt deze krant, omdat wij geloven 

dat Gods beloften aan Israël nog altijd 
gelden. Wij geloven dat de komst van 
de Messias, de wederkomst van de Here 
Jezus Christus daarmee samenhangt. 
Daarom roepen wij de kerk op de Bijbelse 
beloften aan Israël serieus te nemen en 
solidair te zijn met het volk Israël. 

We willen voor hen bidden, hen in hun 
nood bijstaan en bemoedigen. Sluit u zich 
bij ons aan?

» G’dswonderen» Uw hulp is als manna» Bijbelse feesten
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2 bijbelstudie

Bijbelse feesten 
en de kerk
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Het hele jaar rond

Beeld: Wiert Douglas
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Dat de Here Jezus de Bijbelse feesten in ere hield, is wel duidelijk 
en soms sluit Hij daar in zijn onderwijs ook bij aan. 
Zoals in de Bergrede. Waarschijnlijk heeft Hij deze 

gehouden in de periode van de najaarsfeesten. 
Na Rosj Hasjana, het begin van het jaar, volgen dagen van inkeer 

en bezinning die uitlopen op Grote Verzoendag, Jom Kippoer.

Jezus leert in de Bergrede hoe je moet bidden, vasten en 
de wet moet houden, kortom wat echte verootmoediging 
betekent. Ook het feest van Loofh utten komt aan de orde, 
waarmee deze periode wordt afgesloten. Jezus roept op 
om niet bezorgd te zijn voor eten en drinken, maar in 
afh ankelijkheid van God te leven. Het is een van de grote 
thema’s van het Loofh uttenfeest. Je kunt je afvragen waar-
om we als christelijke kerk deze dagen gelaten hebben 
voor wat ze waren. 

Grote Verzoendag
Bij Grote Verzoendag kan ik me daar wel iets bij voorstel-
len. In de Bijbel (Leviticus 16) lezen we over de zondebok 
die beladen met de zonden van Israël in de woestijn wordt 
gebracht om daar te sterven. Het evangelie getuigt van 
het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegdraagt. Je 
zou kunnen zeggen dat deze dag zijn bekroning gekregen 
heeft in het off er van Christus. Maar waarom zouden we 
de diepe verootmoediging van deze dag zijn plaats niet 
teruggeven? Jezus’ verzoenend lijden maakt de belijdenis 
van onze zonden niet overbodig. Christenen voor Israël 
organiseert daarom rond Jom Kippoer samenkomsten 
waarin de verootmoediging centraal staat en dat is winst.

Loofh uttenfeest
Vermoedelijk heeft de kerk in een bepaalde periode 
gedacht dat de heilsgeschiedenis in haar was vervuld en 
dat daarom het Loofh uttenfeest niet meer nodig was. Het 
gaat tijdens Loofh utten om het binnenbrengen van de 
laatste oogst en een van de aspecten is daarom altijd de 
verwachting van de komst van het Koninkrijk geweest. 
Het is niet voor niets dat bij de intocht in Jeruzalem de 
pelgrims die kwamen voor het Paasfeest Jezus massaal 
inhaalden met palmtakken. Alsof ze wilden zeggen dat 
met Jezus’ komst naar Jeruzalem het feest van de eindtijd 
was begonnen. Misschien dat de kerk het in andere tijden 
voorbarig vond en daarbij kwam dat het natuurlijk ook 
een feest was dat pas echt in het beloofde land gevierd 
kon worden. Wie bidt er hier om regen eind september? 
Toch is het goed als we als kerk onze weg terugzoeken 
naar dit feest. Het zicht op Gods Koninkrijk vieren en de 
schamelheid van ons bestaan en de afh ankelijkheid van 
God bedenken is een stuk geestelijke rijkdom.

Chanoeka en kerst
Na Loofh utten komt voor de kerk al gauw advent in 
beeld. Dagen waarin christenen niet alleen denken aan de 

eerste komst maar zeker ook aan de wederkomst van de 
Messias. De kerk is pas veel later het feest van de geboorte 
van Christus gaan vieren, weten we. Waarschijnlijk als 
tegenwicht tegen hardnekkige heidense feesten in de 
winter, maar zeker ook in aansluiting bij het Chanoeka-
feest, het feest van de tempelvernieuwing dat Israël in 
deze dagen viert. Misschien kennen we het verhaal over 
de vreselijke onderdrukking die er was in de tweede eeuw 
v. Chr., waarna de tempel gereinigd moest worden en het 
wonder gebeurde dat met een klein kruikje zuivere olie 
de menora (zevenarmige kandelaar) acht dagen lang bleef 
branden. Dat werd tot een nieuw feest in Israël, niet terug 
te vinden in de Thora, maar wel een feest dat Jezus ook 
vierde (Johannes 10:22). De kerk moet gedacht hebben aan 
de woorden van de Here Jezus dat Hij het Licht van de 
wereld is of aan de woorden van Johannes die schrijft dat 
het waarachtige Licht in de wereld gekomen is (Johannes 
1). In elk geval heeft bij de instelling van het kerstfeest 
meegespeeld dat het belangrijk was om te benadrukken 
dat de Zoon van God werkelijk mens was geworden, tegen 
allerlei Grieks-fi losofi sche denkbeelden in, die dat ont-
kenden. Voor ons is het belangrijk om te vieren dat Jezus 
het vlees van Israël heeft aangenomen en dat Hij alles wat 
de profeten over Hem zeiden allemaal vervullen zal. De 
geboren Heiland van de wereld is ook de beloofde Koning 
op de troon van David, die Israël zal herstellen.

Pesach en Pasen
Het Paasfeest staat natuurlijk dicht tegen het Bijbelse 
Pesach aan. Nieuw is dat Jezus het Paaslam is, door God 
zelf geschonken. Door Hem is bevrijding mogelijk uit het 
rijk van de duisternis. Jezus heeft zo het Bijbelse Pesach 
met Zijn lijden en sterven bekroond. Nieuw is ook dat dit 
Paaslam door God is opgewekt op de eerste dag van de 
week. Het Lam staat in het midden van de troon (Open-
baring 5:6). Dat moet gevierd worden. En ook dat Hij de 
eerste is die opgewekt is uit de dood, maar niet de enige. 
En toch zou het goed zijn om sommige dingen wat beter 
te beseff en. Dat Jezus bijvoorbeeld tijdens de Sedermaal-
tijd het nieuwe verbond (Jeremia 31:31) met Juda en Israël 
instelde. En dat Jezus met Zijn sterven de duivel zou 
overwinnen, zodat ook de lang beloofde bevrijding van 
Israël vervuld zou worden. Waar Maria en Zacharias over 
hadden gezongen en waar Johannes over zou schrijven 
(Johannes 11:52): Jezus’ sterven zou een nieuwe exodus 
mogelijk maken, die van de verstrooide kinderen van Is-
raël. Het Lam is ook de Leeuw uit de stam van Juda die de 
zegels verbreekt waardoor de geschiedenis van de eindtijd 
zich zal ontrollen en waardoor Israël eindelijk bevrijd van 
al zijn vijanden in heiligheid en in shalom zal kunnen 
leven. Dat is ook de betekenis van Pasen.

Hemelvaart, Wekenfeest en Pinksteren
Pasen wordt bij ons gevolgd door Hemelvaart. Geen 
Bijbelse inzetting, maar wel een belangrijke dag, waar 

de Psalmen al over geprofeteerd hadden. Zo klonk al 
eeuwenlang in Psalm 110: “De Heere heeft tot mijn Heere 
gesproken: Zit aan Mijn rechterhand.” Het verwijst ook 
naar het opklimmen van Mozes naar God, nadat het 
verbond in de woestijn gesloten is. Mozes ontvangt de 
wet en Jezus ontvangt de belofte die verbonden is met het 
nieuwe verbond. Op het Wekenfeest, Pinksteren, vijftig 
dagen na Pasen, worden de gaven van het nieuwe verbond 
aan Israël uitgedeeld: de vergeving van zonden en het 
geschenk van de Heilige Geest. Daar spraken de apostelen 
ook over en die belofte was voor de Joden in Jeruzalem en 
voor de Joden in de verstrooiing. Daar doelt het ‘allen die 
verre zijn’ op in Handelingen 2:39. Dat mag op ‘ons’ Pink-
steren niet verzwegen worden. En ook niet dat de Geest 
van God mensen weer brengt op de wegen van Gods 
geboden. Het is heerlijk om de uitstorting van de Heilige 
Geest te vieren. Maar wij mogen ‘delen’ in dat geschenk 
van God en Jezus. De Joden op Pinksteren in Jeruzalem 
waren eerstelingen. Wij mochten volgen.

Het jaar rond
Daarmee is het jaar rond, zou je zeggen. Maar na Pinkste-
ren begint niet een soort geestelijke komkommertijd. Nee, 
nu gaan we met Israël het leven werkelijk leven, dag in 
dag uit. Zoals Israël de woestijnreis maakte, maken wij de 
reis van ons leven, met de gaven van God, totdat de Mes-
sias komt en Zijn rijk begint. Hij zal dan ook alle onvol-
komenheden recht zetten, ook als het gaat om het vieren 
van de feesten. Vermoedelijk zal het hoge feest van Jezus’ 
komst op aarde dan wel wat vroeger vallen (!). Mensen 
hebben gelijk als zij zeggen dat het nu ook al beter kan. En 
ook dat het geen Joodse feesten zijn, voor het merendeel, 
maar Bijbelse feesten. In de feesten van de christelijke 
kerk klinkt de bekroning door die Jezus gebracht heeft, 
maar het is goed als wij ons omkeren en de weg terugzoe-
ken om dingen opnieuw te vinden die Israël in zijn vieren 
van de feesten bewaard heeft en die wij vergeten zijn.

‘Na Pinksteren 
begint niet een 
soort geestelijke 
komkommertijd.’
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4 breng de joden thuis

Verslag uit Oost-Oekraïne

‘Uw hulp is als manna’
We arriveren bij een groezelig Sovjet-flatgebouw in het oosten van Oekraïne. In de kelder wacht 
een groep Joden op ons. Ze krijgen een voedselpakket namens u. Het is een kleine bemoediging 
met het Joodse nieuwjaar (14 en 15 september) vlak voor de deur. Maar wat zal dit nieuwe jaar 

brengen? Er is alle reden tot zorg over de situatie van de Joden in Oekraïne.
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Ik was maar een paar dagen in Oekraïne deze maand sep-
tember, maar het waren zeer indringende dagen. Van de 
verhalen die ik hoorde was het ene nog schrijnender dan 
het andere. Ik sprak met Joden die bezig zijn hun vertrek 
naar Israël voor te bereiden. Joden die een paar maan-
den geleden er nog niet eens over dachten Oekraïne te 
verlaten. De situatie in de regio Donetsk en Loehansk 
werd hun te veel, om uiteenlopende redenen. Datzelfde 
zie je ook in de regio net buiten het oorlogsgebied – in 
Marioepol bijvoorbeeld – want ook daar laat de oorlog 
zijn sporen achter.

Een verslag van de verhalen van de vluchtelingen, de hulp 
die wij namens u kunnen bieden, en de hoop die er is.

De verhalen 
Ludmilla
In het opvangcentrum vlakbij Dnjepropetrovsk ontmoet 
ik een familie uit Donetsk: Ludmilla van 84 jaar, zoon 
Boris, schoondochter Tatjana, kleinkinderen Kiril en 
Sofia. Ze zijn wat stug. Het praten over hun vertrek uit 
Donetsk, het oorlogsgebied, valt hen niet makkelijk. 
Dan vertelt Ludmilla over wat er kort voor haar vertrek 
gebeurde: “In het centrum van Donetsk stelde een rebel 
een vraag aan twee Joodse mannen die voorbij liepen: ‘Hé 
Jood, waarom betaal je geen belasting?’, en vervolgens 
schiet hij de twee mannen zomaar dood. Ik kende een 
van die twee mannen.”

In de kelder
Zo’n vijftig mensen zitten opeengepakt in de kelder 
onder het flatgebouw, ergens in Zaporozhye. Het is er 
klein en bedompt, maar de muren zijn vrolijk beschilderd 
met Bijbelse taferelen. Koen vertelt dat alija maken niet 
makkelijk is. “Het is als de exodus uit Egypte. Dat was 
ook niet makkelijk. De mensen moesten maar vertrou-
wen dat Mozes het wist. De tocht was moeilijk. Alija 
maken lijkt daarop. Maar”, zegt Koen, “je weet ook dat je 
uiteindelijk gaat naar het land dat God beloofde.”

Een vrouw staat op om ons toe te spreken. Ze zoekt 
even naar de woorden, niet omdat ze niet weet wat ze 
wil zeggen, maar omdat het haar op het hart ligt om iets 
te zeggen. “Jullie komen en jullie helpen. En dat is een 
geschenk voor ons, echt. We staan met lege handen, ik 
wist niet meer hoe het verder moest, maar jullie helpen 
gewoon. Ik wil jullie zeggen, jullie hulp is als manna.”

Alla en Josef
Ons gesprek is nog nauwelijks begonnen of de tranen 
lopen over de wangen van Alla. Alla (71) en Josef (70) zijn 
gevlucht uit Loehansk en verblijven nu in Kiev, waar 
ze liefdevol verzorgd worden door alijaveldwerkster 
Nataliya Krishanovsky. Alla vertelt: “We verloren twee 
keer ons huis. Eerst in de Sovjettijd. Ze namen gewoon 
alles en wij stonden op straat. En nu moeten we weer 
opnieuw beginnen.” Alla loopt even weg, ze huilt. Josef 
vertelt verder: “We hebben daar niemand meer. Zij wil 
naar onze dochter in Ashkelon. We hadden net voor 
de oorlog een nieuw huis gebouwd. Nu is er geen werk 
meer, ik heb mijn zaak moeten sluiten. Ik, ach ik hoef 
niet zo nodig weg. Ik heb een slecht hart. Ik denk niet dat 

het voor mij nog zin heeft te vertrekken.” Maar dan moet 
ook Josef heel voorzichtig een traan wegpinken. Alla gaat 
verder: “De oorlog kwam zo dichtbij. We hebben onze 
koffer gepakt en de deur achter ons gesloten. De sleutel 
hebben we gegeven aan een groot gezin iets verderop. Nu 
moeten we weer helemaal opnieuw beginnen.”

De hulp
Dnjepropetrovsk
Joodse vluchtelingen uit Oost-Oekraïne krijgen – dankzij 
u – onderdak en eten in een klein opvangcentrum in de 
buurt van Dnjepropetrovsk. Het is eigenlijk een accom-
modatie voor de zomer, met twintig kamers en ruimte 
voor ongeveer vijftig personen. Hier verblijven vluchte-
lingen die hun vertrek uit Oekraïne naar Israël voorbe-
reiden. Ze moeten als allereerste een paspoort aanvragen, 
vervolgens moeten ze bij het consulaat langs, ze moeten 
allerlei papieren regelen om bijvoorbeeld aan te tonen 
dat ze geen schulden hebben en niet gezocht worden 
voor een misdrijf. Pas als dat – en een heleboel meer – 
geregeld is, kunnen ze voorgoed naar Israël. 

Zaporozhye 
In Zaporozhye werkt Christenen voor Israël samen met 
de Joodse hulporganisatie Hesed. Het aantal mensen uit 
deze regio dat alija maakt (vertrekt naar Israël) is verdrie-
voudigd. Hesed helpt vooral de zwakken in de samenle-
ving: Holocaustoverlevenden, gehandicapten, armen en 

ouderen. Maar de afgelopen maanden kloppen er steeds 
meer vluchtelingen bij Hesed aan, op zoek naar hulp die 
deze organisatie eigenlijk niet kan bieden. Directeur Ana-
toly Shveld wil de mensen niet in de kou laten staan en is 
daarom dankbaar voor de hulp die Christenen voor Israël 
de vluchtelingen biedt via Hesed. Anatoly: “De mensen 
zijn met niets vertrokken uit het oorlogsgebied, dus ze 
komen ook met niets. Geen werk, geen inkomen, en dus 
zeker geen geld meer voor een paspoort of een buskaartje 
naar het consulaat. De mensen zijn echt dankbaar dat 
jullie hen daarbij helpen. Een paspoort kost ongeveer 

Ludmilla (r) 
en haar familie.

Anatoly Shveld (l) en Koen Carlier.

In de kelder in Zaporozhye.

Marioepol

Voedselpakketten uitdelen in Zaporozhye.
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Later in de bus spreek ik met hem. En wat blijkt? Hij is 
net klaar met zijn studie en pas getrouwd, zijn vrouw zit 
naast hem en zijn broer in de rij ervoor. Zij vertrekken 
voorgoed naar Israël.
“Ik was op school actief betrokken bij het organiseren 
van theater- en muziekvoorstellingen. Zo ben ik ook wel. 
Ik wil er wat van maken en een toekomst opbouwen. Ik 
heb dus al de taal geleerd. Eigenlijk heb ik er gewoon zin 
in. We gaan voor een jaar naar Eilat, in het hotelwezen 
aan de slag. Het is fi jn om zo te kunnen starten en niet 
helemaal in het diepe te worden gegooid.” 
Dat hij, zijn vrouw en zijn broer nu al onderdak en een 
baan hebben, komt doordat het Joods Agentschap allerlei 
programma’s heeft om Joden die naar Israël vertrekken te 
helpen bij hun nieuwe leven in Israël. Het hotelprogram-
ma in Eilat is er een van. En zo is er bijvoorbeeld ook 
First Home in the Homeland, een kibboetsprogramma 
voor jonge gezinnen, dat ook door Christenen voor Israël 
wordt gesteund. Dat programma biedt vijf maanden 
onderdak, en vraagt vijf dagen per week dagelijks vijf uur 
Hebreeuwse studie. Daarnaast helpen de bewoners van 
de kibboets de nieuwkomers met van alles om na die vijf 
maanden verder te kunnen.
Ik vraag tot slot wat hij ervan vindt dat christenen uit 
Nederland helpen bij zijn vertrek naar Israël. Even denkt 
hij na, dan klinkt vastberaden: “Ik ben daar blij mee. Dat 
bemoedigt echt. Mensen die je niet kennen en toch om je 
geven en zomaar helpen.”

Stralende gezichten
Op de kleine luchthaven in Kiev verzamelen zich steeds 
meer jongeren. Allemaal met stralende gezichten. Ze 
kijken er echt naar uit om in Israël te studeren. Victoria: 
“Ik heb nog een jaar school en dan hoop ik naar de kunst-
academie te gaan om gitaar te studeren. Mijn moeder en 
mijn zus zijn al in Israël. Zij staan straks op de luchthaven 
in Israël. En oma en opa [die nu mee zijn om haar uit te 
zwaaien, red.] komen ook over een maand.” Waarom ga 
je, vraag ik. “Ik weet wat er in de Tenach staat, ik weet dat 
God ons verspreid heeft over de aarde en ons weer bijeen 
roept. Ik wil liever nu gaan, dan straks gestuurd worden.”

tachtig euro. Dat lijkt niet onoverkomelijk, maar voor 
velen is dat een maandsalaris. Denk je dat eens in. En 
jullie helpen dan met een paspoort of dat buskaartje. Dat 
is echte hulp, dat wordt ook echt zo gevoeld.” Geregeld 
huren we grote bussen om Joden vanuit Zaporozhye en 
Marioepol naar het consulaat te brengen.

De hoop
Het is nog behoorlijk fris buiten als ik om half negen 
op een pleintje in Vinnitsa sta. Hier verzamelen zich 
jongeren die vandaag op het vliegtuig stappen naar Israël 
om daar hun school en studie te vervolgen. In totaal 
84 jongeren die gaan studeren en enkele gezinnen die 
defi nitief naar Israël gaan. Alijaveldwerker Koen Carlier 
heeft er voor gezorgd dat er een touringcar is die de grote 
groep naar de luchthaven brengt. Overal staan koff ers, 
boodschappentassen en veel ’gedagzwaaiers’.

Tot ziens
Eén iemand valt me op. Hij is nog jong. Waarschijnlijk 
gaat hij studeren in Israël. Maar hij omhelst iedereen 
stevig. Het afscheid van zijn vrienden en familie is emo-
tioneel. Die stoere jongen zegt met tranen in zijn ogen 
lehietraot be Jerusjalajim, tot ziens in Jeruzalem. Ik voel 
en zie dat het niet alleen een afscheid is voor lange tijd, 
maar misschien wel voor altijd. Maar ik zie ook dat hij 
plannen heeft, dat straalt aan alle kanten van hem af. Hij 
wil wat van zijn leven maken.

De Bnei Menashe
De overeenkomst 
tussen Joods 
Nieuwjaar en de 
terugkeer naar Israël

De Bnei Menashe, Indiase Joden, zijn afstam-
melingen van de stam Manasse, een van de tien 
verloren stammen van Israël die het Assyrische 
rijk in ballingschap stuurde in 722 v.Chr. On-
danks dat ze eeuwenlang geen enkel contact 
meer hadden met de rest van het Joodse volk, 
hielden de Bnei Menashe stug vast aan de 
gewoonten van hun voorouders. Ze hielden de 
Sjabbat, hadden een koosjere keuken, ze vier-
den de feesten en hielden gebruiken in stand en 
discussieerden veel met elkaar, zoals Joden dat 
sinds onheuglijke tijden doen. De Bnei Menashe 
vergaten nooit waar ze vandaan kwamen, of 
waar ze ooit naar zouden terugkeren.

De afgelopen vijftien jaar keerden zo’n drie-
duizend leden van deze gemeenschap terug 
naar Israël, met hulp van Shavei Israel. In de 
afgelopen achttien maanden mochten we ne-
genhonderd Bnei Menashe naar Israël brengen, 
waaronder Tungnung en zijn familie.
“Hier, in de jesjiva (Joodse Bijbelschool) in Israël, 
zijn de studenten als echte broers voor me. We 
verschillen misschien in onze moedertaal of de 
kleur van onze huid, maar onder dat alles zijn 
we allemaal hetzelfde. We hebben iets gemeen 
met elkaar, en als Jood moet ons motto zijn ‘we 
staan naast elkaar’. God bracht me naar Israël 
met een reden. Alija maken (terugkeren naar 
Israël) lijkt op Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar), 
omdat het een nieuwe start aanduidt, een 
nieuw hoofdstuk in het leven dat wacht om 
geschreven te worden.” Tungnungs broer Josef 
zegt: “O, je weet niet hoe erg mijn familie en ik 
verlangden naar Sion. De gedachte om ooit eens 
alija te maken zat diep in ons hart verankerd.”
De familie vindt het alleen spijtig dat de oudste 
zoon Shem met zijn vrouw en kinderen niet 
naar Israël kon gaan. Er zijn nog ongeveer ze-
venduizend Bnei Menashe in India. Zij wachten 
op toestemming van de Israelische overheid om 
alija te maken. Thungnung vertelt verder: “Ik 
blijf bidden tot God en voor alle Bnei Menashe, 
dat we ze hier spoedig in de armen mogen 
sluiten als één familie, herenigd in Sion.”

Foto: Shavei Israel

Het kost € 135,- om een Jood uit 
Oekraïne, en € 900,- om een Jood uit 
India naar Israël te brengen. Maak uw 
gift voor Breng de Joden Thuis over 
op NL38 ABNA 0529 310 252 van 
Christenen voor Israël onder vermel-
ding van ‘Noorderland’ of ‘India’. 
Alvast hartelijk dank.

Alla en Josef

Victoria (m) met 
haar opa en oma.

Jongeren op de luchthaven in Kiev.

Idan en broer Maxim. 
| Foto’s: CvI

“Breng Mijn zonen 
van ver en Mijn 
dochters van het 
einde der aarde.”
» Jesaja 43:6
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6 joodse wereld

‘Weer een herdenking,  
weer een monument,  
weer een boek over de oorlog,  
weer een Yad Vashemuitreiking, postuum ...’

Achter de woorden
Sjema Jisraeel  Dit zijn de woorden uit Deuterono-
mium 6:4: “Luister Israël! De Heere onze God, de 
Heere is één!” Deze woorden zijn de geloofsbelijde-
nis van het volk Israël.

Kol Nidré  Dit gebed wordt aan het begin van Grote 
Verzoendag drie keer uitgesproken. In het gebed 
vraagt het volk Israël aan de Heere om alle geloften 
gedaan aan Hem niet als geloften te zien. Het is een 
belijdenis van het eigen onvermogen en een vraag om 
vergiffenis. Mooi is dat het gebed eindigt met een her-
innering aan Gods genade en een lofprijzing hiervoor.

Loelav  Een bundel die bestaat uit een dadeltak,  
een myrthetak, een wilgentakje en een etrog  
(een soort citroen). Dit gebruik komt uit het gebod 
in Leviticus 23:40.

Jizkor-gebed  Jizkor betekent ’gedenk’. Het is een 
gebed tot God om de zielenrust van al diegenen  
die tijdens de Holocaust stierven in anonimiteit, 
zonder graf.

Achdoet  Het Joodse volk heeft als taak in deze 
wereld om de glorie van de Eeuwige zichtbaar te 
maken. Achdoet is de eenheid van het volk in dit 
streven en wordt bereikt door elkaar te bezien 
vanuit het oogpunt: hoe komt Gods glorie in jouw 
persoon tot uiting?

Eenheid als wapen

Op Rosj Hasjana, Joods Nieuwjaar, houden we onszelf 
een spiegel voor, kijken we waar we onszelf kunnen 
verbeteren en creëren zo een soort reservoir van zegen 
voor het komende jaar 5776. Dan volgen de Tien Dagen 
van Inkeer, een soort examentijd waarin we getoetst 
worden, om te kijken of de goede voornemens van Rosj 
Hasjana voornemens blijven of dat ze ook daadwerkelijk 
worden uitgevoerd. En daarna de dag van het eindex-
amen, Jom Kippoer – de Grote Verzoendag, waarop 
we vanuit het diepst van onze ziel G’d smeken om een 
goed en gezond jaar, onder het luid uitroepen van het 
Sjema Jisraeel – Hoor Israël, na meer dan 25 uur geen 
eten en geen drinken. Een paar dagen later in feite een 
herhaling, maar dan vanuit vreugde: Loofhuttenfeest 
en Vreugde der Wet. Vanuit de loofhut voelen we onze 
afhankelijkheid van de Eeuwige en weten ons letterlijk 
omringd door geboden. En op Vreugde der Wet nemen 
we de basis en de bron van ons Jood-zijn, het geheim 
van onze existentie, in onze armen en dansen, dansen 
en dansen, vanuit een bijna spirituele extase.

