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Een stapel stenen met Israëlische vlaggen herinnert aan de plaats waar een Palestijnse man 
twee Joodse Israëli’s en een Palestijnse man doodschoot. Tijdens de drukke spits op donderdag 19 november, 
opende hij vanuit zijn auto met een automatisch geweer het vuur op de inzittenden van auto’s om hem heen.

» Adventbijeenkomst» De mannen van Zaka

7 15

Een van de slachtoff ers was de achttienjarige Amerikaanse Ezra 
Schwartz. Hij was naar Israël gekomen om de Thora te bestude-
ren. Hij studeerde aan de jesjiva (Talmoedschool) van het Jaff a 
Instituut in Beth Shemesh. Christenen voor Israël ondersteunt 
het Jaff a Instituut van rabbijn David Portowicz al jaren. Rabbijn 
Portowicz liet ons het trieste nieuws weten dat een van zijn stu-
denten was omgekomen bij de terreur.

Terwijl Europa in de ban is van de terreurdreiging dichtbij huis, 
is de dreiging in Israël een dagelijkse werkelijkheid. Vrijwel 
dagelijks vinden er steek- en schietpartijen plaats. En ondertus-
sen zijn sinds 1 oktober ook vanuit Gaza elf raketten op Israël 

afgevuurd. Vlakbij de plaats waar deze aanslag plaatsvond, werd 
op zondag 22 november de 21-jarige Hadar Bruchis met vele mes-
steken vermoord door een terrorist.

Over enkele dagen viert het Joodse volk Chanoeka, het feest dat 
symboliseert dat het Woord van God, tegen alle wereldse tegen-
stand in, nog altijd in de wereld straalt, omdat Hij erover waakt. 
Dit weekend begint voor ons christenen advent, waarin we 
uitzien naar de komst van de Here Jezus. Ook in deze angstige 
tijden mogen we bouwen op Gods beloften van herstel. En juist 
deze angstige tijden mogen voor ons als bemoediging dienen dit 
herstel en Zijn komst nabij zijn. | Foto: Flash90

christenenvoorisrael.nl

Hoop in angstige tijden

“Want mijn 
ogen hebben 
uw heil gezien.” 
» Lucas 2:30

Wet tegen draaideur-
regeringen
Als het aan de voorzitter van de con-
stitutionele comité van de Knesset ligt 
komt er een eind aan de steeds snellere 
wisseling van regeringen. Hij wil het bij 
wet onmogelijk maken om vervroegde 
verkiezingen uit te schrijven. 

De ene regering zit nog maar nauwelijks, 
of de ze brengen de regering ten val omdat 
ze denken met nieuwe verkiezingen meer 
stemmen te krijgen. Voorzitter Slomians-
ky: “Iedere keer hebben we een nieuwe 
Knesset en een nieuwe regering met nieu-
we ministers en nieuwe ideeën. Zo wordt 
het onmogelijk om onderwerpen op een 
serieuze manier te behandelen.” Volgens 
Slomiansky kan dat op termijn zelfs scha-
de doen aan de staat Israël.

Minder criminaliteit

Het dievengilde in Jeruzalem heeft te ‘lij-
den’ onder de verhoogde politieaanwezig-
heid in Jeruzalem. De duizenden agenten 
in de straten van de stad om terreuraan-
slagen te voorkomen en de hoge alertheid 
van het publiek op alles wat verdacht is, 
maakt dat de ‘gewone’ criminaliteit sterk 
is gedaald. De politie neemt alle telefoon-
tjes van verontruste burgers over verdach-
te activiteiten zeer serieus, omdat ze niets 
aan het toeval wil overlaten. | Foto: Flash90

Vijf nieuwe dorpen
De Negev krijgt er in de komende jaren vijf 
nieuwe dorpen bij. De regering gaf daar op 
22 november toestemming voor. De dorpen 
komen in de buurt van weg 80, in het zui-
den van de Negev. Netanyahu zei over deze 
beslissing: “Het is een historische dag voor 
de Israëli’s. We bouwen vijf nieuwe dorpen 
in de Negev.” Minister Galant van Woning-
bouw zei dat de nieuwe dorpen “worden 
gebouwd in aansluiting met de bestaande 
infrastructuur van huidige dorpen om 
schade aan het landschap te beperken.”

Bijlage: 
De Tijden



december 2015 | israël aktueel nieuws2

Geen plaats in de herberg

Ik was in het begin van de zomer in 
Bethlehem, bij de gemeente van ds. 
Naim Khoury, die mij toen vroeg om 
een woord uit de Bijbel te spreken. Ik 
heb toen gesproken over een van de 
beroemdste inwoners die de geboorte-
plaats van onze Heiland gekend heeft: 
de herbergier. 
Ik moet u zeggen dat ik in mijn leven 
rond kerst heel wat gefantaseerd 
heb over die man en tijdens menige 
kerstnachtdienst was hij een dankbare 
figurant. Ik vertelde dan dat Maria en 
Jozef laat in Bethlehem aankwamen en 
dat ze aanklopten bij een herberg en 
dat vervolgens het luikje van de voor-
deur openging en de gemene tronie van 
de herbergier verscheen, die natuurlijk 
genoeg plaats had, maar zag dat hij aan 
dit stel geen stuiver kon verdienen en al 
helemaal niet zat te wachten op een be-
valling in zijn etablissement. Waarop ik 
de aanwezige gemeenteleden vroeg of 
zij wel plaats voor Jezus hadden. Later 
pas begreep ik de werkelijke betekenis 

van de opmerking dat er “geen plaats 
was in de herberg”.