Allen gelijk voor de Eeuwige
Op de Sjabbat voorafgaande aan Joods Nieuwjaar, lezen 
we in de Thora dat we allen als gelijken staan voor de 
Eeuwige, van de stamhoofden tot de waterdragers; van de 
VIP’s tot de vakkenvullers in de supermarkt, alle mensen.

In de maand van de Hoge Feestdagen kijken we vooruit en blikken we terug.  
Opvallend was het aantal herdenkingen dat ik heb bijgewoond. Waarom ga ik graag naar  
dit soort plechtigheden, vroeg ik mezelf af, en wat is het nut ervan zo lang na de oorlog?
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Ook aan het begin van Grote Verzoendag, voordat we 
het imponerende Kol Nidré beginnen, verklaren we 
dat iedereen welkom is. Ook zij die ernstig vervreemd 
zijn van de Eeuwige. En nog eerder behoren we elkaar 
vergiffenis te vragen voor aangedaan onrecht. Grote 
Verzoendag kan alleen de verhouding tussen G’d en 
de mens verbeteren als de intermenselijke verhouding 
vooraf hersteld is. Ook het Loofhuttenfeest en Vreugde 
der Wet zitten weliswaar vol rijke spirituele waarden en 
gedachten, maar tegelijkertijd dansen we gezamenlijk 
met de Thora. De loelav, die de G’ddelijke aanwezig-
heid benadrukt, vertelt ons ook dat we allen moeten 
meedoen, zowel hij/zij die op het niveau staat van de 
etrog, die lekker smaakt en geurt, vol Bijbelkennis en 
goede daden is, alsook de persoon die vergeleken wordt 
met het wilgentakje: geen smaak en geen geur, geen 
Bijbelkennis en geen goede daden.

Alsnog een plaats
De herdenkingen en monumenten hebben voor mij iets 
spiritueels. Zij aan wie geen graf werd gegund, krijgen 
weer een plaatsje in de omgeving waar zij zo graag een 
natuurlijke dood hadden willen sterven. We spreken een 
Jizkor-gebed uit voor hun zielenrust. Er wordt gelernd 
in de vorm van een toespraak. Ze worden even uit de 
vergetelheid weggehaald ... Maar ook vormen dit soort 

bijeenkomsten een perfect platform om te waarschuwen 
tegen het opkomend antisemitisme. Wij mogen niet 
zwijgen en onze kop in het zand steken, ‘omdat het niet 
zo’n vaart zal lopen’. Het wordt beschamend dat wanneer 
er een prachtig boek is uitgegeven, getiteld OverLeven, 
waarin de verhalen van drieëntwintig overlevenden zijn 
vastgelegd, dat een recensent, nota bene werkzaam bij 
een Joodse instelling, de gotspe heeft om in zijn recensie 
te zeggen dat er al zo veel over de oorlog is geschreven ... 

Herstel van de eenheid
Bij de Hoge Feestdagen zien we geestelijke diepgang, 
maar voorafgaand iets heel basaals: herstel van onder-
linge eenheid en verbondenheid. En die eenheid is voor 
mij misschien nog wel het belangrijkste aspect van de 
herdenkingen en de plechtigheden: ook Joden die vaak 
erg ver weg zijn van hun Joodse wortels, komen naar 
de plechtigheid, omdat hun opa of oma, hun vader of 
moeder tot de slachtoffers behoorden of omdat ze, on-
danks de afstand, toch hun Jood-zijn voelen en hieraan 
uiting willen geven. Om die verdwaalde Jood of Jodin 
te ontmoeten en middels mijn toespraak te inspire-
ren, reis ik graag vele kilometers en offer ik met liefde 
vele uren op ... en tegelijkertijd het contact maken met 
goede niet-Joodse vrienden, die je wellicht zonder dat 
monument nooit had ontmoet. Samen in gebed bijeen 
zijn, nadenkend over gezamenlijke vijanden en alertheid 
kweken, bij elkaar.
Want juist in een tijd van opkomend antisemitisme is 
het wapen van achdoet, eenheid, van eminent belang. 
Want de strijd is niet tegen de Joden alleen. Het is een 
gevecht tegen de Eeuwige onze G’d en dus tegen allen 
die Hem dienen. Eenheid binnen het Joodse volk is het 
beste wapen, maar zeker ook eenheid tussen allen die 
de Eeuwige voor ogen willen hebben en Hem willen 
dienen. Daarom alleen al, om deze waarschuwing uit te 
spreken, ga ik zo graag naar die herdenkingen.

Lesjana towa oemetoeka – een goed en zoet jaar, voor 
ieder persoonlijk en voor de gehele mensheid. Moge het 
een jaar worden van shalom, echte vrede, waarin ieder 
mens de Eeuwige daadwerkelijk en fysiek zal mogen 
aanschouwen en we gezamenlijk zullen optrekken naar 
Jeruzalem om in de derde tempel, die de Eeuwige Zelf 
zal bouwen, Hem tot in Eeuwigheid te dienen.

Als het volk Israël elkaar een goed en zoet nieuw jaar wenst, gaat dat traditioneel gepaard met het eten van (granaat)appel en honing. | Foto: Flash90
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“In februari 1973 begon mijn militaire 
dienst. Bij de gepantserde troepen. Vanaf 
7 oktober zou mijn eenheid het Suezka-
naal bewaken. Maar het liep anders. Op 3 
oktober waren er al berichten dat we voor 
Jom Kippoer, op 6 oktober dat jaar, niet 
naar huis mochten. Te veel spanningen 
aan de grens. De volgende dag kwam het 
bevel ‘paraat’ te zijn. Dat betekende toen: 
aangekleed slapen met schoenen aan en 
een geladen wapen naast je. 
Midden in de nacht kwam er een nieuw 
bevel. We mochten toch naar huis, wel 
bewapend. Voor het geval er toch iets 
zou gebeuren. Ik berekende, vanuit de 
Sinaï is het ongeveer twaalf uur reizen 
naar het noorden waar ik woonde, dat 
het me net zou lukken om voor Jom 
Kippoer thuis te zijn. Om 4.30 uur 
stond mijn peloton aan de weg. Klaar 
voor de bus. Toen kwam er een nieuw 
bevel: we moesten op de basis blijven. 
Die dag gebeurde er verder weinig.” 

Naderend onheil
“’s Avonds ging ik naar de dienst voor 
Jom Kippoer, in een gebouw in de 
buurt van onze barakken. De volgende 
dag besloot ik de dienst niet te volgen. 
Vraag me niet waarom niet, want ik ga 
al mijn hele leven. Misschien voelde ik 
al onheil. Een aantal van ons ging wel. 

Om tien uur kwam er groot alarm en 
het bevel: direct verzamelen. We vlogen 
de wagens in, sommige jongens nog 
met hun gebedskleden aan, en begaven 
ons richting het Suezkanaal. Onderweg 
zagen we Egyptische vliegtuigen over 
ons heenvliegen. Later hoorden we dat 
ze onze basis hadden gebombardeerd 

en niets heel hadden gelaten. Ook 
het magazijn met onze persoonlijke 
bezittingen was vernietigd, samen met 
de brieven aan onze naasten die we 
hadden geschreven voor het geval we 
zouden sneuvelen.
Die eerst dag van de oorlog was een 
slachtveld. Mijn eenheid bestond uit 
vierenvijftig soldaten en tijdens de eer-
ste anderhalf uur van de oorlog werden 
er veertien gedood. In totaal zijn van 
onze eenheid achttien jongens omgeko-
men en drieëndertig gewond geraakt.”

Hinderlaag
“Al na een paar uur reden we, in de 
buurt van het Suezkanaal, een hinder-
laag in. Hoe ik het me herinner? Als een 
weg met aan beide kanten lage duinen. 
Daar boven zag ik alleen helmen. Er 
werd geschoten. We schoten terug. Een 
bloedig gevecht. Onze tweede wagen 
kreeg een voltreffer. In onze wagen vie-
len twee zwaargewonden, één van hen 
was onze commandant. Hij was geraakt 
door een kogel. Later bleek dat de kogel 
door zijn nek was gegaan, erin en weer 
eruit. Een G’dswonder. Hij leeft nog en 
is een van mijn beste vrienden.”
“Een paar uur later gebeurde er weer 
een wonder. Ik wisselde het magazijn 
van mijn machinegeweer en stond op 

het punt granaten te gooien, toen Ofer, 
de soldaat naast mij, me vroeg iets aan 
te geven. Terwijl ik bukte om dat te 
pakken, viel hij over me heen. Hij was 
geraakt en zwaargewond aan zijn rug. 
Met alle verbandspullen die ik bin-
nen handbereik had, probeerde ik het 
bloeden te stoppen tot we bij de eerste 

hulppost kwamen. Vervolgens kregen 
we daar de opdracht de gewonden en 
gesneuvelden in onze wagens naar een 
centrale plek te brengen, ongeveer tien 
kilometer verderop. Als Ofer niet over 
me heen was gevallen ... Het was voor 
mij het tweede G’dswonder. Hij is sinds 
die tijd vanaf zijn middel verlamd en zit 
in een rolstoel. En, ook een wonder, hij 
is getrouwd, heeft vier kinderen en is 
sinds kort grootvader.” 

Schietschijf
“De strijd ging verder. Na een mislukte 
nachtelijke poging om een van onze 
posten te bevrijden, kregen we de op-
dracht een hinderlaag van Soedanese en 
Egyptische commando’s te vernietigen. 
We waren met twintig man, zij met tien-
tallen. Gruwelijke gevechten van man 
tot man. Onze wagen werd geraakt, wat 
brand naast de munitie veroorzaakte. 

Op het bevel om het voertuig te verla-
ten, sprong ik op het dak van de wagen 
en werd daardoor een levend schiet-
schijf. In de wagen hadden ze dat door 
en iemand greep mijn voet en trok me 
naar binnen. Daar bluste ik de brand.” 

“De gevechten gingen onverminderd 
door en ik raakte gewond, waarbij 
ik hevig bloedde. Samen met andere 
gewonden werd ik met een vliegtuig via 
Beersheva naar Tel Aviv gevlogen. En 
vandaar met een ambulance naar Petach 
Tikva gebracht. Mijn verwondingen vie-
len mee, ik had wel veel bloed verloren. 
Na een paar dagen in een revalidatiecen-
trum – de ziekenhuizen waren overvol 
– kreeg ik het bevel om me weer voor 
actieve dienst te melden. Ongelofelijk ...”

Deel van mijn leven
“Inmiddels zijn we tweeënveertig jaar 
verder. Iedere dag komen een, of meer-
dere van die beelden van toen wel even 
in mijn gedachten. De Jom Kippoeroor-
log was als David tegenover Goliat, een 
paar duizend Israëlische soldaten te-
genover vele tienduizenden vijandelijke 
soldaten (in de eerste vierentwintig uur 
aan zowel de Syrische als de Egyptische 
grens), een G’dswonder dat Israël deze 
strijd heeft gewonnen. Nog ieder jaar 
bezoekt mijn legereenheid de families 
die toen een zoon of broer verloren. 
Ook al is het lang geleden, en zijn de 
pijn en het verdriet minder, het is altijd 
onderdeel van ons leven. Omdat zij hun 
leven gaven, leven wij nog.”
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“Bij de eerste schoten kneep ik mezelf. Ik kon niet geloven dat het werkelijk gebeurde.”  
Oud-Nederlander Salo Soesan (63) vertelt over zijn ervaringen tijdens de Jom Kippoeroorlog in 1973.  

“De beelden van de oorlog in Vietnam kende ik, nu was ik zelf midden in een oorlog.”

G’dswonderen tijdens  
Jom Kippoeroorlog

Salo Soesan. | Foto: Paul Toff

Interview met Salo Soesan

Het team van de pantserwagen van Salo. Van deze  
mensen is, behalve degene die gehurkt zit met pet  
(zonder zonnebril), iedereen gewond geraakt.  
Ofer (degene met de zonnebril) is sinds die tijd verlamd  
vanaf zijn heupen en zit in een rolstoel. Hij is getrouwd 
met een invalide poliopatiënt en ze hebben vier kinderen, 
waaronder een drieling, op de wereld gebracht en sinds 
een week zijn ze grootouders van twee kleinkinderen. Voor 
mij is dit een voorbeeld van de overwinning in 1973, schrijft 
Salo. Salo is degene met baard en bril. | Foto: Soesan

‘De Jom Kippoeroorlog was als 
David tegenover Goliat.’





31e jaargang nr. 285

oktober 2015 | tisjri 5776

aktueel
israël

Het Israëlische ministerie van Alija en Integratie kwam met verrassende cijfers over de immigratie.  
In het afgelopen Joodse jaar steeg de immigratie van Joden met dertien procent  

tot 29.500 nieuwe immigranten. Minister Ze’ev Elkin zei hierover: “Deze cijfers bevestigen  
het totale beeld dat het jaar 2015 een recordjaar gaat worden dit decennium.”

Bestel kranten
Ter gelegenheid van de Israëlzondag op 
4 oktober hebben wij deze krant in een 
extra grote oplage laten drukken. U kunt 
exemplaren bestellen om deze bij u in de 
kerk of gemeente uit te delen. Als u vóór 
woensdag 30 september bestelt, kunnen 
we de kranten nog per post versturen. 

» Kijk op pagina 18 voor meer informatie.

Turbulente tijden

Het zijn turbulente tijden. Terwijl de we-
reld de atoomdeal met Iran alweer bijna is 
vergeten, vanwege de hartverscheurende 
vluchtelingenstroom uit Syrië, zijn in 
Israël de Hoge Feestdagen begonnen in 
een zee van onrust.

Begin september werd Israëls econo-
mische perspectief verduisterd. Voor de 
kust van Egypte werd een enorm gasveld 
ontdekt dat Egypte voor jaren van gas kan 
voorzien. Hiermee kwam Israëls plan om 
gas aan Egypte te leveren op losse schroe-
ven te staan.

PA-voorzitter Mahmoud Abbas kondig-
de afgelopen maand aan af te treden als 
hoofd van de PLO. Later deden geruch-
ten de ronde dat Abbas bij de Verenigde 
Naties zal aankondigen dat de Palestijnen 
zich niet langer gebonden zullen weten 
door de Oslo-akkoorden.

In Jeruzalem neemt de onrust al maan-
den toe. Onlusten die het nieuws al niet 
meer haalden, zijn uitgegroeid tot een 
onrust van intifada-achtige proporties. 
Een Israëlische man kwam hierbij om het 
leven en op de Tempelberg vonden hevige 
rellen plaats.

Hoe dit alles zal aflopen? We geloven dat 
ook dit alles in Gods hand is. Bidt u mee 
voor de vrede van Jeruzalem? | Foto: Flash90

» Israëlreizen 2016» Wijn uit Israël» Joods monument Utrecht

8 15 17

Het merendeel van de nieuwe immigran-
ten kwam uit landen van de voormalige 
Sovjet-Unie en Europa. Frankrijk en Oek-
raïne spannen de kroon, met respectieve-
lijk 7.350 en 6.900 olim (mensen die naar 
Israël vertrekken). Vooral de alija (terug-
keer naar Israël) uit Oekraïne is buitenge-
woon sterk toegenomen: met maar liefst 
vijftig procent. Dat heeft te maken met de 
onveilige situatie in het oosten van Oekra-
ine (zie de Israëlzondagbijlage pagina 4 en 

5 voor een actueel verslag). Ook uit India 
konden afgelopen voorjaar enkele honder-
den Bnei Menashe (foto) terugkeren. Naar 
verwachting zal Israël in 2015 dertig- tot 
vijfendertigduizend nieuwkomers welkom 
heten.

Minister Elkin zei verder: “Wij staan voor 
een uitdaging die opwindend is en veel 
van ons vraagt. We moeten de immigran-
ten de beste kansen geven.”

Het Joods Agentschap werkt samen met 
het ministerie en geeft de immigranten de 
mogelijkheid programma’s te volgen voor 
een goede start in Israël. Deze program-
ma’s helpen met taal, onderdak of werk. 
Duizenden jonge academici met een op-
leiding in de techniek of met een medisch 
specialisme komen via zo’n programma 
naar Israël. Tel Aviv, Netanya en Jeruzalem 
zijn de favoriete steden waar de nieuwko-
mers zich willen vestigen. | Foto: Flash90

christenenvoorisrael.nl

29.500 nieuwe immigranten

“Dan licht de 
trouw van de 
Eeuwige op”
» Pagina 5
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Pas op voor het liegbeest

Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat de Joden in 1948 de 
Arabieren hebben weggejaagd. Iedereen zou echter moeten 
weten weet dat de omringende naties de Arabieren maanden 
hadden om weg te gaan. Gemakshalve wordt ook verzwegen 
dat al in 1947 hele Joodse dorpen vernietigd zijn, dat in 1948 
de oude Joodse stad van Jeruzalem eerst is uitgehongerd en 
dat er vervolgens een etnische zuivering plaatsvond. Ook 
wordt niet gezegd dat het vluchtelingenprobleem er sowieso 
niet was geweest als de buurlanden de jonge Joodse staat niet 
waren binnengevallen om de Joden te vernietigen.

Er wordt al jarenlang gesproken over de Joodse bezetting van 
de Westoever. Niemand spreekt over de Joodse dorpen die 
daar vóór 1948 waren en die in dat jaar vernietigd zijn. Ook 
vertelt niemand dat die zogenaamde bezetting nooit had 
plaatsgevonden als in 1967 de buren van Israël het land niet 
opnieuw waren binnengevallen. Vervolgens bood Israël het 

gebied, het Bijbelse Judea en Samaria, aan in ruil voor vrede 
maar niemand wilde daar op ingaan. Wat ook niet gezegd 
wordt, is dat die gebieden niet veroverd waren op de Pales-
tijnen maar op Jordanië. Saillant detail: In heel de periode 
dat Jordanië daar aanwezig was, is er nooit gevraagd om een 
Palestijnse staat.

En zo kun je doorgaan. Als je de Bijbel leest, zie je dat het 
zo zal gaan. Mensen, rijp en groen, zullen het Joodse volk 
verguizen. Je kunt zeggen dat het voortkomt uit jaloezie of 
uit opgekropte schuldgevoelens, maar de Schrift zegt dat 
God erbij is. Alle grote profeten zeggen dat God de volken 
naar Jeruzalem sleept en dat God hen zelfs een leugengeest 
stuurt. Zo zal het gaan voordat de Messias komt, omdat God 
voor het front van de verzamelde wereld in Israël zal tonen 
wie Hij is. Maar je bent niet gezegend als je je laat gebruiken 
als spreekbuis van dat liegbeest.

●   Ook de Here Jezus ging op naar 
het Loofhuttenfeest en sprak daar 
bijzondere woorden die doorklin-
ken tot op vandaag. Iemand die 
dit hoorde kwam tot de conclusie: 
“Nooit heeft een mens zo ge-
sproken, als deze mens spreek!” 
(Johannes 7:37-52). Dank God voor 
Zijn woord, voor Zijn Zoon.

●   Bid voor de militairen en de gren-
spolitie aan de grens met Libanon 
en met Syrië, de spanning loopt zo 
nu en dan hoog op en de dreiging 
is groot. Bid om concentratie voor 
hen die via bewakingscamera’s 
en satellieten de grens bewaken. 
Jesaja 40:21-31.

●   Het Holland-Koor reist in oktober 
naar Israël om er te zingen tot eer 
van God en ter bemoediging van 
het Joodse volk. Uw gebed voor 
deze bijzondere onderneming, 
om een goede en veilige reis, om 
vriendschap en liefde voor wie op 
hun weg komt in Israël.

●   Dank voor de terugkeer van het 
Joodse volk naar Israël, de alija uit 
de landen van de verstrooiging. 
Het is en blijft bijzonder om op 
tientallen Schriftplaatsen hierover 
te lezen, met als bekroning: “Zij 
zullen Mij tot een volk en Ik zal 
hen tot een God zijn” (Ezechiël 
11:16-21).

●   Bid Jeruzalem vrede toe! Psalm 120, 
121 en 122. Het is bijna onmogelijk 
om als Joods volk te midden van 
mensen te wonen die altijd uit zijn 
op strijd. Psalm 120:6-7. Toch doen 
ze het en houden het vol. Dank 
voor hun optimisme, hun liefde 
voor Sion, hun opzien naar God.

●   Een woord wat we lezen, onthou-
den en samen met Israël in praktijk 
mogen brengen is Jesaja 2:5: “Huis 
van Jakob, komt, laten wij wande-
len in het licht des Heren”.
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Niets is zo giftig als een halve waarheid. In mijn krant las ik een ingezonden opiniestuk  
van een medewerker van een niet-gouvernementele organisatie die het  
als zijn heilige plicht voelt het onrecht in Israël aan de kaak te stellen.  

Wat me dan vooral opvalt, is wat er niet geschreven wordt.

Gebedspunten

Deze zomer vertelden we u op onze website over het Oekraïns-Jood-
se meisje Nastia. In april vertrok haar grootmoeder met haar oom en 
tante naar Israël. Het afscheid was hartverscheurend. U las hierover 

in onze krant van mei. Daarna ging het bergafwaarts met het meisje 
dat lijdt aan een spierziekte. Het werd zelfs zo erg dat de dokters in 
Oekraïne geen raad meer wisten. 

Haar enige hoop lag in Israël. Mede dankzij uw hulp, konden Koen 
Carlier en zijn team in Oekraïne haar op 5 augustus met een speciaal 
voor haar gecharterde vlucht laten vertrekken. Ze vloog rechtstreeks 
uit Oekraïne naar Israël waar ze direct naar het ziekenhuis werd ge-
bracht. De dokters daar schrokken aanvankelijk van de toestand van 
Nastia. Gelukkig stabiliseerde die en knapte het meisje wonderwel 
steeds meer op. 

Vandaag gaat het uitstekend met Nastia. Ze is weer uit het ziekenhuis 
en is met haar ouders gelukkig in hun thuisland. De artsen zijn zelfs 
optimistisch dat ze haar spierziekte kan ontgroeien. Het is daarmee 
een gelukkige en hoopvolle thuiskomst. Hartelijk dank voor uw 
medewerking. 

» In onze Israëlzondagbijlage leest u meer over het project Breng de 
Joden Thuis.

Een gelukkige thuiskomst

Nastia wordt op het vliegveld in Oekraïne van de brancard in het vliegtuig getild. 
| Foto: CvI

Afgelopen maand woedde 
in het Midden-Oosten 
een zandstorm. De lucht 
in Israël zag helemaal geel 
van al het fijne zand dat 
rond waaide. Het is niet 
gezond om zoveel zand in 
te ademen. Daarom raad-
de de regering de mensen 
aan om binnen te blijven. 
Veel mensen die toch 
naar buiten moesten,  
deden een mondkapje 
voor. Tijdens de storm 
was het erg heet. Na de 
storm lag overal een fijn 
laagje zand. | Foto: Flash90

Zandstorm
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Kanttekening

Wonder
IAls je dagelijks probeert op de hoog-
te te blijven van het vele nieuws over 
Israël sta je voortdurend verbaasd 
over de diversiteit aan meningen. 
En vrijwel nooit zijn deze positief 
of sympathiek voor Israël. In alle 
commentaren en analyses neem je 
nauwelijks enige verwondering waar 
dat Israël (nog) bestaat. Is het ten-
slotte niet een wonder dat na diverse 
recente oorlogen en na tweeduizend 
jaar afwezigheid op de landkaart er 
in het Midden-Oosten de staat Israël 
is? Het enige democratische land in 
deze regio, te midden van landen die 
na een ogenschijnlijk Arabische lente 
stuk voor stuk dreigen onder te gaan 
aan islamitisch terroristisch geweld 
en de meest barre winter in hun ge-
schiedenis beleven. De vraag is zelfs 
of sommige van die naties het zullen 
overleven. 

In de bijna zeventig jaar van zijn 
bestaan is Israël met regelmaat 
bedreigd in zijn bestaan en langs de 
rand van de afgrond gegaan. Direct al 
bij de proclamatie van de staat in mei 
1948. Een verzameling van Arabische 
legers viel bijna onmiddellijk het land 
binnen en Judea, Samaria en de stad 
Jeruzalem kwamen onder bezetting 
van Jordanië. De Zesdaagse Oorlog 
in 1967 confronteerde Israël met een 
overmacht aan Arabische troepen. 
Op miraculeuze wijze versloeg het 
Israëlische leger op alle fronten de te-
genstanders en kwamen het hartland 
(Judea en Samaria) en de Golanhoog-
vlakte onder Joods bestuur. De Jom 
Kippoeroorlog in 1973 betekende 
bijna het einde van Israël toen de 
verenigde Arabische buren het land 
aanvielen. Als door een wonder bleef 
de staat overeind. 

Maar ook de afgelopen veertig jaar 
is het vijandig geweld niet aan het 
Joodse land en volk voorbijgegaan. 
Vandaag lijkt het dreigend gevaar 
voor Israël groter dan alle jaren daar-
voor, nu de nucleaire ontwikkelingen 
in Iran gewoon doorgaan en Islami-
tische Staat meedogenloos oprukt 
richting de Middellandse Zee.
Hoewel Israël steeds meer alleen in 
de wereld komt te staan, blijft zijn 
bestaan een wonder, een wonder van 
de God van de Bijbel, die met het 
volk is, zoals Hij belooft heeft in Zijn 
Woord. Blijf bidden voor de vrede 
van Jeruzalem.

Pim van der Hoff , hoofdredacteur
pvdhoff @cvi.nl

Werkloosheidscijfer daalt
Volgens gegevens van het Israëlische 
Centraal Bureau van de Statistiek is 
de werkloosheid in Israël ten opzichte 
van vorig jaar met 1,4 procent gedaald 
tot vijf procent. Maar onder ultraor-
thodoxe mannen en Arabische vrou-
wen is de werkloosheid nog hoog. De 
regering werkt aan plannen om dit te 
verbeteren.

Bewoners Rawabi

De nieuw gebouwde Palestijnse stad 
Rawabi ontving haar eerste inwoners 
in september. De stad moet wester-
se leefstandaarden brengen aan de 

Palestijnen in een schone, opgeruim-
de leefomgeving. Hoewel er nog druk 
wordt gebouwd aan enkele voorzie-
ningen als scholen en goede uitvals-
wegen, trokken de eerste bewoners in 
hun nieuwe woningen. | Foto: Flash90 

Toerisme
Het toerisme naar Israël kreeg door 
de Gazaoorlog in 2014 een fl inke 
knauw. De eerste helft van het jaar 
2015 lieten zien dat het aantal toeris-
ten naar Israël nog steeds niet was 
opgekrabbeld. In september bleek uit 
gegevens van het Israëlische Bureau 
voor de Statistiek dat het toerisme 
weer terug was op het peil van kort 
voor de Gazaoorlog.

Joodse graven
De Litouwse premier Algirdas But-
kevicius deed tijdens zijn bezoek aan 
Israël een belofte. Het land wil dat in 
2017 het overheidsprogramma voor 
het inventariseren, in stand houden 

en onderhouden van Joodse begraaf-
plaatsen in Litouwen is voltooid. 
“De geschiedenis van Litouwen is 
ondenkbaar zonder de aanwezigheid 
van Joden.” | Foto: Flash90

Reykjavik boycot Israël
De IJslandse hoofdstad Reykjavik 
boycot voortaan alle Israëlische 
producten. Dat is een besluit van het 
gemeentebestuur. Raadsleden legden 
de stap uit als “een symbolische daad 
van solidariteit met het Palestijnse 
streven naar een eigen staat en een 
veroordeling van het Israëlische apart-
heidsbeleid”. 
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Gemeentelijke veiligheidsbeambten in Tel Aviv hebben er 
een nieuw vervoermiddel bij om zich in de drukke stad snel 
te kunnen verplaatsen. Het Electronic Standing Vehicle 
(ESV) is een vondst van het Amerikaanse bedrijf T3 Motion. 
De politie in grote Amerikaanse steden als New York maakt 
er al dankbaar gebruik van. Ook de Franse politie heeft het 
voertuig in gebruik. | Foto: Flash90

Nieuw 
vervoermiddel

Geschiedenis
“Geboren uit onrecht, gegrondvest op on-
recht” luidt de titel van het tweede hoofd-
stuk in het Themakatern Het Midden-Oosten, 
een geschiedenisboek van ThiemeMeulen-
hoff  voor vwo-scholieren over het ontstaan 
van de staat Israël. Op navraag van Likoed 
geeft de uitgever aan dat het ‘onrecht’ de 
Holocaust betreft en dat de tekst niet zal 
worden gewijzigd.
Een ander citaat uit het boek: “De Britse 
regering zat in de oorlog dringend ver-
legen om geld. Joodse bankiershuizen 
zouden tot gunstige leningsvoorwaarden 
bereid zijn als de regering een gebaar 
maakte naar het Joodse volk.” Volgens 
Likoed hebben zowel de uitgever als 
historicus Jan Tervoort, die voor het 
boek schreef, toegegeven dat dergelijke 

bankiers of leningsvoorwaarden nooit 
hebben bestaan, maar het boek wordt niet 
gewijzigd.

Aardrijkskunde 
Ook het aardrijkskundeboek GEO VWO 
Arm en rijk van uitgever ThiemeMeulen-
hoff  met twaalf pagina’s over Israël bekeek 

Likoed. Het boek stelt dat de Joden het 
VN-delingsplan van 1947 zouden hebben 
verworpen. Dat is onjuist. De Arabieren 
verworpen het, de Joden gingen ermee 
akkoord. Ook stellen de schrijvers dat 
Israël het internationaal recht over water 
schendt. Er bestaat alleen geen internati-
onaal bindend recht over water.

Kwaliteit bewaken
Likoed lichtte al eerder onderwijsboe-
ken door van diverse uitgevers. Ook 
daarin trof het diverse onjuistheden en 
tendentieuze zaken aan. Het CIDI heeft 
naar aanleiding van de persberichten van 
Likoed er bij staatssecretaris Dekker van 
Onderwijs op aangedrongen om de kwa-
liteit van de Nederlandse lesboeken beter 
te bewaken.

Nederlandse lesboeken 
vol onjuistheden over Israël

Afgelopen maand publiceerde de Nederlandse zionistische organisatie Likoed twee persberichten. Daaruit bleek dat 
geschiedenis- en aardrijkskundeboeken in Nederland vol staan met vooroordelen en onjuistheden over Israël.
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Lessen van Rachab

Jozua, de opvolger van Mozes, stond op het punt het beloofde 
land Kanaän te veroveren. Hij stuurde twee spionnen om het 
land te verkennen. Zij sliepen in het logement van Rachab op de 
muur van Jericho. De koning van Jericho kwam erachter en eiste 
die spionnen op. Rachab verborg hen onder het vlas op het dak. 
Zij koos voor Israël en voor de Heere, de God van Israël. Welke 
argumenten had zij voor deze riskante geloofsdaad?

Door het geloof
Zij waagde haar leven. In haar uitleg aan de spionnen gaf zij 
vier argumenten: 
•  Ze wist van de wonderlijke ontsnapping van Israël uit Egypte 

via de Schelfzee.
•  Zij wist van de grote overwinningen van Israël op Og, de 

koning van Basan en Sihon de koning van de Amorieten.
•  Zij geloofde in de God van Israël: “De Heere, uw God, is een 

God boven in de hemel en beneden op de aarde” (Jozua 2:11).
•  Zij geloofde het woord van God dat Hij Kanaän aan Israël had be-

loofd: “Ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft” (Jozua 2:9).
Bovendien kende Rachab de Heere, want zij gebruikte de 
Godsnaam. Het belangrijkste was dat zij moedig haar geloof 
in praktijk bracht door met gevaar voor haar eigen leven de 
spionnen te verbergen.

Grote zegen
In Jozua 6 lezen we het vervolg van deze geschiedenis. Jozua gaf de 
twee verspieders opdracht om Rachab en allen die bij haar in huis 
waren naar buiten te brengen. Zoals geschreven staat: “Haar vader, 
haar moeder, haar broers en alles wat van haar was (...) zij heeft tot 
op deze dag in het midden van Israël gewoond” (Jozua 6:25).
Ongelooflijk groot waren de zegeningen, waarmee de Heere 
haar geloof honoreerde. Zij was de enige, die uit het goddelo-
ze Jericho gered werd en redde ook velen uit haar familie. Zij 
trouwde met Salmon, zoon van Nahesson, een stamhoofd van 
Juda. Zo werd ze de overgrootmoeder van koning David.

Lessen voor ons
Deze Bijbelse geschiedenis bevat een aantal leerzame lessen 
en tegelijk waarschuwingen voor ons. Ook wij weten van de 
machtige daden die de Heere in onze tijd voor Israël heeft 
gedaan. We noemen er maar een paar:
•  Het herstel van het totaal verwoeste land. Zoals de Schrift 

zegt: “Voor een doornstruik zal een cipres opkomen en voor 
een distel een mirt” (Jesaja 55:13). En: “De wildernis zal zich 
verheugen en in bloei staan als een roos” (Jesaja 35:1).

•  De wonderlijke terugkeer van Israël naar het beloofde land 
die nog aan de gang is. De stam Manasse komt uit India en 
velen gaan naar hun oude stamgebied op de Golan.

•  De geweldige overwinningen van Israël op machtige vijanden. 
Bijvoorbeeld de ook profetisch belangrijke Zesdaagse Oorlog.

Maar helaas gaan de meeste christenen niet in de voetsporen 
van ons voorbeeld, Rachab. Zij erkende de landbelofte hoewel 
ze er niet eens mee bekend was. De paus en verschillende gro-
te, protestantse denominaties erkennen een Palestijnse staat 
in Gods land. Bovendien zijn ze vol felle, negatieve kritiek en 
boycotten Israël. Helaas hebben veel Bijbelgetrouwe gelovigen 
nauwelijks belangstelling voor Gods grote daden in en aan 
Israël. Hoe staat u hierin?

Oogappel
Vorig jaar september merkte ik ineens 
dat ik onder in mijn linkeroog een 
deel van mijn gezichtsveld kwijt was.

Ik schrok en voelde gelijk aan dat dit 
ernstig was. Ik ben meteen naar de 
dokter gegaan. De oogarts consta-
teerde dat mijn netvlies aan het los-
laten was. Vier uur later lag ik op de 
operatietafel in het Radboud in Nij-
megen. Wat was ik blij dat wij er zo 
op tijd bij waren en dat ik er zo snel 
aan geopereerd kon worden! Door de 
operatie is mijn netvlies gered, maar 
ik moest wel een tijd met één oog 
leven. Dan ervaar je aan den lijve hoe 
belangrijk je ogen zijn. Als de ogen 
gezond zijn, kan je hele lichaam goed 
functioneren, omdat je dan goed kan 
zien wat je allemaal doet. Door het 
oog vindt het lichaam zijn weg. 

Dat is ook wat Jezus bedoelde toen 
Hij zei: “De lamp van het lichaam is 
het oog” (Matteüs 6:22). Als het oog 
goed is, is het hele lichaam verlicht, 
als het oog slecht is, is het hele 
lichaam verduisterd. De conditie van 
het oog heeft invloed op het hele 
functioneren van de mens. Als je je 
gezichtsvermogen verliest, wordt het 
donker in je leven.

In Zacharia 2:12 (NBV) zegt de Heere: 
“Wie aan Mijn volk komt, komt aan 
mijn oogappel.” Israël, Gods oogap-
pel, de bol van Zijn oog. Is niet het 
Licht in deze wereld gaan schijnen 
door Israël? Is er niet uit Israël heil en 
zegen gekomen voor de hele wereld? 
Simeon sprak van “een licht om de 
heidenen te verlichten en om Uw 
volk Israël te verheerlijken” (Lucas 
2:32). God zegt ‘raak mijn volk niet 
aan’ omdat Hij heel de wereld wil 
zegenen. God heeft niet een lieve-
lingsvolk, maar wil Jood en heiden 
openbaring geven, zodat wij onze 
weg vinden in dit leven. 

Alle aanvallen op Israël door de 
eeuwen heen zijn niet anders dan 
pogingen uit het rijk der duisternis 
om het Licht dat God heeft laten 
schijnen in deze wereld uit te doven. 
Als Israël zou worden uitgeschakeld, 
zou het zeer donker worden voor de 
hele wereld. God zal dat verhoeden 
omdat Zijn heilsplan vaststaat en niet 
zal falen.
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Een heiden, en nog wel een hoer in de erelijst van heilige geloofsgetuigen (Hebreeën 11:31)?  
Rachab uit Jericho prijkt ook eervol in het geslachtsregister van de Here Jezus (Matteüs 1:5).  

Hoe komt zij op deze ereplaatsen? Wat kunnen wij hiervan leren?

Uitgeput
Uitgeput, dat zijn we vaak. Vooral als het 
een dienst, Bijbelkring of gebedskring 
betreft. Lance Lambert legt in zijn boek 
Een huis van gebed uit dat dit alles te 
maken heeft met deze tijd. De tijd voor-
afgaand aan de komst van de Heiland. 
Het heeft ook te maken met wat Paulus 
in de tweede brief aan de gemeente van 
Tessalonica schrijft over de wereld van 
de leugen waarin we leven. Het heeft te 
maken met een geest van dwaling die 
God zendt en die bewerkt dat de leugen 
geloofd wordt (2 Tessalonicenzen 2:11).
De wereld en de overste van de wereld put-
ten ons uit. Het lijkt of de leugen triom-
feert in bijna alle facetten van dit leven.

Zijn Woord mag ons in deze tijd 
echter nieuwe kracht geven. Met veel 

dankbaarheid heb ik Bijbelstudies van 
David Baron gevolgd over het Bijbel-
boek Zacharia. Het is wonderlijk dat 
alles wat geschreven staat over Zijn 
eerste komst zo letterlijk vervuld is. 
Dan mag je er ook zeker van zijn dat 
wat geschreven staat in datzelfde Bij-
belboek, meer dan 2500 jaar geleden, 
over Zijn komen in heerlijkheid ook 
letterlijk vervuld wordt. 
•  Hij zal de tempel herbouwen.
•  Hij zal de volkeren oordelen.
•  Hij zal alle zonden van Zijn  

volk wegdoen op één dag.
•  Hij zal de vijanden van Zijn  

volk oordelen.
•  Hij zal het Joodse volk  

terugbrengen in het land.
•  Hij zal staan op de Olijfberg.

•  Hij zal komen met al Zijn heiligen.
•  Zijn verlossing zal uitgaan  

vanuit Sion.
•  De volkeren zullen Hem aanbidden 

in Jeruzalem.

Het Woord van God staat vast en is 
honderd procent betrouwbaar. Als 
we daarin staan, geeft Zijn Geest ons 
nieuwe kracht. Dan mogen wij met 
Israël de woorden uit Jesaja 12 vers 2 
spreken: “Zie, God is mijn heil, ik zal 
vertrouwen en geen angst hebben, 
want mijn kracht en psalm is de Heere, 
Heere, en Hij is mij tot heil geworden.” 
De poel van geestelijke uitputting zal 
Hij maken tot een nieuwe bron van 
dankbaarheid.
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Rachab laat de verspieders ontsnappen. | Beeld: F. R. Pickersgill

‘Helaas gaan de meeste 
christenen niet in de 
voetsporen van Rachab.’

Column
Ds. Oscar Lohuis
olohuis@cvi.nl



Mario wilde het land bewerken zoals 
het in Genesis 2:15 stond: de mens 
moest de aarde bewerken en bewaren. 
Hij vond het moeilijk om de conventio-
nele methodes van die tijd te gebruiken. 
Chemicaliën en vergif vernietigden de 
natuur en maakten mensen ziek.

Pionier
In 1974 werd Mario een organische 
landbouwpionieer toen hij rondom 
de kibboets chemicaliënvrije groenten 
begon te verbouwen. Na een jarenlan-
ge, moeizame strijd, begonnen eerst 

daar kweekte: roofzuchtige en parasi-
terende insecten. Maar het onderzoek 
wierp zijn vruchten af. Tegenwoordig 
is de kibboets de thuisbasis van het 
wereldvermaarde bedrijf BioBee, waar 
verschillende insecten massaal worden 
geproduceerd in kassen om te worden 
verkocht als biologische bestrijdingsmid-
delen. Wereldwijd worden de insecten 
van BioBee ingezet voor bestuiving van 
planten en bestrijding van plagen die de 
oogst kunnen aantasten. Ook produ-
ceert het bedrijf steriele insecten die 
kunnen worden ingezet om gelijksoorti-
ge insectenplagen te bestrijden. Doordat 
de steriele mannetjes normale vrouwtjes 
bevruchten, leggen die laatste eitjes waar 
niets uit komt. Zo kan een insectenplaag 
worden tegengegaan of voorkomen. 
Door het gebruik van natuurlijke bestrij-
dingsmiddelen, is de oogst niet alleen 
gezonder, maar ook goedkoper. Dit is 
een van de manieren waarop Israël voor 
wereldwijde landbouw een zegenrijke 
functie mag vervullen.

andere boeren, en uiteindelijk ook het 
ministerie van Landbouw in te zien dat 
organische landbouw het antwoord 
was op de oneindige cyclus van steeds 
zwaardere pesticiden. Mario leerde de 
boeren om met de natuur samen te 
werken, in plaats van er tegenin. Zelfs 
onkruid was nuttig: niet alleen hielp 
het verdamping tegen te gaan, maar 
heel vaak aten de insecten het onkruid 
op, in plaats van de groenten. 
Mario werd de grondlegger van de 
Israëlische Organische Landbouw 
Organisatie, die vandaag de dag alle 
Israëlische organische landbouwpro-
ducten overziet en certificeert. 

Biologische bestrijdingsmiddelen
Organische landbouw vraagt om biologi-
sche bestrijdingsmiddelen. Ook daarin 
werd gepionierd in de kibboets Sde 
Eliyahu. Ya’akov, een Franse entomo-
loog, begon in 1973 in de schuilkelders 
van de kibboets zijn onderzoek. Niet 
iedereen was enthousiast over wat hij 
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kort nieuws

Tegen de opwarming
Het Israëlische bedrijf New CO2 Fuels 
heeft een apparaat ontwikkeld dat met 
restwarmte van industrie of duurzame 
energie CO2 kan omzetten in zuurstof 
en gassen die weer kunnen worden 
omgezet in brandstof. Het apparaat 
moet nog verder ontwikkeld worden, 
maar biedt de mogelijkheid aan bedrij-
ven met een hoge CO2-uitstoot, om 
deze te reduceren of zelfs te elimineren 
en tegelijkertijd te verdienen aan de 
geproduceerde brandstof.

Ethiopische integratie

De Ethiopisch-Joodse gemeenschap in 
Israël heeft het moeilijk. De integratie 
valt zwaar en er is soms sprake van 
racisme. Naar aanleiding van recente 
protesten door Ethiopiërs die het zat 
waren, beloofde de regering beter-
schap. Er werd een commissie in het 
leven geroepen. In september trok 
de voorzitter van deze commissie, 
Knessetlid Avraham Nagosa aan de bel. 
Er bleek geen budget te zijn ingepland 
voor zijn plannen. Als dat er niet komt, 
is het volgens Nagosa een “historische 
fout”. | Foto: Flash90

Schatbed
Voor hun zieke vader, Avi, kocht de 
familie Markovich uit Tel Aviv een 
speciaal bed, waarin hij jaren lag. Na 
zijn overlijden stond het bed in de weg. 
Omdat hun vader een vrijgevig leven 
had geleid, besloot de familie het bed 
te doneren aan Yad Sarah, een Isra-
elische organisatie die hulpmiddelen 
distribueert. Medewerkers van Yad Sa-
rah vonden in de matras een schat aan 
geld en juwelen die vader Avi erin had 
gestopt als spaarpot. De medewerkers 
gaven de schat terug aan de familie.

Hoge hakken

In juni kondigde het management van 
de Israëlische luchtvaartmaatschap-
pij El Al af dat alle stewardessen aan 
boord schoenen met hoge hakken 
moesten dragen. Hoe representa-
tief dit ook moge zijn, het werd het 
management niet in dank afgenomen. 
Na fel protest van de stewardessen en 
vrouwenrechtengroepen, krabbelde El 
Al terug. | Foto: Getty Images
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De Italiaanse Mario Levy studeerde landbouwkunde op de Mikweh Israel school.  
Toen hij zich in 1939 aansloot bij Kibboets Sde Eliyahu, kreeg de ‘expert’  

meteen de verantwoordelijkheid voor de veldgewassen.

Pioniers van de organische landbouw

Op de landerijen rond kibboets Sde Eliyahu, even ten noorden van het Gilboagebergte, wordt alles op 
organische wijze verbouwd. | Foto: archief

Met de nodige variaties komt de 
samenvatting van de Bijbel er vaak op 
neer dat God de wereld heeft gescha-
pen met de mens als de kroon op de 
schepping. Al snel kwam er een kink in 
de kabel toen Adam en Eva het godde-
lijk gebod overtraden. Maar gelukkig 
volgde de belofte van de verlossing. En 
dat is volle realiteit geworden bij de 
komst van Jezus in deze wereld.

Wie kritiek kan verdragen, doet er 
goed aan het boek van Edjan Wester-
man te lezen: De Messias leren. Deze 
predikant maakt duidelijk dat er onge-
merkt een raster over de Schrift wordt 
gelegd. Dat is karakteristiek voor de 
traditionele christelijke theologie om 
zo de Bijbel te lezen. Israël verdwijnt 
dan geheel uit beeld. Exact zoals we 
dit ook tegenkomen in de oudkerke-

lijke geloofsbelijdenissen. Geduldig 
laat de auteur zien wat er gebeurt als 
we de Tenach (= het Oude Testament) 
lezen als de bedding van het handelen 
van God. Dan licht de trouw van de 
Eeuwige op.
 
Het boek heeft een wat vreemde titel. 
Het gaat om de associatie met het 
Joodse lernen. Het is verrijkend als je 
de Bijbel op een nieuwe wijze leert 
lezen. Er zit een herhalingselement 
in de publicatie, maar zo kunnen ook 
niet-theologisch geschoolde lezers het 
goed volgen. (GHA)

» De Messias leren. Israël en de volken 
– Gods weg nieuw leren lezen; Edjan 
Westerman; Boekencentrum; € 29,90
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Wat zeg je wanneer je bondig moet weergeven waar het in de Bijbel om gaat?

Nieuw leren lezen

Bio-tour
In kibboets Sde Eliyahu worden  
Engelstalige Bio-Tours georganiseerd 
voor individuele bezoekers of voor 
groepen. Kijk voor meer info op 
bio-tour.com.

Mario Levy pionierde in kibboets Sde Eliyahu 
met organische landbouw en werd zo een van  
de meest toonaangevende landbouwers op  
organisch gebied. | Foto: Sde Eliyahu kibbutz
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Die muur moet weg!

Column

De Israëliërs noemen de afscheiding bij voorkeur ‘veiligheids-
hek’. Het oogmerk bij de bouw was immers zelfmoordterro-
risten op afstand houden. In deze column gaat het niet om de 
scheiding van Israëliërs en Palestijnen, maar de muur tussen 
Joden en christenen.

Beeldend schrijft Paulus dat Jezus de muur die scheiding 
maakte tussen Israël en de gojim (vaak vertaald als ‘heidenen’, 
bedoeld zijn alle niet-Joodse volken) heeft afgebroken. Lees: 
Efeze 2:11-22. Beiden heeft Hij met God verzoend door het 
kruis. Vroeger was u als onbesneden heidenen vervreemd van 
het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de 
verbonden van de belofte. Nu bent u in Christus Jezus dichtbij 
gekomen. Medeburgers van de heiligen bent u en huisgenoten 
van God. De scheidingsmuur is gesloopt. Wat moeten we ons 
daarbij precies voorstellen? Er was sprake van animositeit. 
Jaloezie vanwege de Thora en maar liefst 613 geboden en 
verboden.

Scheidingsmuur weer opgebouwd
Sinds het apostelconvent is duidelijk dat de gelovigen uit 
de volken niet al die voorschriften hoeven te houden, maar 
dat een selectie van de noachitische geboden (Handelingen 
15:20 e.v.) voldoende is. Toen de gojim de meerderheid in de 
gemeente gingen vormen, hebben ze ijlings de bordjes verhan-
gen. Nu was de vraag: mogen de Joden hun karakteristieke 
gebruiken nog handhaven? Sinds Constantijn de Grote werd 
de scheidingsmuur weer opgebouwd. Met de woorden van de 
christelijke keizer zelf: “Het is ongepast de Joodse gewoonten 
te volgen, de gedachten van deze onzalige mensen zijn nood-

zakelijkerwijs verblind. We moeten niets gemeen hebben met 
de moordenaars van onze Here.”
De viering van Pasen mocht niet langer samenvallen met de 
datum van Pesach. Bovendien werd dit feest verbonden met 
de verering van Ostara of Isthar, de godin van het leven en de 
vruchtbaarheid. Vandaar de eieren en de paashaas. Ostern bij 
de Duitsers en Easter bij de Engelsen verraadt de heidense ver-
menging met het christelijke feest. In de vierde eeuw begon 
men in de kerk de geboorte van Jezus te gedenken. Dat ging 
men doen op 25 december, de dag waarop het zonnewende-
feest ter ere van Saturnus werd gevierd. In plaats van de Sjab-
bat is de zondag gekomen. De dag waarop men de zonnegod 
aanbad. Achter de wisseling van de rustdag zat de bedoeling 
Joodse gewoonten uit te bannen. Daarom werd ieder die zich 
liet besnijden, geëxcommuniceerd. En was het verboden zich 
te houden aan de voedselwetten.

Nu scheidingsmuur afbreken
Zo schrijven we de geschiedenis gedurende de eeuwen van de 
christelijke jaartelling met gedwongen bekeringen, kruistoch-
ten, inquisitie en ten slotte de Shoah. Volgens Paulus is het de 
bedoeling dat de volgelingen van Jezus Joden tot jaloersheid 
wekken. Met de anti-Joodse agenda van de kerk zal dat niet 
lukken. Voor ons geldt de opdracht die scheidingsmuur af te 
breken. Dit houdt concreet in dat we erkennen dat de kerk 
sinds Constantijn de verkeerde weg is ingeslagen. Dan zal het 
nodig zijn de daad bij het woord te voegen. Respect te tonen 
voor wat tot de eigenheid van het Joodse volk behoort en als 
gelovigen uit de volken zelf te doen wat Jezus ons geboden 
heeft in acht te nemen.

Billboard
“Neem u een groot schrijfbord en 
schrijf daarop met schrift, dat voor 
iedereen leesbaar is.” Zo opent 
Jesaja 8. Het lijkt mij als kalligraaf 
een mooie opdracht. Maar nee, geen 
kalligrafisch werkstuk voor de aange-
sprokene, maar eerder graffiti, fel en 
met grote bewegingen opgespoten.

“Haastige buit, spoedige roof.” Je 
kunt er niet zomaar aan voorbij lo-
pen. Het vraagt om aandacht. En het 
blijft hangen, zo’n regel. Op nog een 
andere plaats vraagt de Heere om 
aandacht via een billboard. Dat is bij 
de profeet Habakuk. “Schrijf het ge-
zicht duidelijk op tafelen, opdat men 
het in het voorbijlopen zal kunnen 
lezen.” Het voornemen van de Heere 
moet openbaar gemaakt worden. 
Duidelijk en voor iedereen.

Een eigentijdse boodschap voor 
de voorbijganger, maar ook door 
de tijd heen. En dat laat zich zeker 
op de borden van Habakuk lezen. 
“Wel wacht het gezicht nog tot de 
bestemde tijd; (...) uitblijven zal het 
niet.”

Het profetisch woord is voor alle tij-
den: levend, beschouwend, voorziend 
en voor alles waarschuwend. Het 
moet gepredikt worden, desnoods 
via een billboard. Duidelijk! Het is 
een woord voor Israël, maar ook voor 
de volken. Nooit los van de volken. 
Nooit los van Israël.

Jezus omvat beiden. Met als verge-
zicht het Vrederijk en Jeruzalem de 
stad van vrede. 
En in dit alles zal Israël de schrijver, 
de aankondiger zijn. Immers “hun 
zijn de woorden Gods toevertrouwd”, 
zegt Paulus. Woorden bij de uittocht 
uit Egypte. Zien we de woorden ook 
bij de uittocht uit de volken? Ook het 
gericht over die volken? En kunnen 
we het wereldgebeuren van vandaag 
ook lezen op de profetisch billboards?
| Foto: West McGowan/CC2.0 Flickr
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Moet die kilometers lange muur dwars door Israël  
verdwijnen? Zo’n oproep zal grif gehoor vinden bij de  

Palestijnen en alle tegenstanders van die barrière.  
Veelbetekenend spreken zij over de ‘apartheidsmuur.’