Zoals zo vaak in het evangelie, gaan ook 
hier de schriften van de Tenach open 
en ditmaal een profetie uit Jeremia. In 
hoofdstuk 14 horen we Israël smeken 
om ontferming. Het is waar, hun zon-
den en hun afdwalingen getuigen tegen 

hen. Maar dan staat er: “Gij zijt toch 
in ons midden, Here, uw naam is over 
ons uitgeroepen, laat ons niet aan ons 
lot over” (NBG). En even daarvoor – en 
de Septuaginta, de Griekse vertaling 
van de Hebreeuwse Bijbel raakt hier 
het evangelie het meest: “Hope Israëls, 

zijn Helper in tijd van benauwdheid, 
waarom zoudt Gij zijn als een vreemde-
ling, als iemand die slechts zijn intrek 
neemt in een herberg?”
Met andere woorden laat Lucas zien 
dat God nu voor altijd in ons midden 
is. Hij is niet op doorreis, Hij komt 
niet op bezoek om vervolgens weer te 
gaan. Hij is geen passant. Daarom is er 

geen plaats in de herberg: De herder, 
de koning, de hogepriester van Israël is 
geboren en in Hem heeft de Heere zich 
voor altijd met Zijn volk verbonden. Hij 
is in Christus gekomen om nooit meer 
uit het midden van het Joodse volk weg 
te gaan.

Christenen

●   Uw dankgebed voor de christenen 
in Israël, van Arabische christenen 
tot Messiaanse Joden, van angli-
caans tot evangelisch. Om in een 
democratische samenleving zoals 
in Israël in alle vrijheid als volgeling 
van Jezus te kunnen leven.

●   Blijf bidden voor de minderheids-
groepen in het Midden-Oosten: 
Joden, christenen, jezidi’s en ande-
ren, die het onder de druk van de 
islam heel zwaar hebben. “Denkt 
aan de gevangenen alsof u zelf ook 
gevangen bent” (Hebreeën 13:3a).

●   Dank en bid voor de vele christelij-
ke vrijwilligers die vanuit hun eigen 
veilige welvarende land een perio-
de in Israël gaan wonen en werken 
om het Joodse volk te bemoedigen 
en om Israël te zegenen.

Israël

●   God handelt met Israël “ter wille 
van Mijn naam” (Ezechiël 20:9,14 
en 22). Uw dankgebed dat de Heere 
God Zijn naam onlosmakelijk  
verbonden heeft met Zijn volk.

●   Doe voorbede voor de nabestaan-
den en de overlevenden van de 
vele daden van terreur van de 
afgelopen maanden. Bid om troost 
in hun verdriet en om genezing van 
opgelopen trauma’s.

●   Bid voor Israël nu het meer en 
meer alleen komt te staan. Bid dat 
God de macht van dood en terreur 
zal vernietigen, zodat het als volk 
in vrede zal wonen, en Hem leert 
kennen in al Zijn almacht en liefde. 

Volken

●   Bid dat de Heere God de macht 
van antisemitisme en van antizio-
nisme teniet zal doen. Wereldwijd 
nemen deze twee machten angst-
aanjagende vormen aan, vooral in 
de media en in de politiek. 

●   Recent is er in Iran een boek 
verschenen, geschreven door de 
hoogste geestelijk leider ayatollah 
Ali Khamenei, over de eliminatie 
van de staat Israël. Blijf daarom 
standvastig bidden om bescher-
ming van Israël (Psalm 121).

●   Laten we bidden en uitzien naar de 
vervulling van Psalm 117:1: “Looft de 
Here, alle gij volken, prijst Hem, alle 
gij natiën.” Want als de volken de 
Heere zullen loven, zullen ze ook oog 
krijgen voor het volk van de Heere!
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We lezen in het evangelie Lucas (hoofdstuk 2:7) van de geboorte van de Heere Jezus:  
“En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe,  

omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.”

Gebedspunten

‘Later pas begreep ik de werkelijke 
betekenis van de opmerking dat er 
geen plaats was in de herberg.’

Nieuw dorp vernoemd
Een nieuw op te richten dorp in de regio Merhavim in de Negev, ten westen 
van de Gazastrook, krijgt de naam Daniel. Het dorp wordt zo genoemd ter 
nagedachtenis aan de vier jaar oude Daniel Tragerman. 

Daniel kwam om door mortiervuur van een terrorist tijdens de operatie  
Protective Edge in de zomer van 2014.

Dag van het 
Jodendom

In de Rooms-Katholieke Kerken is het jaarlijks op 
17 januari ‘de dag van het Jodendom’. Dit jaar valt 
deze dag op een zondag. De dag van het Joden-
dom beoogt kennis over het Jodendom onder 
christenen te bevorderen. Tevens wil dit initiatief 
de actieve dialoog tussen Joden en christenen 
stimuleren. Als gebed voor deze dag staat op de 
bijbehorende website:

God van onze vaderen
U koos Abraham en zijn nakomelingen uit
Om uw naam tot de volkeren te brengen
Wij willen ons verplichten tot een zuivere broederschap
Met het volk van het verbond.

Voor onze katholieke lezers is deze dag een mooie 
gelegenheid om deze krant Israël Aktueel uit te de-
len aan de gemeenteleden en zo vorm te geven aan 
onze verbondenheid met het Joodse volk. We heb-
ben ook andere materialen gratis beschikbaar, zoals 
een gebedsbrief en een kindermagazine. Aanvragen 
kan via secretariaat@cvi.nl of 033-2458824.

Al enige jaren is het een gebruik om op de zondag vóór 27 januari, internationaal 
de Holocaustherdenkingsdag, deze vreselijke periode in de kerken te herden-
ken. Dit jaar is dat op zondag 24 januari. Vraag uw voorganger om gebed voor 
bijvoorbeeld de overlevenden van de Holocaust. Zij zijn nu in hun laatste le-
vensfase, zijn vaak eenzaam, en de ellende van de oorlog dringt zich vaak in alle 
hevigheid aan hen op. Of bestem de collecte voor een project dat Holocaust- 
overlevenden ondersteunt. Of vraag uw voorganger in zijn preek stil te staan bij 
een onderwerp als bijvoorbeeld het lijden van het Joodse volk | Foto: Flash90

Holocaustherdenking  
in de kerken
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Slachtoffers
Tussen 1 oktober en 22 november zijn er twintig Israëli’s vermoord en 180 raakten  
er gewond, waarvan 20 zeer ernstig. Het Israelische Rode Kruis heeft daarnaast ook 
72 mensen moeten behandelen voor shock.