Bert Koning
bkoning@cvi.nl
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Onder de Oslo-akkoorden (1995) werd 
afgesproken dat Israël het civiele en 
militaire bestuur zou voeren over de 
C-gebieden. De toewijzing van de 
uiteindelijke soevereiniteit zou het 
resultaat moeten zijn van onderhan-
delingen tussen Israël en de Palestijnse 
Autoriteit (PA). Oud-premier van de 
PA, Salam Fayyad, wilde echter het 
Palestijnse bewind over de C-gebieden 
uitbreiden. Hiermee hoopte hij op  
onderhandelingen vooruit te lopen of 
die zelfs te omzeilen. In 2009 zei hij in  
een interview in de Arabische krant  
Al-Sharq Al-Awsat: “Wij verklaren dat 
dit [de C-gebieden] gebieden zijn onder 
de Palestijnse Autoriteit, waar de staat 
zal worden opgericht.”
De Palestijnse Autoriteit voert sinds-
dien een beleid van aanmoediging van 
illegaal landjepik en bebouwing van 
staatsland. Als gevolg daarvan heeft de 
bouw van duizenden illegale Arabische 
bouwwerken in de C-gebieden een 
enorme vlucht genomen. En dit alles 
zou niet mogelijk zijn zonder de volle-
dige steun van de EU.

Nomaden als politieke pionnen
Eerder dit jaar publiceerde Regavim 
een rapport waaruit bleek dat de EU 
actief illegale Palestijnse buitenposten 
bouwt in en rond Jeruzalem. Hon-
derden woonunits met de EU-vlag 
verschenen rond Jeruzalem en in de 
C-gebieden in Judea en Samaria.
Deze illegale bouwsels werden vooral 
gebouwd als huisvesting voor noma-
dische stammen die eerder vrij door 
het landschap dwaalden. Nu zijn deze 
nomaden ingezet als politieke pionnen 
van de EU met als doel de aanwezig-
heid van de PA in de C-gebieden en Je-

actief samen in het maken van bestem-
mingsplannen van de C-gebieden. Dit 
zou, indien succesvol, de weg kunnen 
banen voor ontwikkeling en meer au-
toriteit van de PA over de C-gebieden.”

Jeruzalem-Jericho
Het vlaggenschip van deze joint venture 
van de PA en de EU is zonder twijfel 
de oprichting van een netwerk aan 
buitenposten in de regio van Adumim, 
waarmee het illegale bouwprogramma in 
Jeruzalem verbonden wordt met Jericho.
De regio van Adumim is relatief dor met 
weinig regenval. De traditionele bevolking 
bestond uit rondtrekkende nomaden die 
hun schapen lieten grazen als het seizoen 
het toestond en dan verder trokken. Maar 
gedurende de laatste tien jaar heeft de 
Palestijnse Autoriteit hun bestaan gema-
nipuleerd door het hele jaar door water 
te leveren. Hun tijdelijke tenten zijn ver-
vangen door EU-woonunits, gebouwd in 
samenwerking met gevestigde non-gou-
vernementele organisaties als Oxfam.
Hiermee schendt de EU niet alleen de 
Israëlische wet, maar ook haar eigen 
oprichtingsverdrag, door niet de wetten 
van een soeverein land te respecteren.

Diplomatieke immuniteit
Regavim heeft het bestaan van deze ille-
gale bouwwerken aangekaart bij de au-
toriteiten. Maar vanwege de aanwezig-
heid van het EU-symbool en de dreiging 
van actie tegen Israël door de EU, heeft 
de Israëlische overheid nog geen actie 
ondernomen. Met andere woorden: de 
EU heeft een effectieve strategie door 
diplomatieke immuniteit toe te passen 
op haar illegale bouwactiviteiten.
De EU voert een niet eerder vertoond 
staaltje schijnheiligheid op als het 
hoofd van Buitenlandse Zaken Fede-
rica Mogherini Israël herhaaldelijk 
veroordeelt voor eenzijdige stappen in 
en om Jeruzalem, maar niets geeft om 
haar eigen oprichtingsverdrag als het 
aankomt op steun aan de PA om con-
trole te verkrijgen over de C-gebieden.
Als er niets wordt gedaan aan deze on-
verholen schending van de wet en de 
totale verachting van Israëls soeverei-
niteit, moeten we niet verbaasd zijn als 
we de EU-vlag straks ook zien wappe-
ren in de Negev en in Galilea.

ruzalem te versterken en Israëls positie 
te verzwakken.
In 2013 veroordeelde het Europese Hof 
voor Mensenrechten Frankrijk voor 
het deporteren van zijn Romabevol-
king uit illegale kampen naar minder 
ontwikkelde EU-landen, zoals Roeme-
nië en Bulgarije. Hoewel veel landen 
het optreden van Frankrijk veroordeel-
den, was er geen enkele buitenlandse 
overheid die huisvesting in de buiten-
wijken van Parijs sponsorde als een 
‘permanente oplossing’ voor de Roma. 
Maar dat is juist precies wat de EU 
doet. Het rapport van Regavim toont 
aan dat de EU in samenwerking met de 
PA meer dan 500 bouwwerken met de 
EU-vlag erop heeft doen verrijzen op 
publiek land.

Voorbij de diplomatie
Dat de EU vrijwel automatisch de 
kant van de Palestijnen kiest, is niets 
nieuws. Maar de EU beperkt zich niet 
tot politieke visie en diplomatieke in-
spanning. Nu ontplooit ze ook illegale 
activiteiten. Hiermee steunt de EU het 
PA-streven naar een eigen staat buiten 
onderhandelingen om.
Het laatste EU-financieringsbesluit 
voor de PA beschrijft duidelijk hoe de 
EU een actieve rol speelt in de annexa-
tie van de C-gebieden door de PA: “De 
Europese Unie en de PA werken nu 
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kort nieuws

Bds Luxemburg

De bds-beweging in Luxemburg scoor-
de een succes. De grootste super-
marktketen van het land besloot geen 
Israëlische producten zonder label van 
herkomst te verkopen. Daaruit moet 
blijken of producten uit betwist gebied 
komen of niet. De keten zwichtte  
na zware druk van de pro-Palestijnse  
boycotlobby in de vorm van weken- 
lange protestacties bij winkels. 
| Foto: jewishbusinessnews.com

Crisis UNRWA
De VN-vluchtelingenorganisatie voor 
Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) 
kampt met een financiële crisis. Er zou 
bijna honderd miljoen euro nodig zijn 
om uit de schulden te komen. Volgens 
het Volksfront voor de Bevrijding van 
Palestina (PFLP) is de crisis echter 
gefabriceerd om “politieke druk uit te 
oefenen om zo het vluchtelingenpro-
bleem te kunnen liquideren”.

Publieke omroep
In september stemde de Knesset in 
met een nieuwe wet voor de publie-
ke omroep. Het Israëlische publieke 
bestel gaat daarmee flink op de schop. 
Een clausule in de nieuwe wet bepaalt 
dat journalisten niet eenzijdig verslag 
mogen geven. Dit schoot journalisten 
in het verkeerde keelgat. “Wij zijn 
journalisten, geen klerken.”

Sodastream boos

Daniel Birnbaum, bestuursvoorzitter 
van Sodastream, reageerde boos op de 
bds-beweging nadat zijn bedrijf de fa-
briek in Mishor Adumim heeft moeten 
verplaatsen naar de Negevwoestijn. 
De fabriek ligt in betwist gebied, maar 
bood veel banen aan zowel Joodse als 
Arabische werknemers. “Het is propa-
ganda, het is politiek, het is haat, het 
is antisemitisme”, reageerde Birnbaum. 
“Sodastream zou juist op de Westoe-
ver aangemoedigd moeten worden als 
de bds-beweging echt om Palestijnen 
geeft.” | Foto: Flash90
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De C-gebieden in Judea en Samaria zijn het slagveld geworden van een illegale ‘bouw-intifada’.  
Deze wordt gevoerd door de Palestijnse Autoriteit en de Europese Unie,  

met steun van buitenlandse hulporganisaties en de VN.

EU bouwt illegale 
nederzettingen

Een aantal EU-woonunits in de regio van Adumim tussen Jeruzalem en Jericho. | Foto: honestlyconcerned.info

Over Regavim
Ari Briggs werkt voor Regavim. Regavim is een onafhankelijk, professioneel onder-
zoeksinstituut en een denktank voor beleidsplanning. De missie van Regavim is om 
op een verantwoordelijke, wettige en milieuvriendelijke wijze gebruik te maken 
van het land onder Israëlisch beheer.

analyse
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Verbeterd radarsysteem

Israël heeft succesvolle tests uitge-
voerd met een verbeterd radarsys-
teem om afgevuurde mortieren en 
andere projectielen op te merken 
en ervoor te waarschuwen. Het 
huidige waarschuwingssysteem geeft 
mensen ongeveer vijf seconden om 
zich in veiligheid te brengen van het 
moment van alarmering tot inslag. 
Het nieuwe systeem alarmeert al 12 à 
13 seconden voor de inslag. Het sys-
teem wordt deze maand in gebruik 
genomen. | Foto: Flash90

Negatief reisadvies
Israëls bureau voor Veiligheid en 
Terreurbestrijding gaf afgelopen 
maand een negatief reisadvies af 
voor Noord- en West-Europa. In de 
periode rond de Joodse feestdagen 
waarschuwt de dienst voor jihadisti-
sche aanslagen en zelfs ontvoeringen. 
Met name Frankrijk, België en Dene-
marken werden genoemd. Israël riep 
zijn burgers in Europa op “extreem 
waakzaam” te zijn en weg te blijven 
uit deze landen.

Dubbele nationaliteit
Het Afrikaans Nationaal Con-
gres (ANC), de regerende partij in 
Zuid-Afrika, kondigde in september 
aan te overwegen de mogelijkheid 
voor een dubbele nationaliteit af te 
schaff en. De reden: voorkomen dat 
Zuid-Afrikanen dienen in het Israëli-
sche leger. De Joodse gemeenschap 
in Zuid-Afrika reageerde boos. Een 
dergelijk besluit zou ook miljoenen 
niet-Joodse Zuid-Afrikanen beïnvloe-
den in hun nationaliteitskeuze.

Scholenprotest

Christelijke scholen bleven dicht 
aan het begin van het schooljaar in 
Israël. De scholen protesteren tegen 
het overheidsbeleid dat christelijke 
scholen in Israël minder geld toebe-
deelt dan Joodse scholen. Hierdoor 
verkeren de scholen in geldnood. 
Arabische scholen staakten mee 
uit solidariteit. Christelijke scholen 
leveren in Israël verhoudingsgewijs 
de meeste studenten aan het hoger 
onderwijs. | Foto: Flash90

Gezichten van Jeruzalem

“De keuze voor een boek over Jeruzalem was makkelijk”, 
vertelt Anat Kroon. “Ik ben zelf Joods en was al vaak in 
Israël geweest. Jeruzalem is zo’n bijzondere stad. Je komt er 
echt van alles en iedereen tegen. Er zijn natuurlijk al dui-
zenden fotoboeken over Jeruzalem verschenen, maar die 
gaan vrijwel allemaal over de plaatsen in de stad. Wij wil-
den juist de mensen laten zien. Maar niet geposeerd. Geen 
portretten. We hebben de mensen gefotografeerd zoals je 
ze in de stad tegenkomt. Bezig met hun eigen zaken.”

Expositie
Kroon en Van Maanen exposeren hun foto’s 
van 1 oktober tot 31 december in De Kristal, 
Cypruslaan 404 in Rotterdam. 

Het fotoboek, in prachtige hardcover uitvoering 
met bijna tweehonderd foto’s, is te bestellen voor 
35 euro exclusief verzendkosten via een mailtje 
naar info@kroon-en-van-maanen.nl.

Fotografenduo Anat Kroon en Erwin van Maanen reisden naar Jeruzalem en maakten 
van hun impressies het fotoboek Gezichten van Jeruzalem.

‘Utrecht lost ereschuld in’

U ziet een onderdeel van het monument in wording, de min-
jan, het minimumaantal mannen dat nodig is om een Joodse 
bijeenkomst een wettig karakter te geven. De beeldengroep 
van ruim een halve meter hoog is inmiddels in brons gegoten 
en komt vlakbij een twee meter hoge sjofar ook in brons, 
met daarachter een gedenkmuur van zeven meter breed en 
ruim drie meter hoog. De voorste fi guur van die tien man-
nen draagt de Thora en leest hen daaruit voor, en achter 
die andere negen mannen zijn als het ware de schimmen 
te zien van alle weggevoerden. In Utrecht waren dat ruim 
twaalfh onderd mannen, vrouwen en kinderen, bijna allemaal 
weggevoerd via het Maliebaanstation. Al hun namen zijn 
straks op die gedenkmuur te lezen.

Ereschuld
Voorzitter Wim Rietkerk van de stichting Joods Monument 
Utrecht: “Van de vier grote steden in ons land zijn wij de 
laatste stad die zo’n monument opricht, zeventig jaar na de 
oorlog. Het is best een probleem dat het zo laat is gekomen. 
Lang hadden de mensen hier allemaal hun eigen pijn. Maar 
intussen was het wel zo dat ze het feit dat er in hun midden 
1239 Joden vermoord waren, gewoon maar naamloos lieten 

liggen. Die grote fout gaan wij nu alsnog herstellen. Hiermee 
zeggen wij tegen de Joodse gemeenschap: deze namen willen 
we blijvend gedenken en dit nooit weer! De stad Utrecht 
lost een ereschuld in en dat is wat er eigenlijk gebeurt op 29 
oktober, als burgemeester Jan van Zanen ’s avonds om zes 
uur het monument onthult.”

Trui met gaten
Eddo Verdoner, tot voor kort voorzitter van de Neder-
lands-Israëlitische gemeente Utrecht, vergeleek de stad eens 
met een trui met gaten. “Wat zo’n monument eigenlijk aan-
toont, is dat het afvoeren van de Joden niet een afgezonderde 
groep betrof die er opeens niet meer was, nee, ze waren een 
deel van ‘het textiel van de stad’. Die stad is als een samen-
geweven geheel, waarin allerlei mensen een functie hadden: 
een vriend, een familielid, een bakker, een slager of welke 
functie dan ook. Functies waardoor mensen met elkaar 
verbonden zijn. Het waren delen uit die ‘trui’ die de samenle-
ving maakt, het was een trui met gaten geworden.”

Schuld
“Het monument gaat 180.000 euro kosten en daarvan is 
al 145.000 euro binnen”, zegt Rietkerk. “We zitten dus nog 
met een schuld van 35.000 euro en het zou natuurlijk mooi 
zijn als na vijf jaar van voorbereiding het hele project op 
29 oktober afgerond zou kunnen worden. Er zijn al ruim 
duizend namen van Joodse slachtoff ers ‘geadopteerd’, voor 
vijftig euro per naam op het monument. Er zijn nog ruim 250 
namen over en als mensen die alsnog voor hun rekening wil-
len nemen, dan komen we ook fi nancieel richting voltooiing 
van het monument. Het resterende bedrag hopen we binnen 
te krijgen via enkele fondsen die ons nog niet verteld hebben 
wat ze uiteindelijk willen doen. Wie vijftig euro overmaakt 
op NL26 RABO 011 38 42 570 van stichting Monument 
Utrecht met vermelding van zijn/haar adres, krijgt een certi-
fi caat toegestuurd.”

» Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Wim Rietkerk, 030-2316933, info@joodsmonumentutrecht.nl. 
Meer info ook op www.joodsmonumentutrecht.nl.
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In Utrecht was de Georgisch-Joodse beeldhouwer Amiran Djanashvili enkele maanden 
geleden nog hard bezig aan het monument. Dat wordt op donderdag 29 oktober aanstaande 

in die stad onthuld, vlak bij het Spoorwegmuseum, nu Maliebaanstation.

Onthulling Joods monument op 29 oktober



Deze maand viert het Joodse volk Nieuwjaar, Rosj Hasjana.  
Het is traditie om dan appeltjes met honing te eten als symbool voor een  

gezond en zoet nieuw jaar. Honing en bijen, vandaag de dag  
helaas niet meer vanzelfsprekend.

Bijdragen aan  
de bloei

Foto: KKL/JNF

Nieuw grenshek

Israël is gestart met de bouw van een 
nieuw hek langs de grens met Jordanië. 
Het eerste deel van het hek, vergelijk-
baar met het veiligheidshek dat langs 
de grens met de Sinaï is gebouwd, 
loopt van Eilat door de woestijn dertig 

kilometer naar het noorden. Het hek 
heeft mede tot doel om de nieuwe 
luchthaven die bij Eilat wordt aange-
legd (foto) te beschermen. | Foto: Flash90

Satellietwedstrijd
Het Israëlische ministerie van Weten-
schap, Technologie en Ruimtevaart or-
ganiseerde afgelopen zomer samen met 
het Israëlisch Ruimtevaart Agentschap 
een satellietwedstrijd voor twaalf- tot 
vijftienjarigen. De tieners mochten een 
zelfgebouwd prototype indienen met 
een origineel idee voor een toepassing. 
De winnaar mag deelnemen aan een 
astronautencongres en mag deelne-
men aan een Space Camp van NASA in 
Amerika.

Snelle leerlingen
Israël staat bekend als ‘start-up nation’. 
Een land waar nieuwe hightechbe-
drijfjes als paddenstoelen uit de grond 
schieten. Maar met die enorme groei is 
er momenteel een tekort aan technisch 
personeel. Daarom organiseren techno-
logiebedrijven tours om ultraorthodoxe 
Joden te interesseren voor een baan in 
de hightech. Zij zijn snelle leerlingen en 
zijn erg gemotiveerd.

Slimme kleding
Israëlische studenten van het Shenkar 
College in Ramat Gan werken aan 
‘smart clothing’. Kleding die niet alleen 
modieus is, maar ook functioneel. 
Met draagbare technologie verweven 

in de kledingstukken kan een kleding-
stuk bijvoorbeeld je hartslag meten 
of van kleur veranderen. Het klinkt 
allemaal erg sciencefiction, maar hier 
gaan we zeker meer van horen.  
| Foto: Ahikam Ben Yosef
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Zes uur ’s morgens, de zon komt langzaam tevoorschijn. 
In het bos van Kedoshim vlakbij Jeruzalem is het een en 
al bedrijvigheid. Medewerkers van het Joods Nationaal 
Fonds (JNF) zetten bijenvallen uit: bakjes met water en 
wat zeep. Zoemende bijen komen er als vliegen op af. 
Dat is ook de bedoeling, want ze zijn nodig voor het 
bijenonderzoek. “Als ik na een dag hard werken blij, met 
een tas vol dode bijen naar huis ga, zou je niet denken 
dat ik een natuurliefhebber ben”, zegt de Nederlandse 
Daniëlle lachend.

De drieëntwintigjarige Daniëlle van der Roest studeerde 
tropische landbouwtechniek aan de Universiteit van 
Wageningen. “Tijdens de studie ben je verplicht om mi-
nimaal drie maanden in het buitenland stage te lopen. 
Door de goede contacten van Wageningen met de Uni-
versiteit Ben-Gurion in Israël kreeg ik deze stageplaats 
bij het JNF.” Danielle kreeg een plaats op de campus van 
de universiteit. “Ik was totaal overrompeld, meteen de 
eerste dag al. De vredige sfeer, het prachtige landschap, 
de aardige mensen. Ook heerst er een soort wijsheid en 

zijn er prachtige Joodse tradities die al zo lang in stand 
worden gehouden.”

Bijenstand
“Tijdens mijn eerste studiejaar volgde ik een opleiding 
tot imker. Niet alleen in Israël, maar over de hele wereld, 
is de afname van de bijenstand een groot gevaar voor de 
leefbaarheid. Het JNF doet hier veel onderzoek naar, dus 
dat sloot mooi aan. Mijn kennis gebruikte ik om te on-
derzoeken hoe bossen van invloed zijn op de bijenstand.”

Tachtig procent van de planten en bomen op aarde zijn 
afhankelijk van bijen. Door bestuiving zorgen ze voor 
evolutie en voortplanting. Een boom kan niet bestaan 
zonder bijen en de bij gaat dood als er geen nectar is. 
Een bijenvirus is funest voor onze leefbaarheid.

Het JNF ontdekte dat de bijenafname in Israël onder 
meer wordt veroorzaakt omdat er niet het gehele jaar 
door bloeiende bomen en planten waren. Veel bomen en 
planten bloesemen alleen in de lente. Daarom plant het 
JNF nu jaarlijks 1,5 miljoen nectar gevende bomen, zoals 
de eucalyptusboom die bloesemt van april tot september.

Veldwerk
Daniëlles onderzoek was intensief: drie maanden elke dag 
een stukje bos meten. “Ik wilde achterhalen of een bos 
met minder bomen juist meer speciale bijensoorten heeft 
of niet. Belangrijke onderzoeksvragen zijn bijvoorbeeld: 
wat zijn de klimaatcondities? Welke soorten bomen groei-
en er? Hoe is de waterhuishouding en de totale hoogte? 
Waar begint het groen? Wat is de oppervlakte van het 
bladerdek? Als je al die gegevens combineert, kun je uit-
eindelijk bepalen waar je het beste bomen kunt planten 
om een divers ecologisch systeem te krijgen dat past bij 
het landschap en dat zichzelf in stand kan houden. Deze 
kennis helpt het JNF bij het tot bloei laten komen van de 
woestijn”, vertelt Daniëlle. Conclusies van haar onder-
zoek heeft ze nog niet. “Daar is het nog te vroeg voor. Ik 
heb het project opgestart en nieuwe stagiaires zullen het 
voortzetten. Er is nog veel werk te verrichten.”
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Joods Nationaal Fonds
Het JNF wordt begin 1900 opgezet om Israël be-
woonbaar en groen te maken. De eerste pioniers, 
die eind negentiende eeuw naar het land komen, 
treffen kale, droge vlaktes aan met veel moerassen. 
Dat zorgt voor ziektes als malaria. In de beginjaren 
richt het JNF zich vooral op het bebossen van het 
land. De organisatie kweekt kleine stekjes, ontgint 
het land en maakt het vruchtbaar, plant bomen en 
zorgt zowel voor het onderhoud van de bossen als 
voor het bestrijden van bosbranden. Later breiden 
de werkzaamheden van het JNF zich uit naar andere 
zaken die met de leefbaarheid te maken hebben, 
zoals bebossing, landbouw, water en onderzoek.  
» www.jnf.nl
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kort nieuws

Dode na stenen gooien
Een man van in de vijftig jaar over-
leed op zondag 13 september nadat 
zijn auto door Palestijnse stenengooi-
ers werd bekogeld in de Jeruzalemse 
wijk Arnona. De man verloor de 
macht over het stuur en de auto bot-
ste tegen een elektriciteitspaal. Twee 
andere inzittenden raakten gewond.

Palestijnse vlag bij VN

Ook de Palestijnse vlag wappert sinds 
september officieel tussen de natio-
nale vlaggen die bij het hoofdkwartier 
van de internationale organisatie zijn 
gehesen. Een resolutie hierover werd 
met 119 stemmen vóór, 8 stemmen te-
gen en 45 onthoudingen aangenomen. 
Vanwege een meerderheid aan stem-
men van moslimlanden in de Algeme-
ne Vergadering, zijn de VN geneigd 
pro-Palestijnse resoluties automatisch 
aan te nemen.| Foto: UN Photo

Ban op boycotters
Knessetlid Yinon Magal van de Bayit 
Jehudipartij heeft een wetsvoor-
stel ingediend om betrokkenen bij 
Israëlboycots te weren. “Het is een 
absurde situatie dat iemand in het 
buitenland kan oproepen tot een 
boycot van Israël en vervolgens hier 
met open armen wordt ontvangen”, 
zei Magal. Zijn voorstel houdt in dat 
mensen die geen burger van Israël 
zijn, niet naar Israël kunnen reizen 
als zij of de organisatie waarvoor ze 
werken betrokken zijn bij boycotpo-
gingen van Israël. Het wetsvoorstel 
genoot direct al veel instemming van 
andere partijen.

Raketschilddeal

Half september kwamen Israël en de 
Verenigde Staten nader tot elkaar 
voor de gezamenlijke productie van 
het nieuwe raketschild David Sling. 
Dit systeem moet vijandelijke raket-
ten kunnen onderscheppen met een 
bereik van honderd tot tweehonderd 
kilometer en vult zo het gat tussen 
het bereik van het Iron Dome- en 
het Arrowraketschild. Sinds 2001 
heeft Amerika ruim tweeënhalf 
miljard euro geïnvesteerd in Israëls 
raketafweersystemen. | Foto: Israëlisch 
ministerie van Defensie

Luther en de Joden
Luther staart, vanaf zijn sokkel, naar de 
Judenplatz in Dresden. Op het zelfde 
plein zijn door archeologen de fun-
damenten van het vroegmiddeleeuws 
Joodse Dresden blootgelegd. Het is 
de grondlegger van de Reformatie 
kennelijk niet gegund om zichzelf los 
te maken van de Joodse gemeenschap. 
Dit lijkt wederzijds. Ook de Joodse 
gemeenschap kan Maarten Luther niet 
loslaten en stoort zich nog steeds aan 
de uitspraken van de kerkhervormer. 
Zijn boek Over de Joden en hun leugens 
is, naast talloze andere van zijn citaten, 
nog steeds niet weg te denken als bron 
van antisemitisme in Europa.

Vanuit de Joodse gemeenschap wordt 
vanwege de aanstaande herdenkin-
gen van ‘vijfhonderd jaar Reformatie’ 
kerken in Nederland gevraagd excuses te 
maken voor die uitspraken van Maarten 
Luther. Die oproep is begrijpelijk, maar 
die roept zelf ook weer vragen op. Voor 
Luther, als product van de Roomse Kerk, 
opgevoed in katholieke instituten in 
middeleeuws Duitsland, lag het voor de 
hand om met antisemitische gedachten 
en waanideeën door het leven te gaan. 
Dat wat in de jonge Luther gezaaid 
was, raakte hij zijn hele leven niet meer 
kwijt. Te denken dat de kerkhervormer 
met zijn afkerige gedachten over Rome 
ook meteen maar even het anti-judaïs-
me achter zich zou laten is naïef. Daar 
zijn weinig excuses voor aan te bieden. 
Als er een oordeel over Luther moet 

worden gevormd, dan moeten we dat 
doen over het einde van de vijf eeuwen 
na die historische dag waarop hij met 
zijn 95 stellingen te voorschijn kwam. 
Hoe staat de kerk er nu, in 2015, voor 
met betrekking tot het Jodendom? En is 
die huidige houding het gevolg van die 
eerste hervormende stappen van de man 
op de sokkel daar in Dresden? 