Het totaal aantal aanslagen tot aan 22 november
71 steekpartijen
10 schietpartijen
10 doelbewuste aanrijdingen met auto’s

De aanslagen begonnen op de Tempelberg in Jeruzalem en in het oosten van de stad. 
Daarna breidde de aanslagen zich uit naar Judea en Samaria en vervolgens naar de 
rest van Israël. De strijdkreet hiervoor is ‘de Al Aqsamoskee is in gevaar’. 

Verklaringen van Fatah, Hamas en Palestijnse Islamitische Jihad-woordvoerders 
omschrijven de aanslagen als “heldhaftige daden” en “de logische reactie op Israëls 
misdaden.”

Negenduizend Ethiopische 
Joden naar huis

Twee jaar geleden kwamen de laatste Ethiopische Joden die toestemming hadden  
naar Israël terug te keren, aan in Israël. De Ethiopische alija was daarmee ten einde.  

Nu geeft de Israëlische overheid enigszins onverwacht toestemming aan 9100  
Ethiopische Joden om naar Israël te komen, verspreid over een periode van vijf jaar.

Premier Netanyahu zei in een verklaring: “Vandaag hebben we 
een belangrijke beslissing genomen, om de laatste afstamme-
lingen van de gemeenschappen met een band met Israël hier 
te brengen.” Het gaat om Ethiopiërs die afstammen van Ethi-
opische Joden die zich in de achttiende en negentiende eeuw 
bekeerden tot het christendom, meestal onder druk. Daarom 

worden deze Ethiopiërs niet als Joden gezien, en kunnen ze geen 
aanspraak maken op de Wet op Terugkeer. Maar velen hebben 
familieleden die inmiddels in Israël wonen; familieleden die des-
tijds na uitgebreid onderzoek door Israël konden aantonen dat 
zij afstammen van Joden die zich gedwongen hadden bekeerd. 
Die groep Ethiopische Joden moest een bekeringsproces doorlo-
pen, wat geen van allen een bezwaar vond, omdat zij zichzelf zien 
als Joden en leven volgens de Joodse wet. Voor de nieuwe groep 
Ethiopiërs geldt ook dat zij zich formeel moeten bekeren.

Moeilijke stap
De stap naar Israël zal voor de meesten hoe dan ook niet mak-
kelijk zijn. De levensstandaard in Ethiopië is vele malen lager 
dan in Israël. Voorzieningen als stromend water en internet zijn 
nieuw voor hen. De overstap van de laag ontwikkelde en tradi-
tionele Ethiopische cultuur naar de moderne Israelische samen-
leving is voor velen zwaar. Daarbij komt dat velen wonen in de 
armste wijken van de grote steden, wat voor een belangrijk deel 
te maken heeft met het gebrek aan opleiding van de Ethiopiërs 
die naar Israël komen.

Een golf van terreur
In de afgelopen twee maanden zijn er veel aanslagen gepleegd in Israël op Israëli’s.  

Deze aanslagen zijn een gevolg van de lasterpraat van radicale islamieten en terroristen.  
Zij roepen Palestijnse jongeren op om Joden te vermoorden.

De Wet op Terugkeer
In 1950 werd in Israël de Wet op Terugkeer aangenomen. Deze 
wet stelt dat iedereen, die een Joodse grootouder heeft of met 
iemand is getrouwd die een Joodse grootouder heeft, de Israë-
lische nationaliteit kan krijgen. Deze ruime definitie van wie als 
‘Jood’ wordt toegelaten als burger van de Joodse staat, werd door 
premier David Ben Goerion gekozen, omdat Hitler deze maatstaf 
ook hanteerde bij het bepalen van wie Joods was en moest wor-
den uitgeroeid. Iedereen die volgens deze definitie gevaar liep te 
worden vervolgd, zou in Israël een veilig thuis moeten vinden.

Ethiopische Joden in Gondar, Ethiopië. | Foto: Flash90

Kanttekening

De klok rond
Een golf van terreur ging de afgelo-
pen weken over de wereld. Met de 
dodelijke terreuraanslagen in Parijs 
werd niet alleen Frankrijk getroffen, 
maar heel het oude continent. Want 
in welke hoofdstad zullen de volgen-
de verschrikkingen plaatsvinden? Dat 
deze gebeurtenissen diep ingrijpen 
in mensenlevens is af te lezen aan de 
manier waarop er wordt gereageerd. 
Met vlaggen halfstok, een minuut 
stilte, kaarsjes branden, bloemen-
zeeën, gebouwen verlicht met de 
Franse driekleur. Op de sociale media 
uitingen van grote angst in velerlei 
toonaarden. En natuurlijk de spier-
ballentaal en grote woorden van de 
leiders van de diverse naties.

Hoewel er dubbel zoveel mensen de 
dood vonden, waren de reacties van 
medeleven na het neerstorten van 
een passagiersvliegtuig in de Sinaï 
door een terreurdaad beduidend be-
scheidener. Omdat het een Russisch 
vliegtuig was wellicht. Maar niet-
temin een terreurdaad uit dezelfde 
extremistisch islamitische koker als 
de gruwelijkheden in Parijs.

Op verschillende plaatsen in de Parij-
se hoofdstad verschenen graffiti-ui-
tingen in de vorm van drie combina-
ties van getallen: 11/9, 13/11 en 24/7. 
De eerste cijfers lijken duidelijk: 11/9 
de aanslag op de Twintowers in New 
York in 2001, de tweede is de reeks 
de aanslagen in Parijs zelf. 
Maar wat betekent de derde cijfer-
combinatie? Nu, dat heeft alles te 
maken met de dagelijkse en perma-
nente terreuraanslagen in Israël, vier-
entwintig uur per dag, zeven dagen in 
de week. Daar waar de wereld op z’n 
kop stond en staat na de aanslagen in 
New York en Parijs, lijken de dage-
lijkse niet aflatende terreurdaden op 
onschuldige burgers in Israël vrijwel 
geen nieuwsbericht meer waard. 
Maar ze zijn daarom niet minder 
verbijsterend. Juist omdat het al zo 
lang aanhoudt en er maar nauwelijks 
of geen veroordeling komt van de 
kant van de VN Veiligheidsraad en 
een verklaring van de wereldleiders 
om aan dit kwaad en deze diepe haat 
een definitief einde te maken.

In het recente verleden is het ons al 
vele malen aangezegd door Joodse 
vrienden in Israël. De islamitisch 
terreur zal niet beperkt blijven tot 
Israël, maar zal ook in Europa en het 
‘vrije’ Westen toeslaan. Als het in het 
Midden-Oosten niet rigoureus wordt 
aangepakt zal het overslaan naar het 
oude Europa. We zien het nu voor 
onze ogen gebeuren.

Pim van der Hoff, hoofdredacteur
pvdhoff@cvi.nl
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Kalief Erdogan of tsaar Poetin

Zal de beruchte machthebber Gog uit het noorden (Ezechiël 
38/39) binnenkort vanuit Turkije of vanuit Rusland Israël bin-
nenvallen? Gaat de Heere Israël gebruiken als zwaard van de 
Messias (Psalm 149:6,7) om de “boog van Elam” (de bom van 
Iran?) te breken? (Jeremia 49:35,36). Het is goed mogelijk dat 
deze spanningen een derde wereldoorlog veroorzaken. Meer 
kruitvaten staan op ontploffen in deze angstig spannende tijd.
Naast dit horrorscenario leggen we voorzichtig de Bijbel. 
Daarbij is het belangrijk je te realiseren dat Israël centraal 
staat in Gods handelen in deze bijna-eindtijd. Immers alles 
gaat om de komst van Gods koninkrijk.

Migrantentsunami en oordeel
Al in 2009 schreef ik dat we een derde overval van de islam op 
Europa gaan meemaken. Een vloedgolf van vooral moslim-asiel-
zoekers/migranten/vluchtelingen of potentiële terroristen over-
stroomt Europa. Imams en islamitische politieke leiders, zoals 
Erdogan, maken hier gretig gebruik van. Zo werven zij moslims 
om zich op een of andere wijze in te zetten voor de jihad, de 
heilige oorlog. Met als uiteindelijk doel Europa onder de islam 
met de sharia te brengen. Een islamitisch leger stroomt Europa 
binnen. Waar hebben we dit aan te danken? Waarom gaan wij 
drinken uit “de beker van de wijn van de grimmigheid” (Jeremia 
25:15)? “Drinken zult u!”, zegt de Heere. Want God begon met 
oordelen over Jeruzalem. De volken waarheen Jeremia die oor-
deelsbeker stuurt zullen niet vrijuit gaan (Jeremia 25:15-32). 
Israël is ook nu een voorbeeld zoals Paulus zegt: “Eerst de 
Jood, en ook de Griek” (Romeinen 2:9,10). Israël lijdt al de-
cennia onder het juk van een jihad. Nu zijn wij aan de beurt. 
Waarom? Allereerst omdat dat Europa de Schepper God 
overboord heeft gezet. Bovendien wordt Israël verraden door 
antisemitisme, voortdurende steun aan Palestijns terreur en 
onzinnige boycotacties van de EU. Zo zijn wij medeverant-
woordelijk aan het leed Israël aangedaan. Alleen een stuk 
Wiedergutmachung voor Israël kan ons nog zegen brengen.

Kalief Erdogan
De islam is een grote wereldreligie en tegelijk een politieke 
ideologie. Het doel is om de hele wereld onder de heerschap-
pij van Allah en zijn sharia te brengen. Het laatste grote 
islamitische rijk was het Turks-Ottomaanse wereldrijk. Het 
hele Midden-Oosten, Noord-Afrika en een groot deel van 
Oost-Europa hoorden eronder. Alle griezelige, wrede isla-
mitische terreurbendes roepen nu een kalifaat uit. Erdogan 

van Turkije heeft als duidelijk doel dat kalifaat te herstel-
len. Daarom roepen de terreurbendes (jihadisten): “Jihad” 
(heilige oorlog). Zoals Joël 3:9 profeteert: “Roep dit uit onder 
de heidenvolken: Verklaar de oorlog.” Jihad! Dat dreigt over 
ons te komen in al zijn wreedheid. Wij buigen ons hoofd en 
belijden voor de Heere: We hebben het verdiend.

Of ... tsaar Poetin
Nu Rusland. Opvallend is hoe Poetin de regie in de Mid-
den-Oostenchaos van de VS heeft overgenomen. Poetin is voor 
de derde keer uitgeroepen tot machtigste man van de wereld. 
De machteloze boycot van de EU doet hem niets. Hij doet wat 
hij belangrijk vindt voor het herstel van het oude Sovjetrijk. De 
VS stonden versteld van de sterkte van de Russische strijd-
macht toen Rusland zich met de oorlog in Syrië en de strijd te-
gen IS ging bemoeien. Rusland annexeert de Krim. Poetin komt 
er simpel mee weg. Rusland wordt weer een wereldmacht. 
Kenners van de profetieën werpen zich weer enthousiast op de 
visie dat Rusland het “land van Magog” is. Poetin wordt Gog 
(Ezechiël 38:2). De VS zijn niet langer de leidende natie van de 
wereld. Het is een illustratie van de wetmatigheid in Genesis 
12:3. Wie Israël zegent, wordt gezegend en wie Israël vervloekt, 
is vervloekt. Na de Tweede Wereldoorlog moest Engeland de 
wereldmacht aan de VS overdragen. Nu dragen de VS de macht 
over aan de grote chaos, die de weg baant voor de antichrist.

Het Beest in Brussel
De EU tolt verdwaasd rond door veel crisissen. De eurocrisis, 
het gevaar van grexit. Oost-Europese eurolanden weigeren 
dictaten van Brussel over het verdelen van de vluchtelingen-
stroom te accepteren, de gewone man in de EU en ook Enge-
land staan (terecht?!) zeer kritisch tegenover Brussel. Turkije 
heeft de EU in een houdgreep. Erdogan lijkt te zeggen: 
‘Betalen! Dit zijn onze wensen. Anders zetten we de poorten 
open voor de anderhalf miljoen vluchtelingen in ons land.’ 
De EU geeft toe en schuift snel in de richting van samengaan 
met de islamitische wereld, naar Eurabië.