De visie van Luther op Joden doet mij 
een beetje denken aan de vaak negatieve 
houding van de Nederlandse samenle-
ving direct na de Tweede Wereldoorlog. 
Was dit na de Holocaust verbazingwek-
kend? Voor velen wel. Toch was die aan-

wezigheid van Jodenhaat te begrijpen. In 
Duitsland werd vanaf 1933 en in ons land 
vanaf 1940 voortdurend antisemitische 
propaganda over de Joodse gemeenschap 
uitgestort. Dag in, dag uit werd gif ge-
zaaid. Met de handtekening van de capi-
tulatie op 5 mei 1945 verdween dat vergif 
niet. Het woekerde nog vele jaren door 
in de samenleving. En zo is het Maarten 
Luther ook vergaan. Het gezaaide gif 
kwam met zijn publicaties op gezette 
tijden steeds te voorschijn. Nu zijn wij 
vijf eeuwen verder om te kijken of het gif 
verdwenen is. Excuses over die monnik 
die Rome de rug toekeerde zijn niet echt 
van belang en vrij onzinnig.

Joden hebben geen  
historische band met het land

Dr. Mitri Raheb, voorganger in de Evangelisch-Lutherse 
gemeente in Bethlehem, schrijft in zijn boek dat de lokale 
bewoners van het land Palestina zich door de eeuwen heen 
altijd moesten aanpassen aan hun bezetters: Israëlieten, 
Romeinen, Byzantijnen, Arabieren en Ottomanen. De Pales-
tijnen van nu zijn volgens hem de oorspronkelijke bewoners 
van het land uit de tijd van de Bijbel. Dat Joden van nu de 
verre nazaten zouden zijn van de bewoners in Bijbelse tijden, 
noemt hij een “christenzionistische mythe”. Joden van nu 
zijn gewoon Europeanen die zich ooit hebben bekeerd tot 
het Jodendom. Hij zegt dat als je DNA-test zou kunnen doen 
met de resten van David en Jezus en van hemzelf, er zeker 
een match zou zijn, maar niet met Netanyahu. Als de Bijbel 
spreekt over Gods volk, dan worden volgens hem altijd de 
bewoners van het land bedoeld. En dat zijn de Palestijnen. 
Een verbondenheid van het land met een Joods volk wijst hij 
dan ook geheel af.

Synagoge van de satan
Dr. Yohanna Katanacho, baptist en evangelisch hoogleraar 
aan het Bethlehem Bible College, gaat nog een stap verder. 
Hij wijst op de vele niet-Joodse vrouwen die toetraden tot 
het Bijbelse volk: de Egyptische vrouw van Jozef, de Midi-

anitische vrouw van Mozes, de vele vrouwen van Salomo, 
Rachab en Ruth. Hij stelt dan ook de vraag: “Hoeveel drup-
pels bloed van Jakob moet je nog in je hebben om een kind 
van Israël te zijn?” Zelfs bij Jezus stelt hij de vraag of Hij nog 
wel een “volledig lid van Israël kan zijn met volle rechten”. 
Hij schrijft dat in de Bijbel met Israël de hele wereld be-
doeld wordt, en met Gods volk de hele christelijke kerk. Het 
woord Jood duidt zeker niet op een Joods volk. Hij stelt dat 
zij die zeggen dat zij Joden zijn, het niet zijn, maar liegen. Zij 
behoren tot de synagoge van de satan. De ware betekenis van 
het woord Jood is volgens hem een geestelijke en duidt op de 
christelijke kerk. Christenen zijn de Bijbels ware Joden. 

Profetie doet er niet meer toe
Een weerzinwekkende en bizarre manier van denken. Maar 
wat willen ze hiermee bereiken? Wel, als de Jood er niet meer 
toe doet en ook geen band heeft met het beloofde land, dan 
doet de discussie over oudtestamentische profetische teksten 
en landbelofte er ook niet meer toe. Hoe je die teksten dan 
ook interpreteert, ze gaan dan niet meer over hen die zich 
vandaag Joden noemen. Natuurlijk denkt niet iedere Pales-
tijnse christen er zo over. Toch is het wel ernstig als Pales-
tijnse voorgangers en docenten van toekomstige voorgangers 
er zo over denken.
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De opvatting dat Joden een Bijbelse of historische band met het land Israël hebben,  
is een leugen volgens prominente Palestijns christelijke theologen.
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Het standbeeld van Maarten Luther in Dresden. | Foto: Jorge Royan/CC3.0 royan.com.ar
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De vier einden 
der aarde

Hoeken en einden 
De tram stopt ter hoogte van de Bij-
enkorf in Amsterdam. Ik kijk onwille-
keurig uit het raam en zie bij de halte 
iemand die in het zwart gekleed is; 
vanaf zijn middel hangen er draden 
uit zijn kleren, witte draden van zo’n 
twintig centimeter lengte. En mid-
den in Amsterdam ben ik plotseling 
terug in het oude Israël, in de tijd van 
Numeri. En ik weet ook meteen wat ik 
zie: een orthodox-joodse man die het 
gebod uit Numeri 15:38 naleeft. De dra-
den die van zijn middel afhangen zijn 
schouwdraden, tsietsiet. God beveelt de 
Israëlieten om “gedenkkwasten te ma-
ken aan de hoeken van hun klederen”. 
Ja, maar wat valt er te gedenken? Nu, 
dit: “Als gij daarnaar ziet, dan zult gij 
al de geboden des Heren gedenken en 
die volbrengen” (vers 39). We hebben 
hier te maken met de zogenaamde 
árba kanfóth, een lap met een opening 
waarin het hoofd past en die aan alle 
vier de hoeken daarvan een afhangen-
de draad heeft. Arbáng kanfoes luidt de 
benaming in het altijd licht verbasterde 
Amsterdams-Hebreeuws.

Uiterste 
Het enkelvoud van kanfóth is kanáf. 
Dat betekent: vleugel. De vleugel is 
eigenlijk het uitgangspunt voor het 
gebruik van het beeld. Als een vogel 
zijn vleugels spreidt, dan toont hij 
zijn uiterste bereik. We zien dan de 
maximale spanwijdte. Het gaat om het 
begrip ‘uiterste’. Dat wordt een aantal 
keren gebruikt om te spreken over de 
gehele aarde. Jesaja bezigt de term árba 
kanfóth ha-árets in hoofdstuk 11:12: “Hij 
zal de verdrevenen van Israël verzame-
len en de verstrooide dochters van Juda 
vergaderen van de vier einden der aar-
de.” De Statenvertaling spreekt hierbij 
in zijn kanttekeningen van “hoecken, 
gewesten”. Nu ja, in Bijbelse tijd was 
het nog niet bekend dat de mensheid 
op een bol woont. Een bol is volkomen 
symmetrisch en kent dus geen hoeken 
of einden. Daarom hebben we hier 
te maken met beeldspraak, met een 
uitdrukking om aan te geven dat alles 
in het werk gesteld zal worden om de 

verdrevenen van Israël te verzamelen. 
‘Gewest’ is een fraaie vertaling. Het 
geeft de notie van een buitengebied. 
Geen gewest of hoek van de aarde zal 
worden overgeslagen bij het inzamelen 

van de ballingen. De ballingen komen 
terug van verre, en onze tijd is daar 
opvallend getuige van. 
Ook Ezechiël bezigt de term árba 
kanfóth ha’árets. Bij hem gaat het over 
de verst gelegen delen, de uitersten, 
van het land Israël zelf (hoofdstuk 7:2). 
Maar Jesaja bedoelt er de gehele aarde 
mee. Arets, eigenlijk èrèts, betekent 
zowel aarde als land.

Rand, zoom 
Kanáf heeft meer dan één betekenis. 
Allereerst ‘vleugel’. In de Psalmen lezen 
we een aantal keren over het schuilen 
onder de vleugels van God. Psalm 61:5 
zegt: “Laat mij schuilen, geborgen onder 
Uw vleugelen” ... be-séter kenafècha. Ook 
dat is beeldspraak, maar die staat naast 
de ‘uitersten’ waar we het hier over 
hebben. Jesaja 24:16 zegt: “Van de zoom 
der aarde horen wij psalmen” ... mi-kenáf 
ha’árets. De profeet hoort de psalmen 

van ver weg klinken, van heel ver weg. 
En met het begrip ‘zoom’ komen we te-
rug op de kleding uit het begin. Als Saul 
van Samuël te horen krijgt dat God hem 
heeft verworpen om koning te zijn, dan 

grijpt hij, als de profeet zich omkeert om 
weg te gaan, de slip van diens man-
tel, die dan afscheurt. De slip van zijn 
mantel ... kenáf me’ilo. Het is ook wel 
duidelijk waarom hier gesproken wordt 
van kanáf, immers, de zoom, de slip 
van een kleed is het uiterste gedeelte 
daarvan (1 Samuël 15:27). Ook Zacharia 
kent de term. In hoofdstuk 8:23 lezen we 
die bekende, van zionisme doordrenkte 
uitspraak over hoe men de slip van een 
Judese man zal vastgrijpen, zeggend: 
“Wij willen met u gaan, want wij hebben 
gehoord dat God met u is.”

Grondgedachte 
Wat is nu eigenlijk de grondgedachte 
van het gebruik van dat woord kanáf, 
van dat gebruik als beeld? Wel, beelden 
maken het ons altijd gemakkelijker om 
iets te begrijpen. Hier gaat het erom 
ons het begrip volledigheid, compleet-
heid uit te leggen. Het árba kanfóth 
is een lap die met een opening in het 
midden, voor het hoofd, het lichaam 
bedekt, onder de bovenkleding, en die 
aan alle vier de uiteinden, de hoeken, 
een afhangende draad heeft. Daarmee 
wordt het gehele lichaam omsloten. 
Maar Jesaja gaat verder. Als hij spreekt 
over het herstel van Israël, over de 
terugkeer van de ballingen, dan betrekt 
hij daarbij alle uithoeken van de aarde, 
dus de gehele aarde. God zal niemand 
achterlaten. Zijn werk is compleet. Dat 
wil het beeld zeggen.
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Een merkwaardige uitdrukking, immers een bol heeft geen einden;  
het is dan ook beeldspraak en wel een die we in meerdere vormen tegenkomen.  

De letter beet wordt in de 
gangbare uitspraak van het 
Hebreeuws op twee manieren 

uitgesproken, afhankelijk van 
de plaats in het woord als b 
of als w. Beet betekent in de 
semitische talen ‘huis’, en een 
gestileerd plaatje van een huis is 
de oervorm waarmee deze let-
ter geschreven wordt, al in het 
Egyptische hiërogliefenschrift. 

De Bijbel begint met de letter 
beet: bereesjiet (in den beginne). 
De Joodse traditie zegt dat de 
schepping van de wereld begon 
met de beet. Waarom? Om-
dat het ook de eerste letter is 
van het woordje beracha, wat 
‘zegen’ betekent. De schepping 
staat dus onder het voorteken 
van Gods zegen. God schept 
de wereld vanuit Zijn liefde en 
barmhartigheid. Hij wil woning 
maken bij de mensen. Dat is 
Zijn bedoeling met de schep-
ping als geheel, en de mens in 
het bijzonder. De beet wijst 
daarom ook op het huis van 
God. In Jesaja 56:7 zegt God: 
“Want Mijn huis zal een huis 
van gebed genoemd worden 
voor alle volken”, een tekst die 
je vaak boven de ingang van een 
synagoge ziet.

Een andere verklaring is dat de 
beet aan drie zijden gesloten 
is, maar aan de voorkant open. 
De midrasj (Joodse Bijbeluitleg) 
zegt dat we daarom niet mogen 
vragen naar wat er onder, 
boven of achter de schepping 
was, maar alleen vanaf de dag 
dat de wereld geschapen werd 
en daarna.

De getalswaarde van de beet is 
twee. Daarom kunnen we uit 
het feit dat de schepping met 
beet begint ook leren dat er 
twee werelden zijn: deze wereld 
en de toekomstige wereld. De 
Talmoed zegt dat deze wereld is 
geschapen met de letter he en 
de toekomstige met de letter 
jod. Samen vormen deze letters 
een van de namen van God.

In de Talmoed krijgt elke letter 
een symbolische betekenis: 
“Alef beet betekent: leer (Hebr.: 
alleef) wijsheid” (Hebreeuws: bi-
nah, wat begint met een beet).

Beet
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Het alefbeet
Kees de Vreugd
kdvreugd@cvi.nl

God beveelt de Israëlieten om gedenkkwasten te maken aan de hoeken van hun klederen.  
| Foto: Oren Hayon/CC2.0 Flickr

‘Wij willen met u gaan, want wij 
hebben gehoord dat God met u is.’



U kunt deze consulentes ook bellen om een afspraak te maken. Kijk op Israelwinkel.nl voor meer consulentes.

Aalsmeer Mevr. Wichers 
 ☎  020-6455530

“Het Baken”, Sportlaan 86
Za. 10 okt. 13.00 – 16.00 u.

Aalten Mevr. Brethouwer 
 ☎  0543-474533 Meiberg 25

Za. 10 okt. 11.00 – 15.00 u.

Alblasserdam Fam. Fiole 
 ☎  06-30902370

In “Het Scheepke”, Rijnstraat 434
Ma. 5, di. 6 en wo. 7 okt. 14.00 – 19.30 u.

Amersfoort Dhr. Heeneman 
 ☎  06-18674022 Harskamperzand 1
Za. 10 okt. 10.00 – 17.00 u.

Na telefonisch overleg.

Amersfoort Mevr. Visser  ☎  033-8877804
Diamantweg 19
Do. 8 okt. 10.00 – 14.00 u.

Amerongen Mevr. Boonstoppel 
 ☎  0343-454871 Kon. Wilhelminaweg 81
Ma. 5 t/m Za. 10 okt. na tel. overleg

Amstelveen Mevr. Wichers  ☎  020-6455530
Nieuwenhuijsenlaan 15
Wo. 7 okt. 10.00 – 20.00 u.

Amsterdam Mevr. Wichers 
 ☎  020-6455530 In het “Keerpunt”, 
A.J. Ernststraat 302-304
Wo. 21 okt. 10.00 – 15.00 u.

Amsterdam Mevr. Wichers 
 ☎  020-6455530

In Zorgcentrum “De Schutse”,
Comeniusstraat 20
Wo. 14 okt. 10.00 – 12.00 u.

Amsterdam Mevr. Wichers  ☎  020-6455530
“Tituskapel” hoek Derkinderenstraat/
W. Nuijenstraat 1
Za. 24 okt. 11.00 – 15.00 u.

Andijk Mevr. Den Boer  ☎  0228-593140
Middenweg 33
Za. 3 okt. 10.00 – 16.00 u.

Arnhem Anneke Nicolaij 
 ☎  06-57527906 Stadswaardenlaan 95

Vr. 9 okt. 15.00 – 19.00 u.

Assen Richard en Annet Frankfort 
 ☎  0592-399366 Planetenlaan 34
Wo. 7 en Do. 8 okt. 10.00 – 17.00 u.

Barendrecht Fam. Fiole  ☎  06-30902370
Cadeauwinkel “Joy”, ’t Vlak 12
Za. 10 okt. 10.00 – 16.00 u.

Barneveld Marilene Zoutendijk 
 ☎  0342-417224 Arendshorst 46
Do. 8 okt. 09.00 – 12.00, 14.00 – 17.00 

en 19.00 – 21.00 u.

Beilen Anneke Broksma  ☎  0593-542926
Dovenetellaan 15
Vr. 9 okt. 13.00 – 20.00 u.
Za. 10 okt. 10.00 – 13.00 u.

Biggekerke Mevr. Besuijen 
 ☎  0118-552472 Kerkplein 16

Elke Do. 09.00 – 17.30 u.

Bleskensgraaf Mevr. L. 
Kortlever  ☎  0184-641938

Bij: mevr. A. Swijnen-
burg-Broekhuizen 
 ☎  0184-689494  

Hondsdrafstraat 27
Di. 6 okt. 13.30 – 17.00 u.

Bovenkarspel Fam. Van Essen 
 ☎  0228-724287

Boerhaavestraat 66
Wo. 7 okt. 16.00 – 20.00 u.

Buitenpost Mevr. Minnema 
 ☎  0512-352571
Bij: Mevr. Veninga,
Bernhardlaan 28

Di. 6 okt. 10.00 – 16.00 u.

Buitenpost Mevr. Minnema  ☎  0512-352571
Trekweg 16

Do. 8 okt. 14.00 – 20.00 u.

Capelle aan den IJssel Mevr. Koolmees 
 ☎  010-4508036 Crocusstraat 7
Vr. 9 okt. 10.00 – 17.00 u.

Creil Mevr. Mellema  ☎  0527-652159
Bij: Abida Chr. Boekenwinkel, 
Graaf Florislaan 36
Ma. 5 en do. 8 okt. 13.00 – 15.00 u.
Vr. 9 okt. 19.00 – 20.00 u.
Za. 10 okt. 10.00 – 12.00 u.

Damwoude Mevr. Raap  ☎  0511-421759
Uilke Reitseswei 3
Di. 6 en Wo. 7 okt. 10.00 – 12.00, 14.00 – 
18.00 en 19.00 – 21.00 u.

Den Haag Mevr. Blom  ☎  070-3609021
Heiloostraat 83
Wo. 7 okt. 15.00 – 18.00 u.

Dordrecht Fam. Fiole  ☎  06-30902370
In “De Hoop shop”, Spuiweg 65
Do. 8 okt. 10.00 – 20.00 u.

Ede Arie en Hanneke Eland  ☎  0318-625503
Coba Ritsemastraat 22
Wo. 7 okt. 10.00 – 18.00 u.

Ede Mevr. Van Essen  ☎  0318-483845
Krommesteeg 21
Di. 6 okt. 10.00 – 20.00 u.

Etten Leur Fam. Willems  ☎  076 – 7505883
Orgelhof 44
Ma. 5 t/m 10 okt. na telefonisch overleg

Genemuiden Mevr. Van der Heide 
 ☎  038-3866996
In Hervormd Centrum, Stuivenbergstraat 51
Vr. 16 okt. 12.00 – 18.00 u.

Goes Willy Jansens-Dekker  ☎  06-51057947
Bij: Alida v.d. Panne  ☎  0113-232527
Strausslaan 6
Vr. 9 okt. 09.00 – 17.00 u.

Gorinchem Marjon Bot  ☎  0529-484525
Bij: Ineke Verhoeks-Bot  ☎  0183-649323
Locatie: V.E.G. de Ark, Kennelweg 14
Vr. 9 okt. 13.00 – 19.00 u.

’s-Gravenzande Marianne Kempe-Turfboer 
 ☎  0174-417037 Vondellaan 80
Di. 6 okt. 14.00 – 16.00 u. (High-Tea – op 
afspraak), 16.00 – 20.00 u. (Israëlproducten)
Wo. 7 okt. 14.00 – 20.00 u.

Groningen Mevr. Hazenberg  ☎  050-577 12 43
Jacob van Hattumstraat 23
Vr. 9 okt. 10.30 – 18.00 u.

Groningen Mevr. De Nooijer  ☎  050-5416968
Lichtboei 63
Di. 6 okt. 10.00 – 17.00 u.

Heteren Dik en Elly Vergunst  ☎  026-4722054
“De Bron”, Kastanjelaan 20
Vr. 9 okt. 18.30 – 20.00 u.
Za. 10 okt. 10.00 – 12.00 u.

Hoensbroek Mevr. A. Gielkens-Sitee 
 ☎  045-5221039 Raambouwstraat 3
Vr. 9 okt. 10.00 – 16.00 u.

Hoofddorp Emmie den Breejen 
 ☎  023-5576458 Rijnlanderweg 1085
Di. 6 okt. Open Huis 16.00 – 19.30 u.
Inloop workshop 19.30 – 21.30 u.

Hoogvliet Fam. Verhelst 
 ☎  010-7856540 Kardoenhof 34
Vr. 9 okt. 17.30 – 21.00 u.
Za. 10 okt. 13.00 – 18.00 u.

Hoorn Fam. Van Essen  ☎  0228-724287
In: Chr. Boekenwinkel de Oase, 
Johannes Poststraat 58
Vr. 9 okt. 14.00 – 17.00 u.

Huizen Fam. De Pater-van Zantwijk 
 ☎  035-5255284 S. de Beauvoirlaan 85
Di. 6 en Wo. 7 okt.
Na telefonisch overleg.

IJmuiden  Mevr. J.J. Zwitser-Slager 
 ☎  0255-511652
Keetberglaan 50, Toren 2
Di. 6 okt. 10.00 – 18.00 u.

Kamerik Mevr. Los-Meijers  ☎  0348-401990
Mijzijde 4
Vr. 2 okt. 10.00 – 17.00 u.

Kampen Mevr. Kok-Opgelder  ☎  038-3315572
Burgwal 13
Do. 8 en Vr. 9 okt. 14.00 – 19.00 u.

Kamperveen Carola van der Spek 
 ☎  0525-622251 Hogeweg 13
Za. 10 okt. 10.30 – 16.30 u.

Katwijk  Fam. Kuipers  ☎  071-4028828
Doggersbank 7
Wo. 7 okt. 10.00 – 16.00 u.
Do. 8 okt. 14.00 – 20.00 u.

Katwijk aan Zee Fam. Kuipers 
 ☎  071-4028828
Vredeskerk, Baljuwstraat 1
Za. 3 okt. 13.30 – 16.30 u.

Kockengen Mevr. Van Oosterom 
 ☎  06-83231780 Zwanebloem 21
Vr. 9 okt. 12.00 – 20.00 u.

Leek Fam. Postma  ☎  0594-707010
Romboutstraat 16
Ma. 5 t/m Vr. 9 okt. 14.00 – 18.00 u.
Za. 10 okt. 10.00 – 15.00 u.

Leerbroek  Mevr. Hijkoop  ☎  0345-599711
Leerbroekseweg 39
Wo. 7 okt. 10.00 – 20.00 u.

Lelystad Mevr. Buijnink-Akker 
 ☎  0320-842758 Bongerd 206
Ma. 5 t/m 10 okt. na tel. overleg

Lisse  Fam. Gelderman  ☎  0252-415165
Jacob van Ruysdaelplein 133
Ma. 5 t/m 10 okt. na tel. overleg

Lunteren Mevr. Van Essen  ☎  0318-483845
Bij: mevr. van der Wal  ☎  0318-485001
Kastanjelaan-Oost 10
Za. 10 okt. 11.00 – 17.00 u.

Maassluis Anita Mudde en Wil Heijes 
 ☎  010-4676148
Mgr. W.M. Bekkerslaan 46
Do. 8 okt. 10.00 – 18.00 u.

Nieuwegein Dhr. Van Heck  ☎  030-6036921
Martinusgaarde 16
Do. 1 okt. 10.30 – 21.00 u.

Nieuwleusen  Fam. Neelis  ☎  0529-484525
Kon. Wilhelminalaan 59
Vr. 2 okt. 11.00 – 17.00 en 19.00 – 21.00 u.
Za. 3 okt. 11.00 – 16.00 u.

Niezijl Fam. Van der Naald  ☎  0594-212983
Hoofdstraat 79
Vr. 9 okt. 14.00 – 18.00 u.
Za. 10 okt. 10.00 – 17.00 u.

Numansdorp Margriet Oudeman 
 ☎  0186-652281 Mozartstraat 2
Za. 3 okt. 11.00 – 17.00 u.

Oene Fam. Zijlstra  ☎  0578-75 52 31
Boshoekerweg 5
Za. 10 okt. 11.00 – 20.00 u.

Oldebroek Dhr. en mevr. Wastenecker 
 ☎  0525-631779 Klocklaan 9
Do. 8 okt. 10.00 – 18.00 u.
Vr. 9 okt. 10.00 – 21.00 u.

Oldemarkt Janny Bouwer-Muis 
 ☎  0561-452171
In “De Ontmoe ting”, Marktplein 9
Za. 3 okt. 10.00 – 16.00 u.

Ommen  Mevr. Hamhuis-Vos 
 ☎  0529-450290 Reigerstraat 32
Ma. 5 t/m Za. 10 okt. – Na tel. overleg

Oudewater Mevr. De Bruyn  ☎  06-18740135
Goudsestraatweg 35
Elke Do. in okt. 09.30 – 12.00 u.

Oud-Beijerland Mevr. Troost 
 ☎  06-81170331 Wolweversweg 15
Ma. 5 okt. 10.00 – 21.00 u.
Di. 6 okt. 10.00 – 17.00 u.

Oude Pekela Ina Bos-Kruizinga  ☎  0597 – 
672571 Wedderweg 75
Vr. 9 okt. 11.00 – 17.00 u.

Pernis  Mevr. Van der Kuil  ☎  010-4164698
Burgemeester van Esstraat 189
Di. 6 okt. 10.00 – 21.00 u.
Wo. 7 okt. 10.00 – 16.00 u.

Rijssen St. C.I.H.I.  ☎  0548-515122
Jan en Riek Schel haas, Linden laan 5
Do. 8, Vr. 9 okt. 13.30 – 18.00 u.
Za. 10 okt. 10.00 – 14.00 u.

Schalkhaar Mevr. Mengerink  ☎  0570-631042
Mevr. Broersma  ☎  0570-618676
Oerdijk 1d
Di. 6 okt. 14.00 – 18.00 u.
Wo. 7 okt. 10.00 – 18.00 u.

Staphorst Mevr. Van der 
Heide  ☎  038-3866996
In de Hervormde 
kerk “de Rank”, 
Ebbinge Wubbenlaan 41a
Vr. 23 okt. 10.00 – 18.00 u.

Steenwijk  Mevr. H. Hakvoort-
Braad  ☎  0521-852995
Acaciastraat 45
Za. 10 okt. 14.00 – 18.00 u.

Stiens Mevr. Zilver  ☎  058-2575846
Dr. G.A. Wumkesstraat 9
Za. 10 okt. 10.00 – 16.00 u.

Streefkerk Mevr. Noorland 
 ☎  0184-683270
Molenakker 18
Do. 8 okt. 09.30 – 21.00 u.