En wij
Kan er nog iets gered worden van de komende chaos? We ver-
wachten niets van Poetin of Erdogan. Onze hoop is op de Heere. 
Voor ons geldt wel: opwekking of oordeel. En wat Israël betreft 
luisteren we naar de oproep van Netanyahu: “Sta achter ons. We 
strijden dezelfde strijd. Nee, wij (Israël) strijden voor jullie.”

Zeventig jaar
Ik heb weer eens Mila 18 gelezen. 
Om niet te vergeten wat zeventig 
jaar geleden in ‘christelijk Europa’ 
heeft plaatsgevonden. Het getto van 
Warschau, de Joodse opstand en het 
uitmoorden van de Joodse bevolking 
van die stad in Polen. En niet alleen 
dat verschrikkelijke, maar een veel-
voud van satanische barbarijen in ons 
werelddeel. Babi Yar, Auschwitz, So-
bibor. We mogen het niet vergeten.

Het behoort tot de algemene 
geschiedenis! De Duits-Italiaanse 
filosoof Romano Guardini schreef 
eind jaren vijftig het volgende: “Het 
is in de westerse ruimte het eerste 
voorbeeld van de verschrikkelijke 
mogelijkheden die boven de komen-
de geschiedenis hangen. Het is dan 
ook een waarschuwing.” Maar ook de 
kerkgeschiedenis is ten aanzien van 
onze verhouding tot de Joden niet 
bepaald opwekkend. Er is schuld die 
we niet kunnen en mogen omzeilen. 
En nog minder vergeten.

Met het oog op veertig jaar Israël 
schreef wijlen ds. Bert Blokhuis het 
Da Costa-pamflet Veertig vragen aan 
de kerk. Een van deze vragen luidde 
als volgt: “Waarom bleef het zo stil in 
veel kerken na 1948 (stichting van de 
staat Israël) en 1967 (bevrijding van 
oud Jeruzalem)?” Omdat de profetie 
niet letterlijk werd genomen (zie 
Lucas 21:24).

En dan wil ik nog in herinnering 
brengen dat voor de eeuwwisseling 
een verootmoedigingsbijeenkomst 
‘Boete ’99’ in de Domkerk in Utrecht 
gehouden werd. Schuldbelijdenis van 
christenen tegenover het Joodse volk. 
Ondersteund door veel groepen, or-
ganisaties en denominaties, zoals op 
de uitnodiging te lezen stond. Helaas 
niet ondersteund door de traditione-
le kerken en gemeenten.

Het waren christelijke organisaties 
die dit ontroerende gebeuren hadden 
voorbereid. Een brief van orthodoxe 
rabbijnen noemde deze verootmoe-
digingsdienst een “unieke religieuze 
daad”. Zij spraken de hoop uit dat 
die bijdraagt tot beëindiging van de 
“donkere periode in de verhouding 
tussen beide religies”.

We zijn alweer vijftien jaar verder. En 
nog zijn er vele vragen aan de kerk. 
En nog moeten we vrezen dat een 
verootmoedigingsdienst ten aan-
zien van het Joodse volk een unieke 
daad blijft. Hoe makkelijk lijkt een 
klimaatakkoord van de kerken rond 
te komen. Hoe moeilijk is de ver-
vangingsgedachte weg te werken. 
Miserere nobis!

Voordat het koninkrijk van de Heere Jezus komt, gaat er nog veel gebeuren.  
Wie zal de scepters van Obama en van het beest in Brussel overnemen?  

Sultan Erdogan van Turkije of tsaar Poetin van Rusland?

De Russische president Vladimir Poetin en zijn Turkse tegenhanger Recep Tayyip Erdogan ontmoeten elkaar in het Kremlin in Moskou.  
| Foto: Kremlin/CC3.0 Wikimedia Commons (aangepast)

Column

D
rs

. J
a

n
 v

a
n

 B
a

rn
e

v
e

ld

Bert Koning
bkoning@cvi.nl



Liliya wist waarover Rita het had want 
haar moeder had de gruwelen van 
de Holocaust ook overleefd. Vier jaar 
geleden vertrok Liliya’s enige zoon 
Alexander naar Israël. Vorige zomer 
zagen we Liliya en haar twee zussen op 
een alijaseminar. Daar vertelde ze ons: 
“Ik ben hier om meer te leren over de 
terugkeer naar Israël en wat er daar-
voor allemaal nodig is.”
We hadden Liliya en de kleine Jood-
se gemeenschap in Tulchin tijdens 
verschillende bezoeken erop gewezen 
dat wat in de Bijbel is voorzegd, ook zo 

zal gebeuren, of we het nu geloven of 
niet. Maar we realiseren ons ook dat het 
veel moed vraagt om daadwerkelijk alles 
achter je te laten en je voor te bereiden 
op een toch voor de meesten onbekende 
bestemming.

‘Ik heb de Heere gedankt’
Bij ons vorige bezoek aan het Joodse 
massagraf was Liliya er niet bij. Rita 
verzuchtte: “Mijn beste vriendin vertrekt 
voorgoed naar Israël.” We haalden Liliya 
en haar zus een dag eerder op en bij het 
afscheid met Rita weenden beide vrou-

wen! Afscheid nemen was deze keer ook 
moeilijk voor ons om mee te maken. We 
hadden een rit voor de boeg van vijf uur 
naar onze schuilplaats in Kiev. ’s Avonds 
hadden we een heerlijke maaltijd, we 
haalden herinneringen op, en Nataliya, 
onze alijaveldwerkster, zei: “Ik kan het 
nauwelijks geloven, Liliya, dat je nu 
voorgoed vertrekt!” De volgende morgen 
heel vroeg vertrokken we naar de lucht-
haven. Andere chauff eurs brachten in 
totaal 25 olim. Bij het afscheid vertelde 
Liliya ons nog: “Vannacht werd ik wak-
ker en heb toen gebeden en de Heere 
gedankt voor het werk dat jullie mogen 
doen en jullie praktische hulp daarbij.”