Surhuisterveen Mevr. Van der Hoek 
 ☎  0512-362896
Munnikestraat 7
Wo. 7 en Vr. 9 okt. 10.00 – 17.00 u.
Do. 8 okt. 10.00 – 21.00 u.

Uden Mevr. Arts  ☎  0413-288369
Beatrixhof 452
Vr. 9 okt. 09.00 – 18.00 u.

Venlo Mevr.W. Botman-Karthaus 
 ☎  077-3544883 Helbeek 62
Za. 10 okt. 11.00 – 16.00 u.

Voorburg John en Barbara Roeloffs 
 ☎  070-7442767
Appelgaarde 231
Wo. 7 okt. 10.00 – 13.00 u.
Za. 10 okt. 12.00 – 16.00 u.

Vriescheloo Dinie Nobbe 
 ☎  0597-541874
Wedderweg 39
Di. 6 okt. 10.00 – 21.00 u.

Weert Mevr.  Maas-Verbunt  ☎  06-50515517
Klaroenstraat 52
Vr. 9 en Za. 10 okt. 10.00 – 16.00 u.

Wijk en Aalburg Mevr. Vos-Tissing 
 ☎  0416-697272
Kortestraat 24
Vr. 9 okt. 15.00 – 20.00 u.

Zaandam Mevr. E.D. Middelhoven-Rem 
 ☎  075-6706035
Stadskwekerij 12
Ma. 5 t/m za. 10 okt. 12.00 – 20.00 u.
Na telefonische afspraak.

Zetten Mevr. Verhoeven 
 ☎  06-46717964
Schilderswinkel Zetten, 
Bakkerstraat 22
Di. 6 t/m Za. 10 okt. 10.00 – 17.00 u.

Zoetermeer Mevr. Van West de Veer 
 ☎  079-3166074 Annaplaats 3
Di. 6 en Za. 10 okt. 10.00 – 16.00 u.

Zonnemaire Mevr. Baas-Hoogendoorn 
 ☎  0111-401489
I.M. v/d Bijlstraat 9 (Pastorale)
Ma. 5 t/m Za. 10 okt. na telefonisch 
overleg

Zwaagwesteinde Mevr. Van der Meulen 
 ☎  0511-442099
De Westereen, Foarstrjitte 48
Wo. 7 en do. 8 okt. 10.00 – 17.00 u.
Vr. 9 okt. 10.00 – 20.00 u.

Zwartsluis Mevr. Van der Heide 
 ☎  038-3866996
Gebouw “Trefpunt”, Hervormde kerk, 
Kerkstraat
Vr. 2 okt. van 10.00 – 18.00 u.

Zwolle Marja Hendriks  ☎  038-4659577
Van Echtenmarke 4
Wo. 7 okt. 10.00 – 17.00 u.
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Gratis:

Een handige scrubspons voor onder de douche

bij aankoop vanaf € 20,00

Producten uit Israël maken de herfst nog mooier.
Kom ze vrijblijvend bekijken bij:

Open Huis van 
5 t/m 10 oktober 2015



Profetische bril
Auteur en publicist Jaap Spaans woonde 
vanaf zijn achttiende twee jaar in Canada. 
Jaap: “Het geloof speelde daar geen en-
kele rol in mijn leven. Wel viel me op dat 
veel Joden in Canada met de Zesdaagse 
Oorlog in 1967 naar Israël gingen om het 
land te verdedigen. Ik heb daar veel Joden 
ontmoet en met ze gesproken, dat heeft 
mij geïmponeerd. Terug in Nederland 
begon ik door aansporing van mijn vrouw 
de Bijbel te lezen en daardoor veran-
derde mijn leven radicaal. Ik raakte in 
toenemende mate geïnteresseerd in Gods 
Woord en begon het wereldgebeuren te 
zien door een profetische bril.
Ik ontdekte dat de Bijbel een zeer actu-
eel boek is en wat mij vooral aansprak 
was het feit dat veel profetieën over 
Israël, drieduizend jaar geleden uitge-
sproken, letterlijk werden vervuld. Daar 
kon ik niet omheen. De wedergeboorte 
van de staat Israël, de verstrooiing en 
de terugkeer van het Joodse volk naar 
het Beloofde Land van de uiteinden der 
aarde, het tot grote bloei komen van 
Israël, de positie van Jeruzalem, en nog 
veel meer. Na eeuwen van stilte pakte 
God de draad met Zijn volk weer op.”

Nummeridentificatie
De interesse voor moderne identificatie-
methoden zoals biometrie, nummeriden-
tificatie en chipimplantatie heeft voor 
Jaap een diepere achtergrond. “Nadat ik 
een keer het voormalige concentratie-

sancties) is de nieuwste vorm van an-
tisemitisme. Je kunt hier spreken van 
selectieve verontwaardiging. In hoeveel 
landen worden mensenrechten ge-
schonden waar we nooit iets over ho-
ren; maar Israël is de enige democratie 
in het Midden-Oosten en houdt zich 
aan de Oslo-akkoorden. Waarom dan 
toch Israëlische producten boycotten?”

Waarom Israël niet zal verdwijnen
Jaap gelooft dat God nooit zal toelaten 
dat Israël zal verdwijnen en schreef daar 
een boekje over, Waarom Israël niet zal 
verdwijnen. “Het is een antwoord op de 
steeds vaker gestelde vraag of Israël nog 
bestaansrecht heeft. Het Joodse volk is 
vanaf Haman tot nu altijd vervolgd ge-
weest en bedreigd met vernietiging, maar 
Gods volk blijft bestaan. Daarom heeft 
Hij hen teruggeleid naar hun eigen land, 
terug naar hun bestemming. Ook door 
Iran komt de vernietiging van Israël nu 
weer in beeld, maar ondanks menselijke 
tegenwerking zal God Zijn belofte nako-
men en Israël laten bestaan. De God van 
Israël komt tot Zijn doel met Zijn volk 
door verdrukking heen. Uiteindelijk zal 
er een Goddelijke interventie plaatsvin-
den zodat er werkelijk vrede voor Israël 
komt. Het profetisch Woord is betrouw-
baar”, zegt Jaap gepassioneerd. 
“God heeft Israël apart gezet uit de vol-
ken en Hij wil dat wij op de bressen staan 
en onze verantwoordelijkheid nemen ten 
opzichte van Zijn volk”, besluit hij.

kamp Dachau bezocht had, wat me erg 
aangreep en waarbij ik onmacht en hui-
vering voelde, besefte ik hoe de Joden zo-
maar afgevoerd konden worden doordat 
al hun gegevens geregistreerd stonden. 
Ik vroeg mij af hoe dit ooit heeft kunnen 
gebeuren!”, zegt Jaap met ontroering in 
zijn stem. “Door persoonsregistratie en 
volgsystemen heb je een gecontroleerde 
samenleving die ver voorbijgaat aan de 
privacy. Dit innoveert en neemt in snel 
tempo toe. Identiteitsfraude is dan ook 
één van de grootste problemen op dit 
moment. Doordat ik bij de politie werk-
zaam was en bij een opsporingsdienst, 
weet ik hoe dat werkt en hoe gevaarlijk 
deze dingen kunnen zijn en tot machts-
misbruik kunnen leiden”.

Apocalyptische tijden
Jaap constateert dat we in apocalypti-
sche tijden leven. ”Dat heeft vergaande 
consequenties. De weeën van de eind-
tijd openbaren zich in de snelle ontwik-
kelingen en veranderingen in de wereld. 
Je kunt de Bijbel naast de krant leggen. 
We zien het creëren van een gemeen-
schappelijke zondebok in de vorm van 
– opnieuw – de Joden en Israël. Anti-
semitisme heeft plaats gemaakt voor 
antizionisme, maar de beweegredenen 
zijn hetzelfde. Velen beseffen niet dat dit 
ten diepste getuigt van haat tegen God 
zelf. Veel actuele gebeurtenissen zijn het 
gevolg van Bijbelse voorspellingen.
Bds (boycot, desinvesteringen en 
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kort nieuws

Zandstorm

Een hete wind uit het oosten voer-
de begin september een wolk stof 
en zand over Israël. De zandstorm 
kleurde de lucht geel en bedekte Israël 
met een laagje fijn zand. Hulpdien-
sten waarschuwden de bevolking 
voor de risico’s. Vooral voor mensen 
met ademhalingsproblemen vormen 
zulke stormen een gevaar. Vanwege 
de warmte en het stof werd mensen 
aangeraden minstens drie liter water 
per dag te drinken. | Foto: Flash90

Familievriendelijk
Volgens een onderzoek van InterNa-
tions scoort Israël hoog als familie-
vriendelijk land. Het onderzoeksbu-
reau ondervroeg expats in 41 landen 
wereldwijd naar hun ervaringen met 
het vinden van zorg en onderwijs, de 
kosten en de kwaliteit. Op het gebied 
van familiewelzijn scoorde Israël 
de derde plaats. Ter vergelijking: in 
dezelfde categorie haalt Nederland de 
22e plaats.

Stankterreur

Omwonenden van de Gazastrook kla-
gen over een nieuwe dreiging uit Gaza. 
Inwoners van Gaza hebben namelijk 
een vuilstort aangelegd, dicht bij het 
veiligheidshek en in de windrichting 
van een aantal Israëlische dorpen. De 
vuilstort levert stankoverlast op en 
Israëlische autoriteiten vrezen voor 
gezondheidsrisico’s door onder meer 
ongedierte dat vanaf de vuilstort ook 
Israëlische woongemeenschappen kan 
bereiken. | Foto: Flash90

EU betaalt ziekenhuis- 
rekening
Het Augustus Victoriaziekenhuis op de 
Olijfberg is populair onder Palestijnen. 
De kwaliteit van de zorg is er hoger 
dan in de ziekenhuizen in de Palestijn-
se gebieden in Judea, Samaria of Gaza. 
Veel patiënten kunnen de kosten niet 
betalen. Ook de Palestijnse Autoriteit 
heeft er een betalingsachterstand. De 
EU en Denemarken betalen 26 miljoen 
euro om de schulden af te lossen.
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Veelzijdig en breed georiënteerd kun je hem wel noemen.  
Onderwerpen als geweld, communicatie, biometrie, chipimplantatie en de  

cybersamenleving hebben zijn interesse. Over al deze onderwerpen schreef hij een boek,  
maar zijn hart ligt in het bijzonder bij Israël.

‘God komt tot Zijn 
doel door Israël’

Jaap Spaans. | Foto: Geja Lahpor
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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

 

… voor HOOP 
x  Hoop voor honderden kansarme kinderen om de spiraal  van 

armoede te doorbreken. 
x Hoop voor vastgelopen tienermeisjes op een helpende hand. 
x Hoop op een thuis voor kinderen die opeens geen thuis meer 

hebben.  
x Hoop voor honderden gezinnen om de honger te stillen. 
x HOOP OP U die het lot van God’s Volk ter harte gaat. 

JAFFA is onmisbaar – u bent onmisbaar 
uw belangstelling – uw medeleven – uw steun 

Gaat u meedoen ? Blijft u meedoen ? Hartelijk bedankt ! 
 

         Weet u waar JAFFA voor staat ? 
Via de Stichting Jaffa-Project Nederland gaat uw gift, 
lijfrenteschenking of legaat  rechtstreeks naar het  
Jaffa Instituut. 
Informatie:   
algemeen en toezending nieuwsbrief: 0548-61 17 48 
e-mail:info@jaffaproject.nl  
En een noodkreet van onze penningmeester: wilt u als 
nieuwe gever bij uw gift alstublieft uw adresgegevens  
in de omschrijvingskolom vermelden, want van de 
bank ontvangen wij die niet en wij willen u graag 
bedanken en op de hoogte houden van het reilen en 
zeilen in Jaffa d.m.v. tweemaal per jaar onze mailing. 

bankrekening nummer: 
NL12 RABO 0335 5422 39 

Stichting Jaffa-Project Nederland Strijen 
Strijen 

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

want die hebben we niet.  

‘Een boek vol humor maar ook met diepgang.’

‘beslommeringen van een schlemiel
Uit het joodse leven gegrepen!’

door Roel Abraham

‘Een boek vol humor maar ook met diepgang.’‘Een boek vol humor maar ook met diepgang.’

Wederwaardigheden

Nu te bestellen! 
www.bol.com

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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Inleverdatum: .................................................................

Klantnaam: .....................................................................

E-mailadres ....................................................................

Telefoon: .........................................................................

Verkoper: ...................... Vestiging: .............................

Te besteden vanaf € 250,- per verkoop, per klant. 
Geldig tot 31-12-2015 en niet i.c.m. andere acties.
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De opbrengst van de Israëlveiling 
is bestemd voor projecten in 
Judea en Samaria

Patroonstraat 1, 3861 RN Nijkerk
christenenvoorisrael.nl

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

 Sieraden
 Waardevolle 

 verzamelingen
 Antiek
 Designmeubelen
 Designlampen

Neem voor de inbreng van uw 
spullen contact op met: 

Ron Pijl 
06 1747 9198
veiling@christenenvoorisrael.nl

Geven voor een 
goed doel, 

is geven met je hart.

Help mee!



Elk jaar beter: koosjere wijnen uit Israël 

Volgens historici heeft de 
gouden eeuw van Israëlische 
wijnbouw plaatsgevonden 
tussen 1500 en 500 v. Chr. de 
Israëlische wijncultuur kent 
daardoor een lange geschiedenis 
die slechts door anti-alcohol- 
oorlogen tijdens de Arabische 
en Ottomaanse bezettingen 
is onderbroken, al zijn daarbij 
helaas wel een aantal inheemse 
rassen teloorgegaan.

Rothschild
De moderne wijnindustrie in 
Israël dateert van 1882. Toen 
stichtte Baron Edmond de 
Rothschild het bedrijf Carmel, 
al was de eerste Israëlische 
wijnkelder van rabbi Schorr al in 
1848 gebouwd. De komst van uit 
Rusland en uit Oost-Europa ge-

Al zevenduizend jaar geleden werden in Kanaän de eerste initiatieven op wijnbouwgebied ontplooid. Wijngaarden moeten hier  
al ruim drieduizend jaar voordat Noach zijn Bijbelse wijngaard neerzette, aangeplant zijn. En dat was nog maar de start.
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vluchte Joden door de pogroms, 
gaf een nieuwe stimulans aan de 
wijnbouw in het land. Aanvan-
kelijk werden alle wijngaarden in 
de warme kustgebieden aange-
plant. De aanplant in de koelere 
gebieden op de Golanhoogvlakte 
en in Galilea moest nog wachten 
tot de jaren zeventig.

Keerpunt in kwaliteit
De vestiging van de Golan 
Heights Winery in 1983 wordt 
algemeen gezien als een keer-
punt in de geschiedenis. Dit 
bedrijf richtte zich voor het 
eerst puur op kwaliteit, wat 
een aantal andere producenten 
inspireerde ook voor kwaliteit 
te gaan. Sinds ongeveer twin-
tig jaar is er een enorme groei 
gaande van het aantal kleine 

wijnbedrijfjes. Volgens de laatste 
tellingen moeten dat er inmid-
dels meer dan tweehonderd zijn.

Israëls Big Five
Hoeveel wijnproducenten er 
precies ook zijn, in wijngaard-
oppervlak stellen ze niet zoveel 
voor. Israëls vijf grootste wijnbe-
drijven – Carmel, Barkan, Golan 
Heights, Teperberg en Binya-
mina – zijn goed voor meer dan 
driekwart van de totale Israë-
lische wijnproductie. Daarbij 
is Carmel bijna net zo groot 
als de andere vier bij elkaar. 
Kwalitatief hebben de kleine 
wijnmakers echter een enorme 
invloed gehad, niet in het minst 
op de grote vijf. Was de kwaliteit 
van de premiumwijnen tien jaar 
geleden nog gepasteuriseerd, 

Een medewerker van de Gush Etzion Winery proeft de wijn voor Pesach. | Foto: Flash90

smakeloos en saai, nu zijn de 
wijnen modern gemaakt met de 
nadruk op primair fruit zonder 
enige vorm van pasteurisatie. 

Opmerkelijk
Op zich is die diversiteit aan 
wijnmakers opmerkelijk, zeker 
omdat Israël een piepklein wijn-
land is. Het ligt weliswaar aan de 
Middellandse Zee, maar is verder 
omringd door Libanon, Syrië, 
Jordanië en Egypte. Qua opper-
vlak is het kleiner dan Nederland, 
en met zijn vierduizend hectare 
wijngaard is het slechts nummer 
36 van de wereld. In perspectief: 
Bordeaux alleen heeft meer dan 
25 keer zoveel wijngaarden dan 
Israël in zijn geheel.

Klimaatverschillen groot
Dat betekent overigens niet 
dat er geen klimatologische 
verschillen in dit miniatuur-
wijnland bestaan. Sterker nog, 
je kunt ’s ochtends skiën op de 
berg Hermon om ’s middags 
door de verstikkende hitte van 
de Negevwoestijn te lopen. De 
wijngaarden volgen eenzelf-
de patroon, waarbij het land 
is opgedeeld in vijf regio’s. 
Van noord naar zuid zijn dat 
Galilea (met onder meer de 
Golanhoogte), Shomron (met 
Carmel en Sharon), Samson 
(met Dan, Adulam en Latrun), 
de heuvels van Judea (met Beth 
El, Jeruzalem en Hebron) en de 
Negev (met onder meer Ramrat 
Arad). Volgens de kenners zijn 

de Golanhoogte en de heuvels 
van Judea de beste regio’s, al 
zijn er opmerkelijke gebieden in 
de Negev en Samson, met name 
de hoger gelegen delen daarvan. 
Niet voor niets is Galilea intus-
sen het grootste wijngebied en 
Judea het snelstgroeiende.

Werk in uitvoering
Israël heeft beslist urgente-
re zaken aan zijn hoofd dan 
zich zorgen te maken over de 
toekomst van zijn wijnbran-
che. Zelfs in vreedzame tijden 
zijn fruit en groente tien keer 
zo belangrijk als wijn. Daarom 
neem ik mijn hoedje af voor de 
vooruitgang die hier de afgelopen 
twintig jaar is bereikt. Daarbij 
zijn de vooruitzichten voor de 
toekomst nog rooskleuriger: 
niet alleen komen er steeds 
meer wijngaarden op volwassen 
leeftijd, maar de meerderheid 
van de beste wijnmakers van het 
land is jong, heeft gestudeerd, 
is getraind in Europa, Amerika 
of Australië en is ambitieus. Ik 
voorspel dat de wijnen van Israël 
het komende decennium nóg 
een grote kwaliteitssprong gaan 
maken. Zevenduizend jaar na 
het eerste druivensap is Israëls 
wijnproductie nog steeds ‘werk 
in uitvoering’.

Cees van Casteren is wijnkenner 
en schrijft veel over wijnen.  
Dit artikel verscheen eerder  
in uitgebreidere vorm in het 
wijnmagazine Proefschrift.

Werk in uitvoering

Handen af van koosjere wijnen

Het Israël Producten Cen-
trum (IPC) is Nederlands 
grootste importeur van  
Israëlische wijnen en voert 
een uitgebreide collectie 
wijnen uit wijnhuizen als 
Barkan, Jerusalem Hills en 
Hevron Heigts Wineries. 
Voor de complete collectie 
kijkt u op israelwinkel.nl of 
bezoekt u de winkel in het 
Israëlcentrum, Patroon-
straat 1 in Nijkerk.

Een wijngaard in Israël. | Foto: Flash90

Israëlische wijnhuizen presenteren hun wijnen tijdens een proeverij in Jeruzalem. 
| Foto: Flash90

Zou Paul Pontallier op Château Margaux de 
absolute topwijn van de wereld kunnen maken 
als hij zelf noch de wijn, noch de apparatuur had 
mogen aanraken?
Hoe absurd ook in de ogen van niet-Joden, maar 
als je een koosjere wijn wilt maken, zul je als 
wijnmaker met je vingers van de vaten af moeten 
blijven, zul je geen pomp mogen beroeren en 
geen pipet kunnen aanzuigen. De enige manier 
om koosjere wijn te maken, is namelijk door het 
geven van instructies aan religieuze Joden. Verder 
mag de wijngaard pas in het vierde jaar gebruikt 
worden, en moet ze elk zevende oogst een jaar 
met rust worden gelaten. Dierlijke ingrediënten in 

de kelder zijn strikt verboden en één procent van 
de jaarlijkse opbrengst moet worden vernietigd 
als een symbolisch aandenken aan de tienden 
die indertijd aan de tempel in Jeruzalem moesten 
worden betaald. Zo wordt op deze manier al sinds 
de oude tijden de ‘puurheid’ van koosjere wijn ge-
garandeerd. De vraag is echter of je als wijnmaker 
met al deze handicaps nog wel fatsoenlijke wijn 
kunt maken. Het antwoord is eenduidig: ja! 
Overigens is niet alle wijn uit Israël koosjer. Voor-
al het toenemend aantal kleinere wijnbedrijven 
wil of kan geen koosjere wijn maken. Het is dan 
ook de hoogste tijd om Israëlische wijn op zijn 
eigen merites te beoordelen – koosjer of niet.
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Verkrijgbaar in de (christelijke) boekhandel of op everread.nl

Wat hebben onder meer de geboorte van Jezus, de genezing 

van een 38 jaar zieke man en een menigte van 5000 mannen, 

die samen met hun vrouwen en kinderen gevoed wordt met 

brood en vis, gemeen?

Ze gebeurden in plaatsen waarvan de naam begint met beth.

In de evangeliën - waarin de tijd dat de Heere Jezus op aarde 
was, beschreven staat - is sprake van 6 plaatsen die met 

beth (= huis) beginnen: Bethlehem, Bethabara, Bethesda, 

Bethsaïda, Bethfagé en Bethanië. Over deze plaatsen gaat dit 

boekje. Zo gaan we van huis tot huis en mogen we op onze 

reis de Heer van het huis weer wat beter leren kennen.

Heel geschikt voor persoonlijk gebruik, 
maar ook voor de Bijbelkring. 

Samen met de inleiding is dit boekje een prachtige leidraad 
voor een serie van bijvoorbeeld 7 Bijbelavonden.

64 blz. Paperback
20 x 12,5 cm
9789066943568
Prijs:  € 5,50

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).

 Stuur mij de gratis brochure over schenken en nalaten 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 mij een formulier voor een periodieke schenking
 Neem contact met mij op voor meer informatie of een 
 Stuur mij een formulier voor een periodieke schenking

Voor vandaag én 
morgen…

Schenken en nalaten



actief
Feestje met Tzahal
Nog een paar weken en dan 
komen zes jonge muzikanten 
uit het Israëlische leger naar 
Nederland. Ze geven voor jullie als 
vrienden van Israël twee spette-
rende concerten in Veenendaal en 
Drachten. Uit ervaring gesproken: 
dat wordt feest.

Al eerder nodigde Christenen voor Is-
raël de band van Tzahal uit. Een van de 
bezoekers: “Dit was echt één groot feest. 
Een uitstekende muzikale prestatie, 
maar het gaat verder dan dat. In de lie-
deren klinkt iets van de ziel van Israël. 
Het verdriet, maar vooral de hoop en de 
vreugde. Schitterend!” 
Leuk om te weten: Tzahal is een samen-
voeging van de Hebreeuwse woorden 
Tzva Hagana Leyisrael, wat betekent: 
verdedigingsleger van Israël. In het En-
gels: Israel Defense Foce, of kortweg IDF.

Kaarten
Kaarten kosten 12,50 euro per per-
soon (voor kinderen tot 12 jaar 7,50 
euro), maar het loont om met een 
groep te komen. Voor elke vijf kaarten 
die u bestelt, krijgt u er namelijk één 
gratis. Kaarten bestelt u het gemakke-
lijkst in de winkel op christenenvoor-
israel.nl of eventueel via 033-2458824.
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Voor a l le  act iv i te i ten geldt :  Deo volente

Reis mee en bemoedig Israël in 2016

De solidariteitsreizen zijn meer 
dan zomaar een bezoek aan Israël. 
We reizen met de Bijbel open en 
staan stil bij de vervulling van Gods 
beloften voor het land en het volk. 
Daarnaast bezoeken we onze pro-
jecten. We ontmoeten de bevolking 
van Israël en mogen de mensen 
bemoedigen met onze komst.

Nieuw reizenprogramma
De reizen in 2016 zijn helemaal 
vernieuwd ten opzichte van 
vorige jaren. Zo vindt u in het 
programma een paasreis, waarbij 
u onder leiding van ds. Oscar 
Lohuis stilstaat bij het feest van 
de opstanding, in het land waar 
het allemaal gebeurde. Ook 
bieden we een Bijbelreis voor be-

ginners aan, waarin we al reizend 
door Israël Gods plan met Israël 
willen ontdekken. We sluiten 
eind 2016 af met een wachters-
reis, om biddend op de muren 
van Jeruzalem aanwezig te zijn.

Het beste van Israël
Reizen met Christenen voor Israël 

is genieten van het beste van Israël. 
We verblijven in uitstekende hotels, 
genieten van heerlijk eten en reizen 
met comfortabele touringcars naar 
de mooiste plekken van het land.

» Het uitgebreide programma en 
een aanmeldingsformulier vindt  
u op relireizen.nl/cvi.

Ook kinderen zijn van harte welkom op de reizen. De twee vogelvluchtreizen zijn zo 
gepland dat ze in de schoolvakantie vallen. | Foto: Goisrael

israël

20 oktober
Veenendaal

De Basiliek, Wiltonstraat 56

21 oktober
Drachten

Bethel, De Bolder 75

Zeven nieuwe solidariteitsreizen

Ook in 2016 nemen we u 
weer graag mee naar Israël. 
Uw komst is een bemoedi-
ging voor het Joodse volk.