» Meer foto’s van het vertrek van 
Liliya Presler vindt u op facebook.com/
alijaveldwerkerkoencarlier.
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Hongarije tegen 
etikettering
Europa besloot in november tot het 
apart etiketteren van producten uit de 
betwiste gebieden. Hongarije zei ech-
ter direct al daar niet aan mee te doen. 
De minister van Buitenlandse Zaken 
noemde het EU-besluit “irrationeel”, 
een besluit dat niet bijdraagt aan een 
oplossing voor het Israëlisch-Palestijns 
confl ict.

Een adder onder... de sla

In Israël zat er geen adder onder het 
gras, maar in een krop sla in de super-
markt. Een Israëlische vrouw die in de 
supermarkt haar boodschappen deed, 
werd door een ander gevraagd of ze 
ook iets geks zag in de sla. De vrouw 
besefte onmiddellijk dat het om een 
slang ging, een Palestijnse adder. 
| Foto: Snakesss.com

Schitterend mozaïek 
ontdekt
In de opgravingen van Lod hebben 
archeologen een schitterend mozaïek 
ontdekt. Het mozaïek kwam aan het 
licht toen de oudheidkundige dienst 
een bezoekerscentrum wilde bou-
wen bij de opgraving van een ander 
beroemd mozaïek. Het mozaïek is een 
a� eelding van de jacht, met dieren, 
vissen, bloemen, vazen en vogels. Het 
meet elf bij dertien meter.

Water koken

Wat er precies aan de hand is met het 
water is nog niet duidelijk. De inwoners 
van Nahariya wordt echter geadviseerd 
om  het water te koken voor gebruik. 
Dat geldt ook voor water dat men via 
een fi lter of een machine krijgt. Het 
water blijkt zwaar vervuild. Naar de 
oorzaak wordt nog gezocht. 
| Foto: Ze’ev Barkan/CC2.0 Flickr

Goede zwangerschaps-
zorg
De zorg voor zwangere vrouwen in 
Israël is goed. Israël staat derde op de 
lijst van landen met  lage sterftecijfers 
tijdens de zwangerschap en bevalling, 
vijf vrouwen op elke duizend geboor-
tes. Alleen in IJsland en Zweden is de 
sterfte lager. 
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We kennen Liliya Presler al vele jaren. Ze was de rechterhand van Rita Schweibes, 
Holocaustoverlevende en verantwoordelijke voor de kleine Joodse gemeenschap in Tulchin. 

Liliya ging altijd mee als we met groepen kwamen om te luisteren naar het afschuwelijke verhaal 
van Rita bij het massagraf, diep in een bos vlakbij een klein dorpje in Oekraïne.

Breng de Joden thuis

Emotioneel afscheid, 
ook voor ons!

Zikna biedt hulp met name aan 
mensen die als eerste, tweede, maar 
ook derde generatie in aanraking zijn 
gekomen met de Holocaust. Gezien 
de opkomst – een afgeladen zaal met 
130 deelnemers – wordt het belang 
van Zikna in brede kring erkend. Deze 
boodschap was ook bij diverse sprekers 
en spreeksters te horen.
Boeiend was het verhaal van de histori-
cus Bart Wallet. Dr. Wallet vertelde van 
de ontwikkeling die het Joodse pasto-
raat heeft doorgemaakt. De doorsnee 
Nederlandse rabbijn heeft zich ontwik-

keld van een halachist (expert Joodse 
wet), tot een veelzijdige inspirator die 
midden in het werkveld staat. Dat is 
ook waar Zikna zichzelf ziet.

Bundelen krachten
Zikna heeft ook veel contacten en 
goodwill in kerkelijk Nederland. In 
dat kader waren de woorden van ds. 
H. Evers uit Zwolle heel bijzonder. 
Uit haar woorden bleek dat Zikna een 
rol speelt in een ontwikkeling waar-
bij Joods en christelijk Nederland de 
krachten bundelen met betrekking tot 

normen en waarden die uit de gemeen-
schappelijke traditie voortkomen en 
aan de basis staan van heel veel essen-
tieels binnen en voor de Nederlandse 
samenleving.
Aan het einde van de avond kreeg een 
trouwe Zikna-donateur een mezoeza 
aangeboden voor zijn nieuwe huis. In 
zijn dankwoord deed hij een oproep 
om Zikna in woord maar vooral ook in 
daad te blijven steunen.

Rabbijn S. Katz is coördinator en 
secretaris van Zikna.
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Op 16 november is in Amsterdam het vij� arig jubileum gevierd van Zikna. 
Zikna is inmiddels bekend met haar slogan ‘Naar nieuw elan in zorgend Joods Nederland’. 

In vijf jaar is Zikna, een privé-initiatief, uitgegroeid tot een 
ona� ankelijke aanbieder van psychosociale zorg. 

Zikna Amsterdam, vijf jaar jong

Rita Schweibes (l) en Liliya Presler (r) nemen 
afscheid van elkaar. | Foto: CvI

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 Christe-
nen voor Israël onder vermelding van 
‘Noorderland’ of ‘India’.Bepakt en bezakt op weg naar Israël. | Foto: CvI
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Boos

Column

In de loop der jaren heb ik geleerd dat het meestal slecht 
uitpakt wanneer je boos wordt op iemand. Je veronderstelt 
dat de ander, geschrokken van jouw nijdige reactie, probeert 
de oorzaak van jouw woede weg te nemen. Maar dat blijkt 
vaak een vergissing te zijn. Van de weeromstuit reageert 
degene op wie jouw kwaadheid zich richt zelf weer boos op 
jou, omdat hij zich aangevallen voelt.

Altijd zo boos
De zaak krijgt nog een ironische wending als de gekwetste 
persoon te kennen geeft dat je als christen niet boos mag 
worden. Onzin natuurlijk. Als de woede gekanaliseerd zijn 
weg vindt, kan het enorm opluchten. Volgens Paulus mag 
je wel boos worden, maar je moet voorkomen dat je de fout 
ingaat: “Zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw 
boosheid” (Efeziërs 4:26). Terecht leerden we vroeger: Boos 
worden is menselijk, boos blijven is duivels.

Tijdens de presentatie van het boek van ds. Edjan Wes-
terman, De Messias leren, trof me het verhaal van dr. Arjan 
Plaisier, de scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. Op 
de inhoud van het boek ging hij niet echt in. Hij wilde vooral 
kwijt dat mensen met veel liefde voor Israël vaak zo boos rea-
geren. Dat kunnen wij (als christenen voor Israël) in onze zak 
steken, me dunkt. Wanneer je altijd moppert en chagrijnig 
reageert, komt dat slecht over. De kerkelijke leiding mag zich 
afvragen: Is hun toorn billijk ontstoken? Door kerkleden te 
ontmoedigen, roep je ellende over jezelf af. Een goed gesprek 
zou veel kou uit de lucht kunnen nemen.

Niet direct boos
Toch heb ik daar niet veel hoop op. Het was namelijk frap-
pant dat Plaisier zo geïrriteerd en grimmig reageerde op de 
suggesties die Westerman in zijn studie geeft. Hij vond het 
allemaal veel te dwingend en beklemmend. Waarom moet de 
kerk erkennen mede schuldig te zijn aan alles wat het Joodse 
volk is aangedaan? Volgens hem hoeven we niet uitsluitend 
met Israël bezig te zijn, we mogen focussen op Jezus Chris-
tus. Verder wilde hij met een gerust hart teksten uit de Bijbel 
kunnen vergeestelijken. En zo ging het nog even verder. Alle 
reden om het slagveld overziende nijdig te worden over zo’n 
botte respons. 

Laten we uitkijken voor een kettingreactie. Je kunt beter 
niet direct boos worden. Eerst tot tien tellen, leerde je 
moeder vroeger. Vraag je intussen af wat de controverse 
veroorzaakt. Plaisier en vele anderen met hem weigeren te 
erkennen dat er in het begin van de geschiedenis der kerk al 
grondig iets is misgegaan. En die onderste steen moet wel 
boven komen.

Vredesapostel
Eind oktober was de Palestijnse 
leider Abbas met een gevolg van 
tweehonderd ministers, burgemees-
ters en ambtenaren in Nederland. 
Hij werd ontvangen als een koning 
die vrede en gerechtigheid najaagt, 
op weg naar het Internationale 
Strafhof om Israël aan te klagen 
voor geweldsmisdaden.

Er gaat een zwaard door je ziel als je 
ziet hoe deze zogenaamde vredesapos-
tel en moordenaar ontvangen werd 
door onze koning, premier, ministers 
en parlement. Dat burgemeesters en 
andere hoogwaardigheidsbekleders het 
een eer vinden om hem te ontmoeten. 
De man die sinds München 1972 niet 
heeft nagelaten om op te roepen tot 
het vermoorden van Joden. 
Abbas mocht er echter ook nu 
opnieuw van getuigen dat hij louter 
vrede in de zin had, dat hij tegen een 
boycot is, dat hij natuurlijk Europees 
geld gebruikt om arme families van 
geweldplegers te onderhouden. Ab-
bas en zijn gevolg valt natuurlijk niets 
te verwijten; en dat doet onze rege-
ring dan ook niet. We moedigen hem 
juist aan om door te gaan, voorzien 
hem ondertussen van onze miljoenen 
euro’s en helpen hem erbij om Israël 
verder onder druk te zetten.
Op de vrijdag tijdens het bezoek van 
Abbas verscheen er op de officiële 
website van de Palestijnse Autoriteit 
een aankondiging met foto’s van de 
blijde geboorte in Gaza-Stad van een 
baby die genoemd werd “Messen 
Jeruzalem”. De ontvangst van Abbas 
deed mij denken aan het sprook-
je van de koning zonder kleren. 
Misschien zal een klein kind eens 
hardop zeggen: Hé, de koning heeft 
helemaal geen kleren aan! Wie zal de 
leugengeest ontmaskeren?
Afgelopen week was ik in Bethlehem 
en mocht ik spreken in de gemeen-
te van dominee Naim Khoury. Een 
gemeente die het moeilijk heeft en 
extra onder druk staat. Werkvisa 
om in Israël te werken zijn ingetrok-
ken door het geweld van Arabische 
terroristen die met messen Joodse 
burgers doden. We mochten elkaar 
bemoedigen omdat we weten dat 
de vrede, gerechtigheid en waarheid 
niet uit Ramallah zullen komen, maar 
uit Sion, Jeruzalem. Dan zal deze ech-
te vrede en waarheid de hele aarde 
vervullen. De Messias zal zitten op de 
troon van Zijn Vader David.
Dan zal ook de leugen ontmaskerd 
worden en zullen de volkeren niet 
meer hun haatpijlen op Israël en het 
Joodse volk richten. De huidige strijd 
wordt niet beslecht op het plein 
in Den Haag of in de straten van 
Jeruzalem, maar op onze knieën in 
de binnenkamer en in onze kerken. 
Psalm 25:22: “O God, verlos Israël uit 
al zijn benauwdheden.”
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Als het over Israël gaat kunnen de emoties hoog op lopen.  
Hoe gaan we om met boosheid die de sfeer grondig kan verzieken?

Roger van Oordt
rvoordt@cvi.nl
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‘Zondig niet. Laat de  
zon niet ondergaan  
over uw boosheid.’



In 1989 werd een bus op weg van Tel 
Aviv naar Jeruzalem door terroris-
ten gekaapt en opgeblazen. Er vielen 
zeventien doden en vele gewonden. 
Yehuda Meshi-Zahav en zijn klasge-
noten, allen leerlingen van een jesjiva 
(school voor het leren van Thora en 
Talmoed) gevestigd in de buurt van de 
ramp, hoorden de ontploffing en het 
geschreeuw van mensen. Ze snelden 
toe en verleenden eerste hulp. Zes jaar 
later richtte Meshi Zaka op, een vrij-
willigersorganisatie die vooral bekend 
is vanwege het identificeren en evacu-
eren van doden bij terreuraanslagen en 
het zoeken en opruimen van menselij-
ke resten. Een deel van de kosten van 
de organisatie wordt gedragen door de 
Israëlische regering, verder wordt Zaka 
in stand gehouden dankzij bijdragen 
van donateurs.