4
Paasreis met ds. Oscar Lohuis

woensdag 6 – woensdag 13 april € 1345,-

Vogelvluchtreis 1

maandag 2 – maandag 9 mei € 1365,-

Bijbelreis voor beginners

maandag 2 – donderdag 12 mei € 1695,-

Hartlandreis met ds. Henk Poot

maandag 23 mei – donderdag 2 juni € 1695,-

Vogelvluchtreis 2

donderdag 20 – donderdag 27 oktober € 1365,-

Loofhuttenreis

donderdag 20 – donderdag 31 oktober € 1775,-

Wachtersreis met Ton Nennie

donerdag 31 oktober – zaterdag 10 november € 1575,-
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l Italiaanse christenen in touw 
voor Holocaustoverlevenden

Sinds 2011 is Cristiani per Israele 
Italia (Christenen voor Israël 
Italie) actief. Onder de bezielen-
de leiding van Edda Fogarollo 
zet het team zich in Italië om de 
christenen in Italië te onderwij-
zen over Gods plan met Israël. 
Zij roepen mensen op om te 
bidden voor Israël en het Joodse 
volk. Daarnaast ligt de nadruk op 
onderwijs over de Holocaust. On-
langs ging een groep vrijwilligers 
vanuit Italië naar Israël om hulp 

Christenen voor Israël heeft tot doel om christenen te vertellen over Gods plan met Israël.  
Dat doen we niet alleen in Nederland, maar wereldwijd.

te bieden aan overlevenden van 
de Holocaust. 

Waarom doen jullie dit?
De groep bestond uit dertien 
mensen, afkomstig uit verschil-
lende Italiaanse steden, die 
afreisden naar Israël om hun ver-
bondenheid met het Joodse volk 
in daden om te zetten. Het team 
deed allerlei werkzaamheden in 
de huizen van de overlevenden, 
zoals schilderen en schoonma-

ken. Allemaal eenvoudige klus-
sen, maar die voor de inmiddels 
op leeftijd zijnde overlevenden 
vaak zware opgaven zijn. Het 
team had een groot verlangen om 
zijn liefde en steun te tonen aan 
deze overlevenden. Vaak kreeg 
men de vraag: “Waarom doen jul-
lie dit? De hele wereld haat Israël, 
maar jullie maken onze huizen 
schoon!” 

Men was erg onder de indruk van 
het werk dat de groep gedaan had 
en voor alle contacten die werden 
gelegd. 

Dankzij uw steun
Het is geweldig om te zien dat 
mensen in Italië en elders in de 
wereld hun liefde en verbonden-
heid met het Joodse volk te to-
nen. Dankzij uw steun en gebed 
heeft het werk zich in de loop der 
jaren uitgebreid naar meer dan 
veertig landen. 

oktober 2015 | israël aktueel
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De Italiaanse groep die in Israël Holocaustoverlevenden hielp. | Foto: CvI

Voor de gever
Op de eerste zondag van oktober, Israëlzondag, 
wordt er in veel kerken aandacht besteed aan Israël.  
U leest deze krant en heeft liefde voor het volk en  
het land Israël. Die liefde wilt u delen, maar dat valt 
niet altijd mee. Israël is een gevoelig onderwerp.  

Ook al heeft Bijbelse liefde voor Israël weinig te  
maken met politiek, toch merkt u dat men uw 
Israëlliefde vaak opvat als politieke stellingname. 
Misschien gaan mensen u zelfs uit de weg. Israël- 
zondag biedt een goede gelegenheid om meer  
mensen op vrijblijvende manier kennis te laten  
maken met de krant Israël Aktueel en het werk  
van Christenen voor Israël. Bestel daarom extra 
exemplaren van deze krant om bij u in de  
gemeente uit te delen. 

» Kijk op christenenvoorisrael.nl/israelzondag  
of bel 033-2458824 voor meer informatie.

Voor de ontvanger
Misschien heeft u deze krant zojuist of kort geleden 
ontvangen van iemand bij u in de gemeente.  
Zoals u hierboven las, heeft die persoon liefde  
voor Israël. Deze liefde is gebaseerd op de Bijbel.  
Op Gods beloften voor Zijn volk Israël. U heeft  
hierover mogelijk al het een en ander gelezen in  
deze krant. Graag moedigen wij u aan om deze  
beloften dieper te onderzoeken. Van mensen die dit 
hebben gedaan horen wij regelmatig dat het een  
verrijking en een zegen was voor hun geloofsleven. 

» Wilt u meer weten? Neem een gratis abonnement 
op deze krant. Hiervoor kunt u de bon gebruiken  
die u bij deze krant hebt gevonden of u kunt kijken op  
christenenvoorisrael.nl. We nodigen u ook graag uit 
op een van onze evenementen waarover u op deze 
Actiefpagina’s kunt lezen. Hopelijk tot ziens!

Israëlzondag 
Voor de gever/ontvanger

Hineni is druk bezig met de voorberei-
dingen voor de Joodse feestdagen. Dit is 
een periode waarin Joden en christenen 
uit de hele wereld Hineni bezoeken om 
onder andere samen het Loofhuttenfeest 
te vieren.

Het merendeel van het Joodse volk viert de Joodse 
feestdagen met vreugde en gebed in de familiekring. 
Maar voor veel minderbedeelden is deze periode 
vaak een tijd van extreme sociale eenzaamheid en 
geestelijke leegte. Daarom zet Hineni zich in ook 
hen een gevoel te geven van familie, feest, heilig-
heid, en verbondenheid.

Koosjere maaltijden
Hineni organiseert daarom activiteiten en kookt 
duizenden koosjere maaltijden volgens Joodse tra-
ditie die zullen worden geserveerd in ons humani-
taire restaurant en aan huis. Voor Rosj Hasjana (het 
Joodse nieuwe jaar) bestonden de maaltijden onder 
andere uit verse groente, aardappelen, kip, vis, en 
traditionele vruchten zoals zoete appelen en gra-
naatappelen met honing en speciale Joodse broden 
(challot). Voor het Loofhuttenfeest kookt Hineni 
niet alleen speciale maaltijden, maar bouwt het 
ook een loofhut om de mensen de mogelijkheid te 
bieden te eten in een loofhut. Hineni voorziet ook 
in een loelav (zie Israëlzondagbijlage pagina 6). Dit 
alles doet Hineni om de mensen te bemoedigen en 
ze in staat te stellen de feestdagen te vieren volgens 
eeuwenoude Joodse tradities. 

Feestelijk
De eetzaal zal speciaal versierd worden met 
palmtakken en vruchten om een feestelijke sfeer te 
creëren. Hineni wil niet alleen de lichamelijke hon-
ger stillen, maar ook de ziel voeden met de Thora, 
liefde, en het onverbreekbaar verbond tussen het 
Joodse volk en de Eeuwige.

Hineni Jeruzalem
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Komend seizoen hoopt drs. Kees de Vreugd weer een 
aantal cursussen Bijbels en modern Hebreeuws voor 
beginners en gevorderden te geven. Deelname per cur-
sus bedraagt 95 euro. Details vindt u op onze website.

Bijbels Hebreeuws voor beginners 
8 oktober – 14 april in Harderwijk
Bijbels Hebreeuws voor gevorderden
14 oktober – 23 maart in Nijkerk
Modern Hebreeuws voor gevorderden 
7 oktober – 16 maart in Nijkerk
Modern Hebreeuws voor beginners 
30 maart – 15 juni in Nijkerk 

» Meldt u tijdig aan. Kijk op onze website of bel  
033-2458824.

Cursussen Hebreeuws

In de soeka van Hineni in 2014. | Foto: Hineni
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15 Israëlcursus

De Israëlcursus is een reeks 
lezingen in het Israëlcentrum in 
Nijkerk waar verschillende spre-
kers vanuit diverse invalshoeken 
uw kennis over Israël vergroten. 
Christenen voor Israël heeft al 
vele van deze cursussen gegeven 

Houdt u van koor- en samenzang? Bezoek dan 
eens een van onze feestelijke koor- en samen-
zangavonden ten bate van Israël. Deze vinden 
de komende tijd plaats in Heusden (N-Br.), Bo-
degraven, Dirksland, Buitenpost en Roosendaal.

Heusden
Op zaterdag 26 september bent u welkom in Heusden 
(N-Br.). Mannenkoor Altena uit Uitwijk en Gospelkoor 
Shalôm uit Nieuwendijk treden voor u op en Jeroen 
de Weerdt bespeelt het orgel. Ds. Berry C. Haverkamp 
verzorgt een meditatie.

Bodegraven
Dinsdag 29 september is er een zangavond in Bodegra-
ven. Mannenkoor Canticum uit Gouda en jongeren-
koor Speranza uit Barneveld treden dan op. Bert Roest 
speelt op het orgel. Ds. Willem J.J. Glashouwer verzorgt 
een meditatie.

Dirksland
Dinsdag 6 oktober ben u van harte welkom in 
Dirksland. The Martin Mans Formation en het Strijens 

Chr. Gemengd koor treden dan voor u op. Martin 
Mans en Mark Brandwijk bespelen het orgel.  
Ds. Willem J.J. Glashouwer verzorgt een meditatie.

Buitenpost
Op zaterdag 24 oktober heten we u welkom in Buiten-
post. Hier treden Duo Garland for Ashes uit Buiten-
post en mannenkoor Pro Rege uit Dokkum voor u op. 
Ds. Henk Poot verzorgt een meditatie.

Roosendaal
Zaterdag 31 oktober zingen we in Roosendaal. Hier 
zingen gospelkoor Reclaim uit Klundert en het Dutch 
Christian Choir uit Roosendaal voor u. André van den 
Akker speelt op het orgel. Ds. Henk Poot verzorgt de 
meditatie. 

Details van deze avonden vindt u in de agenda. Naast 
koorzang is er ook veel samenzang. De toegang is 
gratis. We collecteren in Bodegraven en Dirksland voor 
het internationale werk van Christenen voor Israël. 
Tijdens de overige avonden is de collecte voor het werk 
onder overlevenden van de Holocaust. Ook zijn er 
tafels met boeken en Israëlproducten aanwezig.

Zingen voor Israël

Tijdens de herfstvakantie zijn er weer de  
Familiedagen van 20 tot 22 oktober in  
de Evenementenhal, Franklinweg 2 in Gorin-
chem. 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 workshops over 
huidverzorging, met een wijn- en jamproeverij, 
mozaïeken maken, je naam leren schrijven in 
het Hebreeuws en nog veel meer.

Familiedagen  
in Gorinchem

Zaterdag 14 november geeft het Hineni Symfonie 
Orkest vanaf 19.30 uur een spetterend concert in 
de Koningkerk aan de Kloppersingel in Haar-
lem. Onder leiding van chef-dirigent Lubertus 
Leutscher brengt het orkest voor de pauze popu-
lair-klassieke muziek zoals Chanson de Matin van 
Elgar, een werk van Offenbach en enkele delen uit 
Feuerwerk van Händel. Na de pauze speelt het or-
kest gevarieerd Israëlisch repertoire, zoals Fanfare 
voor Israël (bestaande uit veel bekende melodieën) 
en een klezmer-medley.
Het Hineni Symfonie Orkest bestaat voornamelijk 
uit professionele musici en geeft sinds 2006 con-
certen in binnen- en buitenland, onder andere in 
het Concertgebouw in Amsterdam, de Doelen in 
Rotterdam en het Jerusalem Theatre in Jerusalem. 
‘Hineni’ is Hebreeuws voor ‘hier ben ik’. Onder dit 
motto stellen de circa 55 musici hun talenten ter 
beschikking om het Joodse volk te ondersteunen 
en bemoedigen; zij spelen zij pro Deo ten bate van 
het Hineni-centrum in Jeruzalem.
Houdt u van klassieke en Joodse muziek en wilt u 
uw solidariteit met het Joodse volk laten blijken? 
Kom dan naar dit concert.

» Kaarten zijn er vanaf 15 euro per persoon en u 
bestelt die op hinenisymfonieorkest.nl.

Klassiek en klezmer in
Haarlemse Koningkerk
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Of u nu graag een stevige Bijbelstudie over Israël wilt of een politieke beschouwing, een verdie-
ping in het Jodendom of een eigentijdse invalshoek over Israël verlangt: de Israëlcursus biedt het.

Foto: evenementenhal.nl

Foto: Henriette Heuvelman

Jongerenkoor Speranza uit Barneveld Mannenkoor Pro Regge uit Dokkum

en allemaal waren ze even succes-
vol en populair. Tijdige aanmel-
ding is daarom geboden.

Praktische informatie
Van de Israëlcursus resteren nog 
vijf cursusmomenten op 8 en 17 

oktober en 7, 14 en 19 november. 
Kaarten kosten 10 euro per cur-
susdag (met telkens twee lezin-
gen). Details over het programma 
en de sprekers en de mogelijkheid 
om kaarten te bestellen vindt u 
op israelcursus.nl. Heeft u geen 
internet? Dan kunt u zich aan-
melden via 033-2458824.

Livestream
U kunt de Israëlcursus ook thuis 
volgen via onze livestream op 
onze website. In onze online 
winkel kunt u ook lezingen van 
eerdere Israëlcursussen bestellen 
of downloaden. Video’s van oude-
re lezingen worden zo nu en dan 
ook beschikbaar gemaakt. 

» Deze vindt u onder de menu-
knop ’Nieuws’ bij ’Video’.

israël aktueel | oktober 2015 

19



Pagina PB van advertenties CvI nr. 285

• vanaf uw eigen 
computer of tablet!

• in uw eigen tempo en
op het moment dat 
het ú uitkomt

• privéles van topdocenten

3500 jaar 
Joodse Geschiedenis
In deze grand narrative, een cursus van 13 
lessen, wordt een dwarsdoorsnede gegeven 
van de Joodse geschiedenis, van de vroegste 
Joodse bewoning van het land Palestina in 
1300 BCE, via de rabbijnse tijd en de Joodse 
Middeleeuwen, tot aan het huidige Arabisch-
Israëlische confl ict. •  Prijs € 45

Alef-Beet
Met behulp van animaties leert u het 
Hebreeuwse alfabet, het Alef-Beet. Na afl oop 
van deze korte cursus kunt u drukletters lezen, 
schrijfl etters schrijven en kent u de uitspraak 
van de letters. U kunt iedere letter net zo vaak 
bekijken tot u die volledig onder de knie hebt. 
Inclusief oefenmateriaal. •  Prijs € 20

Sjemita
Voor de landbouw in Israël is ieder zevende jaar 
een zogenaamd sjemitajaar, een sjabbatjaar. 
Het land mag zes jaar lang worden bewerkt, 
maar het zevende jaar krijgt het rust en mag er 
niets verbouwd en niets geoogst worden. In 
deze audio-cursus leert u over de oorsprong 
van sjemita, de regels en de gevolgen voor de 
landbouw in Israël vandaag-de-dag. •  Prijs € 10

Focus op Joodse Muziek
Wat is Joodse muziek? Die vraag is de leidraad 
in deze cursus. Gaat het om de componist? 
Als die Joods is, spreken we dan van Joodse 
muziek? Of maakt dat niet uit en bepaalt het 
muziekgenre of een stuk wel of niet tot Joodse 
muziek kan worden bestempeld? De cursus 
bestaat uit negen video’s, een inleiding en acht 
fi lmpjes over componisten en muzikale werken, 
gepresenteerd door dirigent Jules van Hessen. 
•  Prijs € 17,50

Jiddisj
Jiddisj is één van de Joodse cultuurtalen. 

Een niet-onaanzienlijk deel van de 
Joodse literatuur is geschreven in 

het Jiddisj. Er zijn toneelstukken en 
fi lms waarin uitsluitend Jiddisj wordt 

gesproken. Jiddisj is nog steeds 
een levende taal van tal van Joodse 

gemeenschappen over de 
hele wereld. De lessen bevatten 

animaties, korte fi lmpjes, waarmee 
u de uitspraak van het Jiddisj leert, 

en oefeningen waarmee u uw 
leesvaardigheid les na les vergroot. Na 

iedere oefening kunt u uw score zelf 
afl ezen. U ziet direct dat u vorderingen 

maakt!  •  Prijs € 195

Joodse Genealogie
Joodse genealogie wijkt in veel gevallen af 
van ‘gewone’ genealogie. Zo gebruikten de 
meeste Asjkenazische Joden vóór 1811 geen 
vaste achternaam, dit werd pas in 1811 verplicht 
gesteld. Dat maakt het zoeken nog wel eens 
lastiger. In deze cursus besteden we aandacht 
aan specifi ek Joodse bronnen. Denk aan 
besnijdenisboekjes, memorboeken van Joodse 
gemeenten en de zogenoemde marktkaarten. 
•  Prijs € 17,50

Portretten van Portegiezen
De eerste Joden die zich eind 16e eeuw in 
Amsterdam vestigden, waren afstammelingen 
van Spaanse en Portugese Joden, die voor 
de keuze hadden gestaan: bekering tot het 
katholicisme of vertrekken. Sommigen van 
hen hadden zich uit lijfsbehoud laten bekeren, 
maar eenmaal in het vrije Amsterdam keerden 
zij terug naar het jodendom. In wat voor 
leefomgeving kwamen zij terecht? Hoe waren 
de contacten met de niet-Joodse omgeving? 
Hoe zat het met tolerantie? Wat betekende 
rijkdom? Joël Cahen, oud-directeur van het 
Joods Historisch Museum, beantwoordt deze 
vragen aan de hand van levensschetsen van 
invloedrijke Portugese Joden. • Prijs € 0,99

Eind 2015 wordt het aantal online cursussen op www.joods.net 
sterk uitgebreid, onder andere met de volgende titels: De Joodse keuken, 

Joodse Filosofi e & De geschiedenis van het Joodse Boek.

Maak uw keuze op www.joods.net

Alef-Beet

chaf/kaf

3500 Jaar Joodse geschiedenis
Aan het eind van deze cursus hebt u 

kennis gemaakt met een grand narrative 

van de Joodse geschiedenis en kunt u 

diverse episoden in dat grote geheel 

verklaren. U herkent op welke manieren 

Joodse identiteit in verschillende 

periodes werd bepaald en hoe en 

waarom die verschillende Joodse 
identiteiten de ene keer op elkaar lijken 

en de andere keer juist niet. Tot slot krijgt 

u een goed idee van de culturele en 

ideologische achtergronden van de 

belangrijkste stromingen binnen het 

jodendom.

De cursus is opgebouwd uit vier 
modules. Het is mogelijk om één of 

meerdere modules te volgen. Wij raden u 

echter sterk aan in te schrijven voor de 

hele cursus. Alleen dan heeft u een goed 

beeld van de Joodse geschiedenis in de 

afgelopen 35 eeuwen.

Luisteroefeningen

Letteranimaties

Volgend scherm/Leestekst

Extra lesstof en vragen

Alef-Beet

invloedrijke Portugese Joden. Prijs € 0,99

De Joodse keuken, 

topdocenten

Uw kennis 
over

jodendom 
vergroten!

chaf/kafchaf/kafchaf/kafchaf/kafchaf/kafchaf/kafchaf/kafchaf/kaf

3500 Jaar Joodse geschiedenis
Aan het eind van deze cursus hebt u 

kennis gemaakt met een grand narrative

van de Joodse geschiedenis en kunt u 

diverse episoden in dat grote geheel 

verklaren. U herkent op welke manieren 

Joodse identiteit in verschillende 

periodes werd bepaald en hoe en 

waarom die verschillende Joodse 
identiteiten de ene keer op elkaar lijken 

en de andere keer juist niet. Tot slot krijgt 

u een goed idee van de culturele en 

ideologische achtergronden van de 

belangrijkste stromingen binnen het 

jodendom.

De cursus is opgebouwd uit vier 
modules. Het is mogelijk om één of 

meerdere modules te volgen. Wij raden u 

echter sterk aan in te schrijven voor de 

hele cursus. Alleen dan heeft u een goed 

beeld van de Joodse geschiedenis in de 

afgelopen 35 eeuwen.

Uw kennis Uw kennis 
Joodse Genealogie
Joodse genealogie wijkt in veel gevallen af 
van ‘gewone’ genealogie. Zo gebruikten de 
meeste Asjkenazische Joden vóór 1811 geen 
vaste achternaam, dit werd pas in 1811 verplicht 
gesteld. Dat maakt het zoeken nog wel eens 
lastiger. In deze cursus besteden we aandacht 

Uw kennis 

ONLINE
CURSUSSEN
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Dr. Yigal Ben-Shalom is voorzit-
ter een Israëlische organisatie 
die zich onder andere inzet voor 
het behoud van de cultuur van 
Jemenitische Joden. Ook is hij 
betrokken bij de terugkeer van 
Jemenitische Joden. Er leven 
nog ongeveer duizend Joden in 
Jemen. Hun bestaan is erg onze-
ker, door de opstand in het land. 
“Tot dit moment hebben ze nog 
de mogelijkheid om uit eigen wil 
het land te verlaten”, vertelt dr. 
Ben-Shalom, “en daar proberen 
we hen van te overtuigen. 

Er zijn een aantal families die wil 
vertrekken, en een aantal die het 

Dr. Mark Kinzer uit 
Amerika spreekt 
op 11 november op 
de vierde studiedag 
voor predikanten 
en andere voor-
gangers in Nijkerk. 
Mark Kinzer is 
een internationaal 
vooraanstaande 
Joodse theoloog, 
die Jezus als de 
Messias belijdt. Hij 

doceert aan het Messianic Jewish Theologi-
cal Institute in San Diego en is onder andere 
bekend van zijn boek Post Missionary Messia-
nic Judaism. Redefining Christian Engagement 
with the Jewish People. Thema van de dag is: 
de roeping van Israël en de roeping van de 
volken. Een Messiaans Joods perspectief.

Praktische informatie
De dag vindt plaats in het Israëlcentrum  
in Nijkerk. Het programma begint om  
10.00 uur en duurt tot ongeveer 15.30 uur. 

De kosten voor deelname aan de dag  
bedragen 15 euro (inclusief lunch). 

U kunt zich tot 6 november aanmelden  
via christenenvoorisrael.nl/studiedagen  
of 033-2458824.

Mark Kinzer 
spreekt in Nijkerk
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Dit najaar komen dr. Yigal Ben-Shalom en Michael Freund uit Israël naar Nederland om te  
vertellen over de terugkeer van het Joodse volk uit Jemen en India.

in overweging neemt. Ik maak 
me ernstige zorgen over hun lot. 
Ze zijn namelijk heel herkenbaar 
als Jood. De jonge meisjes lopen 
het grootste gevaar, want als zij 
wees worden, zijn ze volgens de 
Jemenitische wet verplicht zich te 
bekeren tot de islam.”

» Dr. Ben Shalom spreekt op de 
Israëlcursus in Nijkerk op  
8 oktober. 

Verder kunt u een lezing van 
hem bijwonen in Arnhem op 12 
oktober, in Assen op 13 oktober en 
in Gouda op 14 oktober. Details 
vindt u in de agenda.
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Michael Freund

Michael Freund is hoofd van de 
organisatie Shavei Israël. Deze 
organisatie houdt zich bezig met 
de terugkeer van de verloren 
stammen van Israël. “We den-
ken bij de terugkeer altijd aan 
het Joodse volk”, vertelt Freund, 
“maar Joden zijn afstammelingen 
van de stam Juda. En we lezen 
in de profetieën keer op keer dat 
Juda én Israël zullen terugkeren. 
Dat zien we nu gebeuren en dat 
heeft mij diep geraakt.” Shavei 
Israël helpt wereldwijd bij het 
opsporen van verloren Joodse 
stammen, bij hun terugkeer 
naar Israël en bij hun integratie 
in de Israëlische maatschappij. 
Michael Freund kan boeiend en 
inspirerend vertellen over deze 
bijzondere terugkeer.

» Michael Freund spreekt op  
19 november op de Israëlcursus  
in Nijkerk. 

In onze volgende krant leest u  
op welke plaatsen hij nog meer  
zal spreken.

Dr. Yigal Ben Shalom
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U wordt vrijdag vanaf 15.00 uur ontvangen 
door uw gastenechtpaar, Corina en Cees van 
der Horst. Het weekend beginnen we fees-
telijk met een heerlijk Sjabbatsdiner. Verder 
kunt u dit weekend rekenen op lezingen van 
ds. Wim ten Voorde, Heleen Bénard en een 
spreker uit Israël. Daarnaast zullen we onder 
meer genieten van een optreden van een duo 
en zingen we op zondagmiddag samen onder 
leiding van Gijs Zonnenberg. Maandag na 
ons ontbijt nemen we afscheid van elkaar. 

Praktische informatie
U kunt al deelnemen aan dit geheel  
verzorgde weekend vanaf € 195,75 per  
persoon, op basis van verblijf in een  
driepersoonsappartement. 

Voor een éénpersoonskamer betaalt u 
€ 239,75. Ook als daggast bent u na  
aanmelding van harte welkom voor slechts 
€ 20,- (inclusief lunch). 

» Voor meer informatie en aanmelding  
mailt u naar secretariaat@cvi.nl of belt u  
033-2458824.

Gun uzelf eens een inspirerend Israël-
weekend op de Veluwe in het gastvrije 
hotel ’t Vierhouterbos. De uitstekende 
verzorging en de bosrijke omgeving zal  
u goed doen.

Het werk van Christenen voor Israël begon met de 
spreekbeurten van oprichter Karel van Oordt. In ker-
ken en gemeenten, voor Bijbelstudiegroepjes, krin-
gen en verenigingen sprak hij vol enthousiasme over 
Gods beloften voor Israël en hoe we deze vandaag de 
dag in vervulling mogen zien gaan.
Dit werk is enorm gegroeid. Een veelheid aan sprekers 

van Christenen voor Israël spreekt door heel Nederland. 
Ook u kunt hen uitnodigen bij u te komen spreken. Kijk 
in onze agenda voor de spreekbeurten de komende tijd. 

» Op christenenvoorisrael.nl/sprekers vindt  
u een overzicht van onze sprekers en een  
uitnodigingsformulier.

Sprekers uitnodigen
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Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het ondernemersplatform zal er op woensdagavond 
25 november een orgelconcert en massale samenzang plaatsvinden in de Grote Kerk van Nijkerk.

Gerrit Christiaan de Gier, orga-
nist van de Jacobikerk in Utrecht 
heeft voor dit feestelijk gebeuren 
in mei een cd vol orgelmuziek 
over Israël opgenomen op het 
orgel van de hervormde kerk van 
Hasselt met de psalmen en gees-
telijke lofliederen van Israël. 
Dr. Henk Vreekamp theoloog, 
predikant en organist, zal een 
toespraak houden over het belang 
en de invloed van de geestelijke 
muziek. De lofliederen zijn door-
trokken van een diep ontzag en 
vervuld van de grootheid van de 
God van Israël. Zij verbinden ons 
met Gods volk.

Naast veel samenzang zal Gerrit 
Christiaan de Gier tien nummers 
ten gehore brengen welke direct, 
of indirect geïnspireerd zijn op 
een psalm. 

Een ieder is op deze muzikale 
avond van harte welkom. De 
toegang is gratis. Wel zal er een 
collecte worden gehouden. De 
opbrengst van de collecte en de 
cd-verkoop komen geheel ten 
goede aan de jongerenprojecten 
van het Ondernemersplatform.

» Zie ook: christenenvoorisrael.nl 
/ondernemers.
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“De essentie van 

Jad Ezra is chessed;

 je liefdevol wijden 

aan de mensen om je heen. 

En omdat je daarmee naar 

G’ds wil leeft, vormt 

het jou tot een beter 

mens. Het is dus 

allereerst in 

jouw voordeel”

Lea Farkash, werkt voor 
Jad Ezra in Jeruzalem

G’ds wil leeft, vormt 

het jou tot een beter 

mens. Het is dus 

jouw voordeel”

Lea Farkash, werkt voor 

Jad Ezra helpt armen en mentaal zieken in Israël. 
Steun dit bijzondere werk. Geef op rekeningnummer 
NL38 INGB 000 467 6773 van Stichting Vrienden van 
Jad Ezra. Dank u wel! 

JADEZRA.NL

IEDER KIND VERDIENT EEN THUIS!
DONEER OF ADOPTEER

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

IBAN NL53 RABO 0367 5075 60

WWW.JEMIMA.NL

Europa juichte bij de ‘Arabische lente’.
Er zou vrede en welvaart komen.
Wie eraan twijfelde, was ‘n zwartkijker.

Vijf jaar later weten we beter. 
De hooggestemde verwachtingen zijn weg.
Geweld en oorlog, miljoenen vluchtelingen. 

Omringd door alle geweld ligt Israël. 
Een oase van rust en stabiliteit.
Voorbeeld voor de Arabische staten!

Maar in Europa krijgt Israël ervan langs.
Joden krijgen het hier steeds zwaarder.
De islamitische invloed wordt zichtbaar.

De SGP laat Israël niet in de steek.
Pal achter het Joodse volk.
Biddend om de vrede voor Jeruzalem.

Staatkundig Gereformeerde Partij (sgp) 
ROTTERDAM, t 010 - 72 00 770

Israël

www.sgp.nl

De SGP stáát ervoor!

Laat Israël niet in de steek!

De SGP stáát ervoor!



Meer lezen over Israël?

Zo is er ons verdiepende profeti-
sche magazine Profetisch Perspectief 
dat vier keer per jaar uitkomt. Of 
het maandblad Israel Today, dat u 
rechtstreeks uit Jeruzalem nieuws 
brengt dat u waarschijnlijk nergens 
anders leest. Voor predikanten en 
theologen is er ons gratis kwartaal-
magazine Israël en de Kerk en voor 
kinderen komt vier keer per jaar ons 
gratis kinderblad Tov!Club Magazine 
uit. Voor jongeren is er de website 
isreality.nl en het Isreality Magazine. 

Daarnaast heeft Christenen voor Is-
raël een reeks Bijbelstudiematerialen 
ontwikkeld om u bekend te maken 
met de ‘basics’ over Gods plan met 

Israël (Focus op Israël) of u daarin 
verder te verdiepen (Het Geheim van 
Israël). Daarnaast zijn er nog diverse 
boeken en Bijbelstudies. 
Kijk op onze website onder ‘Wie zijn 
wij?’ en dan ‘Publicaties’ of in de on-
line winkel onder ’Studiemateriaal’ 
of ‘Boeken’.

Deze krant, Israël Aktueel, is slechts één van de vele publicaties van stichting Christenen voor Israël. Wilt 
u meer lezen over Israël? Dan hebben we diverse magazines, boeken en Bijbelstudiematerialen 
die u wellicht interessant vindt.
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Therapie voor dove kinderen

Shmaya in Israël is een organisatie die dove of zeer 
slechthorende kinderen helpt. De kinderen komen 
uit vooral arme gezinnen. Het verzoek is eenvoudig: 
ze willen ook de ouders van dove kinderen in het 
noorden van Israël helpen. Daarvoor hebben ze een 
therapieruimte nodig met allerlei therapie-apparaten 
en hulpmiddelen. Ze vragen u om hulp. Denk aan 
gymmatten, ballen voor fysiotherapie, een trampoli-
ne en didactische spelletjes.

Noodzakelijke hulp
Ik hoor u bijna denken: maar waarom heeft een doof 
kind een gymmat nodig of een trampoline? Het ant-
woord is eigenlijk best wel logisch. Kinderen die niet 
of niet goed horen, ontwikkelen ook veel moeizamer 
hun motoriek. Een klein voorbeeld: een bal over-
gooien naar elkaar doe je niet alleen met je ogen en 
handen, je gebruikt ook je oren om te horen waar de 
bal is en hoe snel de bal gaat. 

Handreiking
De ruimte die Shmaya wil inrichten, is ook bedoeld 
voor spraaktherapie en allerlei handreikingen die 

ouders nodig hebben om hun dove kind de beste 
kansen te geven die mogelijk zijn. Een ruimte die 
hard nodig is, omdat de ouders met hun kind nu 
vaak uren onderweg zijn naar de andere locaties van 
Shmaya. Dat kost vaak een vrije dag als ze al werk 
hebben, dat kost vervoer waarvoor vaak nauwelijks 
geld is, het kost geduld omdat het nu weken of soms 
maanden duurt voor ze terecht kunnen voor een af-
spraak. Dat alles maakt een toch al moeilijke situatie 
nog zorgelijker.

» Helpt u Shmaya de dove kinderen in het noorden 
van Israël een kans te geven? Maak uw bijdrage 
over op NL38 ABNA 0529 310 252 en vermeld 
daarbij ‘Shmaya’.

Elke maand vragen wij u om een klein project in Israël te ondersteunen. Want soms kan een kleine 
bijdrage een groot verschil maken in de levens van mensen, en in dit geval van dove kinderen.
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Sebanja (‘de Eeuwige heeft terugge-
bracht’) is de Joodse naam die zijn 
ouders hem gaven. In het dagelijks 
leven kent men hem als Sybrand Smit. 
Tot 31 oktober kunt u een expositie 
van zijn werken bezoeken in het 
Israëlcentrum in Nijkerk 

Sebanja maakt tekeningen in zwart-wit, die hij 
met een zelf ontwikkelde techniek combineert 
met geschilderde, kleurrijke achtergronden. 
Het resultaat is een unieke stijl. De Thora en 
het Jodendom vormen de inspiratie voor zijn 
werken. Bij elk van zijn werken hangt een 
verhaal, een uitleg of een gedicht, dat onlosma-
kelijk verbonden is met de tekening. Wilt u de 
expositie zelf zien? Kom dan naar het Israëlcen-
trum aan de Patroonstraat 1 in Nijkerk. We zijn 
open van maandag tot zaterdag tussen 10.00 en 
16.00 uur en u kunt uw bezoek goed combine-
ren met een bezoek aan de Israëlwinkel in het-
zelfde pand. Koffi  e en thee staan voor u klaar.

Expositie Sebanja

Vreugde in verdrukking
De tentoonstelling Vreugde in verdrukking die 
deze zomer in het Israëlcentrum in Nijkerk te 
zien was, is van 9 oktober tot 12 december te zien 
in het Sliedrechts Museum, Kerkbuurt 99 en van 
12 januari tot en met 4 februari in de Apeldoornse 
synagoge, Paslaan 18. Heeft u er interesse voor 
om deze expositie daarna naar uw regio te halen? 

» Neem dan contact op met Theo Koppes van 
Christenen voor Israël via events@cvi.nl.

Studiedag
In de Bijbel is er sprake van veel bloed vergieten, 
vaak in Gods naam. Evenzo in de geschiedenis 
van de kerk. Wanneer is een oorlog gerechtvaar-
digd en wat zijn de morele spelregels? 
Appèl Kerk en Israël organiseert op maandag 
16 november van 10.00 tot 16.00 uur een studie-
dag in Vormingscentrum Beukbergen in Huis 
ter Heide. Het thema luidt: ‘De Bijbel: geweldig 
of gewelddadig?’ 

» Info en aanmelding: appelkerkenisrael.nl 
of 073-6579141.

Ossenmarkt Putten
Op woensdag 14 oktober is de werkgroep Hart 
voor Israël weer actief tijdens de Ossenmarkt in 
Putten. Met een diversiteit aan activiteiten ho-
pen ze hier weer geld in te zamelen voor Israël.

K
o

rt
 n

ie
u

w
s

Dit gezin doet een spelletje dat speciaal is ontwikkeld voor doven én mensen met een goed gehoor. | Foto: Flash90
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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

» Concerten Tzahal» De derde generatie» Humanitaire macht

7 13 17

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

christenenvoorisrael.nl

Goede voornemens

“Door Israël 
leerde ik God 
kennen”
» Pagina 15
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28 september 2015, Soekot  
(Loofhuttenfeest)
Thoralezing: Leviticus 22:26-23:44; 
Numeri 29:12-16. Haftarahlezing: 
Zacharia 14:1-21

29 september 2015, Soekot
Thoralezing: Leviticus 22:26-23:44; 
Numeri 29:12-16. Haftarahlezing: 1 
Koningen 8:2-21

30 september 2015, Soekot
Thoralezing: Exodus 33:12-34:26; 
Numeri 29:17-22. Haftarahlezing: 
Ezechiël 38:18-39:16

1 oktober 2015, Soekot
Thoralezing: Numeri 29:20-28

2 oktober 2015, Soekot
Thoralezing: Numeri 29:23-31

3 oktober 2015, Soekot
Thoralezing: Numeri 29:26-34

4 oktober 2015, Soekot
Thoralezing: Numeri 29:26-34

5 oktober 2015, Sjeminie ‘Atseret 
(Slotfeest)
Thoralezing: Numeri 29:35-30:1; Deute-
ronomium 14:22-16:17. Haftarahlezing:  
1 Koningen 8:54-66

6 oktober 2015, Simchat Tora  
(Vreugde der Wet)
Thoralezing: Numeri 29:35-30:1; Deu-
teronomium 33:1-34:12; Genesis 1:1-2:3. 
Haftarahlezing: Jozua 1:1-18

10 oktober 2015
Thoralezing: Bereesjít: Genesis 1:1-6:9. 
Haftarahlezing: Jesaja 42:5-43:11

17 oktober 2015
Thoralezing: Noach, Genesis 6:9-11:32. 
Haftarahlezing: Jesaja 54:1-55:5

24 oktober 2015
Thoralezing: Lech lecha, Genesis 12:1-
17:27. Haftarahlezing: Jesaja 40:27-41:16

31 oktober 2015
Thoralezing: Wajerá, Genesis 18:1-22:24. 
Haftarahlezing: 2 Koningen 4:1-37

sprekers
Dinsdag 29 september 
19.30 uur: Rijnsburg: Seminar ds. 

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

Woensdag 30 september
10.00 uur: Hardenberg: Lezing Ruben 

Ridderhof.  Locatie: Camping 
Kleine Belties, Rheezerweg 79. 
Thema: Het herstel, de wederop-
bouw van de tent van David.

19.30 uur: Rijswijk NB: Lezing ds. 
Oscar Lohuis.  Locatie: Her-
vormde Gemeente Rijswijk, 
Maasdijk 27. Thema: Hoe handelt 
God nú met Israël?

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

20.00 uur: ’s Gravendeel: Lezing 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: Lezing ds. Kees 
Kant.  Locatie: Emmakerk,  
Regentesselaan 2B. Thema:  
Van Eisenach naar Bethlehem.

Maandag 5 oktober
20.00 uur: Hardinxveld-Giessendam: 

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

20.00 uur: Aalsmeer: Lezing ds. Henk 
Poot.  Locatie: Heliomare, Zwar-
teweg 98. Thema: Israël en Jezus 
in het Nieuwe Testament.

Dinsdag 6 oktober
19.30 uur: Rijnsburg: Seminar ds. 

Henk Poot (3/3).  Locatie: Kerke-
lijk Centrum de Voorhof, De Vliet 

Noordzijde 36. Thema: Zacharia: 
Hoop voor de toekomst.

19.45 uur: Burdaard: Lezing ds. Jaap 
de Vreugd.  Locatie: Gebouw  
Op’e Hichte, Dokkumerstraatweg 2. 
Thema: Israël.

Donderdag 8 oktober
17.00-21.00 uur: Nijkerk: Israëlcursus 

(2/6). Lenard Prins: Internati-
onaal (vrienden)netwerk van 
levensbelang voor Israël. Yigal 
Ben-Shalom: De vergeten exodus 
van Joden uit Arabische landen.  
Locatie: Israëlcentrum, Patroon-
straat 1. Kosten en deelname: 
christenevoorisrael.nl 

19.30 uur: Franeker: Lezing ds. 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: 
Levend Evangelie Gemeente, 
Kruisweg 55. Thema: Zacharia: 
Hoop voor de toekomst.

Maandag 12 oktober
19.30 uur: Arnhem: Lezing Yigal 

Ben-Shalom.  Locatie: Bethlehem-
kerk, Honigkamp 25. Thema: De 
laatste alija uit Jemen.

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

Dinsdag 13 oktober
19.15 uur: Oldebroek: Lezing Mari-

anne Glashouwer.  Locatie: VEG 
Oldebroek, Zuiderzeestraatweg 
226. Thema: Leven in de eindtijd, 
met Israël als teken van hoop.

19.30 uur: Assen: Lezing Yigal 
Ben-Shalom.  Locatie: Bethelkerk 
(voormalige Synagoge), Gronin-
gerstraat 14. Thema: De laatste 
alija uit Jemen.

Woensdag 14 oktober
19.30 uur: Zutphen: Lezing Eric Vink.  

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

20.00 uur: Gouda: Lezing Yigal 
Ben-Shalom.  Locatie: Pauluskerk, 
Van Hogendorpplein 2. Thema: 
De laatste alija uit Jemen.

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: Israëlcur-

sus (3/6). Prof. dr. Hans Jansen: 
Waarom mag Israël niet bestaan 
in het Midden-Oosten? Ds. Jaap 
de Vreugd: Israël en Ismaël, 
broeders of vijanden?  Locatie: 
Israëlcentrum, Patroonstraat 1. 
Kosten en deelname: christenen-
voorisrael.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
14.30 uur: Epe: Lezing Henriët Poot.  

Locatie: PCOB, WZC de Bos-
kamp, Albert Schweitzerlaan 25. 
Thema: Vrouwen van Israël: Sara, 
Rachel en Rebecca.

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: Lezing 
ds. 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.

19.30 uur: Groningen: Lezing ds. Jaap 
de Vreugd.  Locatie: Immanu-
elkerk, Overwinningsplein 1. 
Thema: Israël en Ismaël: broeders 
of vijanden?

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
9.30 uur: Burgum: Lezing Marianne 

Glashouwer.  Locatie: Partycen-
trum ’De Pleats’, Schoolstraat 82. 
Thema: Israël.

20.00 uur: Dordrecht: Lezing ds. 
Oscar Lohuis.  Locatie: De 
Wijnstok (Koepelzaal), Dubbel-
steynlaan 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.

Niezijl: Lezing Kees van Velzen: 
geannuleerd

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.

Dinsdag 3 november
14.30 uur: Nunspeet: Lezing Heleen 

Bénard.  Locatie: Driestwegkerk, 
Driestweg 4. Thema: het Joodse 
gezinsleven en de Joodse vrouw.

20.00 uur: Schagen: Lezing ds. Oscar 
Lohuis.  Locatie: Grote Kerk (zaal), 
Markt. Thema: Hoe handelt God 
nú met Israël?

Donderdag 5 november
20.00 uur: Ede: Seminar met ds. 

Henk Poot (1/2).  Locatie: De Ark, 
Meiendaal 10. Thema: Jezus,  
Jozef en Israël.

20.00 uur: Hardenberg: Lezing ds. 
Oscar Lohuis.  Locatie: Hessen-
wegkerk (grote zaal), Hessenweg 
47. Thema: Hoe handelt God nú 
met Israël?

Zaterdag 7 november
10.30-14.30 uur: Nijkerk: Israëlcursus 

(4/6). Joël Voordewind: Is ver-
zoening tussen Jood en Arabier 
mogelijk? Ruben Ridderhof: 
Waar blijft nou dat Koninkrijk?!  
Locatie: Israëlcentrum, Patroon-
straat 1. Kosten en deelname: 
christenenvoorisrael.nl

Woensdag 11 november
10.00 - 15.30 uur: Nijkerk: Studiedag 

voor predikanten en voorganger 
(4/4). Spreker: Mark Kinzer. 
Aanmelden en kosten: christen-
envoorisrael.nl.

20.00 uur: Heerenveen: Lezing ds. 
Oscar Lohuis.  Locatie: Trinitas, 
Coehoorn van Scheltingaweg 1. 
Thema: Hoe handelt God nú met 
Israël?

20.00 uur: Stadskanaal: Seminar met 
ds. Henk Poot (1/3).  Locatie: 
De Rank, Oosterkade 5. Thema: 
Jezus, Jozef en Israël.

Muziek
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: Tzahalconcert.  

Locatie: De Basiliek, Wiltonstraat 
56. Kaarten à € 12,50, kinderen 
t/m 12 jaar € 7,50. Meer informa-
tie op christenenvoorisrael.nl.

Woensdag 21 oktober
19.30 uur: Drachten: Tzahalconcert.  

Locatie: Bethelgemeente, De 
Bolder 75. Kaarten à € 12,50, 
kinderen t/m 12 jaar € 7,50.  
Meer informatie op christenen-
voorisrael.nl.

Zaterdag 24 oktober
19.15 uur: Buitenpost: Zingen voor 

Israël.  Locatie: De Fonteinkerk, 
De Achtkant 48.

Zaterdag 31 oktober
19.15 uur: Roosendaal: Zingen voor 

Israël.  Locatie: Kruiskerk, Sint 
Lucasplein 1.

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.

Woensdag 25 november
20.00 uur: Nijkerk: Orgel- en samen-

zangconcert.  Locatie: Grote Kerk, 
Gasthuisstraat 10. Organist: Gerrit 
Christiaan de Gier, spreker: Dr. 
Henk Vreekamp. Toegang gratis.

Zaterdag 28 november
19.30 uur: Urk: Cd-presentatiecon-

cert Hineni Symfonie Orkest en 
Chr. Urker Visserskoor Cres-
cendo.  Locatie: De Schuilplaats, 
Almerelaan 22. Toegang: gratis

Overig
Tot 31 oktober
10.00 - 16.00 uur: Nijkerk: Expositie 

Sebanja.  Locatie: Israëlcentrum, 
Patroonstraat 1. Vrij te bezich-
tigen. Dagelijks geopend, met 
uitzondering van zondag.

9 oktober tot 12 december
Sliedrecht: Tentoonstelling Vreugde 

in verdrukking.  Locatie: Slie-
drechts Museum, Kerkbuurt 99. 
Openingstijden: woensdag en 
zaterdag van 14 tot 17 uur.

20 tot 22 oktober
Gorinchem: Familiedagen. Met stand 

van Christenen voor Israël en veel 
Israëlactiviteiten. Info: familieda-
gen.nu.

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

Eric Vink.  Locatie: Evangeliege-
meente De Wijngaard, Kanaal-
straat 8. Thema: Israël.

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

19.00 uur: Almelo: Spreker ds. Kees van 
Velzen.  Locatie: Baptistengemeente 
De Bron, Adriaen Brouwerstraat 2. 
Thema: Israël in Handelingen.

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

Locatie: Sociaal cultureel centrum 
De Marke, Statenweg 107. Thema: 
Israël en de kerk.

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, Van 
Cantfortstraat 36. Thema: Israël.

10.15 uur: Hoogvliet: Spreker ds. Jaap 
de Vreugd.  Locatie: Evangelische 
Gemeente, Gebouw de Zevensprong, 
Mosoelstraat 20. Thema: Israël.

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. 
Thema: Israëlzondag.

10.00 uur. Sneek: Spreker ds. Henk 
Poot.  Locatie: Vrije Baptistenge-
meente ’De Fontein’, Nordwin Col-
lege, De Harste 2. Thema: Israël.

10.00 uur. Bleiswijk: Spreker Eric Vink.  
Locatie: Evangelische Gemeente 
de Driehoek, Hoekeindseweg 7a. 
Thema: Israëlzondag.

Zondag 25 oktober
10.00 uur. Montfoort: Spreker Klaas 

Jan de Graaf.  Locatie: Evange-
liegemeente Sion, Kasteelplein 7. 
Thema: Israël en Juda in de Bijbel.

Zondag 1 november
11.15 uur: Breskens: Spreker ds. Jaap 

de Vreugd.  Locatie: Vergadering 
der Gelovigen, Het Trefpunt, 
Lange weg 1A. Thema: Israël.

Extern
Oktober en november
19.30 - 21.30 uur: Emmen: Cursus Het 

geheim van Israël. Data: 6, 13, 20, 
27 oktober en 3 november.  Loca-
tie: Kapelkerk, Kapelstraat 63.

Woensdag 14 oktober
Putten: Activiteiten werkgroep Hart 

voor Israël tijdens Ossenmarkt.

Maandag 16 november
10.00 - 16.00 uur: Huis ter Heide: 

Studiedag Appèl Kerk en Israël.  
Locatie: Vormingscentrum Beuk-
bergen. Thema: De Bijbel, gewel-
dig of gewelddadig? Meer info en 
aanmelden: appelkerkenisrael.nl 

17 en 18 oktober 
Israël Weekend van geloofsgemeen-

schap Luctor et Emergo.  
Voor het programma, zie  
christenenvoorisrael.nl.

Israëlconsulenten
Het Israël Producten Centrum heeft 

een uitgebreid netwerk van 
consulenten door heel Nederland. 
Via israelwinkel.nl of 033-2458814 
vindt u de contactgegevens van 
een consulent(e) bij u in de buurt. 

De krant
Krant 286 verschijnt op  

30 oktober 2015.

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 | Algemeen: NL87 ABNA 051 385 2905 | 
Projecten: 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 noodzakelijkerwijs 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.

colofon

israël aktueel | oktober 2015 
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Stichting Vrienden van Zichron Menachem Nederland
iban: NL90 ABNA 0567997960

De patientjes van de 
stichting ZICHRON MENACHEM 
danken U en wensen U een 

shana tova.

We  rekenen nog steeds op
Uw niet aflatende steun.



ISREALITY.NL

What’s your reality?
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Doen!
Het christendom is een orthodoxie. Het 
Jodendom is daarentegen een orthopraxie. 
Opperrabbijn Jacobs zei laatst in het 
Reformatorisch Dagblad dat God dienen 
niet per se gebeurt in de synagoge of de 

studeerkamer, maar midden in de samenleving. Op de vraag 
waar hij troost uit put, zegt hij: “Ik houd me niet zo bezig 
met troost, ik ben niet verdrietig. Ik ben bezig met de wet 
en probeer te doen wat er van mij verlangd wordt.” Deze 
houding is typisch voor het Jodendom.

In het christendom is verlossing het beslissende, in het 
Jodendom is verzoening het beslissende. Verlossing is iets 
statisch, de plaats is centraal; verzoening is dynamisch, de 
weg is centraal.

Ik denk dat God orthopraxie verkiest boven orthodoxie. Wie 
doet de wil van de Vader? Iemand die ‘ja’ zegt en het niet 
doet of iemand die ‘nee’ zegt en het wel doet? Hoewel de 
farizeeën en schriftgeleerden de juiste leer wel hadden (Mat-
teüs 5:20), gaan de tollenaars en de hoeren hen voor in het 
Koninkrijk van God (Matteüs 21:31).

Het geloof heeft in het protestantisme zo’n grote plek 
ingenomen, dat we zijn gaan geloven dat iemand die gelooft 
automatisch bij God hoort. Dat is dus niet waar. Jezus zegt: 
“Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die 
Mij liefh eeft” (Johannes 14:21). “U bent Mijn vrienden, als u 
doet wat Ik u gebied” (Johannes 15:13). “U ziet nu dus dat een 
mens uit werken gerechtvaardigd wordt, en niet alleen uit 
geloof” (Jakobus 2:24).

Isreality jongerenweekend
Van 6 tot en met 8 november is-ie er weer: 
het Isreality jongerenweekend! Het thema van 
dit jaar is Zijn Koninkrijk komt! 

Wij zijn Isreality
Isreality is hèt christelijke jongeren-
platform dat je meeneemt op ontdek-
kingsreis door Gods masterplan met 
Israël en de kerk. Via onze website, 
reizen, magazine en events inspireren 
we je en verdiep je jouw persoonlijke 
geloofsleven.

» Word gratis lid en sluit je aan bij 
meer dan vijfduizend andere Isrealities. 
Je ontvangt dan elk jaar gratis het 
Isreality Magazine. Kijk ook op isreality.nl 
voor interessante blogs, nieuws en 
onze events!

Kijk op isreality.nl/weekend voor meer info of meld je meteen aan 
voor dit gave jongerenweekend met Bijbelstudies, workshops en 
ontmoeting! Het weekend vindt plaats in Lunteren en kost je maar 
59 euro. All-in. Serieus!
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De tofste manier om iets van 
Israël te leren, is natuurlijk 
ernaartoe reizen. Isreality reisde 
deze zomer naar Jeruzalem om 
daar te helpen met het opknappen 
van verpauperde wijken. Een 
leerzame en nuttige reis. Was je 
te laat met aanmelden afgelopen 
zomer? Zorg dan dat je er volgend 
jaar als eerste bij bent. Stuur een 
mailtje naar info@isreality.nl en 
wij houden je op de hoogte van 
ons reisaanbod!
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Isreality houdt op zaterdag 19 
december een Academy over 
de Eindtijd: feiten en fabels. Ds. 
Willem J.J. Glashouwer leidt 
een aantal Bijbelstudies over de 
eindtijd. De Isreality Academy 
vindt plaats in de Evangelische 
Hogeschool in Amersfoort en 
begint om 13:30 uur. 

» Meld je gratis aan via isreality.nl.

Over de eindtijd

Israëlische vrijwilligers van IsraAID, een Israëlische hulporganisatie, delen hulpgoederen 
uit in Irak. IsraAID stuurde ook vrijwilligers om te helpen bij de opvang en hulp aan vluch-
telingen in Griekenland en Italië. IsraAID-directeur Shachar Zahavi zei: “Hoe zouden we 
de vluchtelingen van de oorlogen in het Midden-Oosten en Afrika niet kunnen helpen na 
alles wat we zeventig jaar geleden hebben meegemaakt?”

Vluchtelingenhulp uit Israël
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