Heilig werk
David Rose, al tien jaar vrijwilliger bij 
Zaka, is net terug van ‘een klus’, een 
ernstig ongeluk in de buurt van Beth 
Shemesh. “We zijn vrijwel altijd de eer-
sten die erbij zijn en we gaan als laats-
ten weg. Dit keer gelukkig geen doden, 
maar wel een aantal zwaargewonden.
We helpen de mensen van Magen Da-
vid Adom (het Israëlische Rode Kruis) 
bij de eerste opvang van de gewonden 
en zorgen ervoor dat er geen bloed of 

Internationaal erkend
Zaka is vooral bekend door haar aan-
wezigheid bij terreuraanslagen, maar 
de organisatie biedt ook hulp bij zoek- 
en reddingsacties, bij slachtoffers van 
moord, zelfmoord en auto-ongelukken, 
bij preventie van ongevallen en bij 
rampen over de gehele wereld. Sinds 
2005 is Zaka door de Verenigde Naties 
als internationale humanitaire vrijwil-
ligersorganisatie erkend. Deze status 
geeft toegang tot ieder land in de we-
reld, ook als er geen diplomatieke band 
met Israël is.
Zaka is de enige organisatie die door 
de Israëlische politie bevoegd is om 
lichaamsdelen te identificeren. De 
drieduizend vrijwilligers in Israël en de 
nog eens negenhonderd in de rest van 
de wereld zijn zeven dagen per week, 
24 uur per dag oproepbaar.

Zwaar werk
“Na elke grote ramp is er een nabe-
spreking met psychologen en sociaal 
werkers. We delen dan wat we meege-
maakt hebben. Zo nodig kunnen we 
ook een persoonlijk gesprek aanvragen 
met een psycholoog. Het is zwaar 
werk, je ziet de afschuwelijkste dingen. 
Toch hebben onderzoeken uitgewezen 
dat slechts een kleine drie procent van 
de medewerkers dit werk niet aankan, 

en ermee stopt. Waarom ik het doe? 
Het is belangrijk om vrijwilligerswerk 
te doen. Dat ben je verplicht tegenover 
je land, je medemens en jezelf. Wat 
je precies doet, maakt niet uit. Mijn 
keuze is op Zaka gevallen.”
Tussen de slachtoffers van een aanslag 
kan ook een dode terrorist liggen. 
“Ook hij is een evenbeeld van G’d en 
we behandelen hem net zoals ieder 
ander. De afgelopen weken waren er 
nogal wat klachten dat we de doden, 
ook de terroristen, in dezelfde witte 
zakken vervoeren. Dat hebben we ver-
anderd. Terroristen krijgen nu zwarte 
zakken. En uit piëteit met de families 
vervoeren we de dode terrorist en de 
andere slachtoffers ook niet meer in 
dezelfde auto. Maar we nemen alles 
mee, want je kan na een aanslag niet 
zien wat van wie is. Ons werk is niet 
alleen een eerbetoon aan de doden, 
maar ook aan de nabestaanden. Zij 
weten dat hun dierbaren in goede 
handen zijn.”

menselijke resten achterblijven.” Bij 
het ruimen van doden wordt rekening 
gehouden met iedere religieuze achter-
grond, omdat de verschillende religies 
andere gebruiken hebben. Zo heeft 
Zaka speciale afdelingen voor druzen, 
Arabieren en bedoeïenen die in dit 
werk opgeleid zijn. Allen verenigd door 

een heilig doel: het redden van levens 
en het eren van de doden. 
Rose: “Volgens het Jodendom is de 
mens gemaakt naar het evenbeeld 
van G’d. En het evenbeeld van G’d 
respecteer je. Dat betekent dat iedere 
spat bloed of stukje weefsel van het 
lichaam, hoe klein ook, met respect 
behandeld moet worden. Net zoals 
het lichaam, begraven we het bloed en 
de kleine resten. Niets mag worden 
achtergelaten, dat is niet respectvol ten 
opzichte van G'd, de overledene en de 
familieleden.”
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Wegwerpbatterij
Een startend Israëlisch bedrijf heeft 
een wegwerpbatterij voor mobieltjes 
ontwikkeld. Met de accu, die op de 
meeste telefoons is aan te sluiten, kun 
je je telefoon ongeveer vier uur van 
stroom voorzien. De batterij kan na 
gebruik gerecycled worden. De batterij 
kost rond de vijf euro. 

Rivlin steunt  
Ethiopische Joden

De Israëlische president Rivlin sprak 
ter gelegenheid van het Ethio-
pisch-Joodse feest Sigd bemoedigende 
woorden. Hij pleit ervoor dat er meer 
moeite wordt gedaan voor integratie 
van de Ethiopisch-Joodse gemeen-
schap in Israël. Begin dit jaar demon-
streerden Ethiopische Joden tegen 
discriminatie. | Foto: Flash90

Vernieler betaalt
Vanaf nu geldt ook voor Knessetleden, 
dat wie meubelstukken of apparatuur 
in het parlement vernielt, daarvoor 
moet betalen. De Knesset heeft daar-
voor een nieuwe wet aangenomen. 
De wet is een reactie op een actie van 
Knessetlid Tibi, die uit protest over een 
wet voor bedoeïenen-nederzettingen 
in de Negev water over de luidspreker 
en computer goot.

19 soldaten en  
agenten invalide

Als gevolg van de recente terreuraan-
slagen in Israël zijn negentien soldaten 
en politieagenten dusdanig gewond 
geraakt dat ze nu ‘erkend’ worden als 
invalide veteranen. De rehabilitatie-af-
deling van het ministerie van Defen-
sie heeft de procedure hiervoor met 
hoge snelheid afgerond, zodat deze 
veteranen direct in aanmerking komen 
voor toeslagen voor mensen met een 
beperking. | Foto: Flash90

Sjeik gearresteerd
Sjeik Khaled Al-Magrabi onderwijst 
de islam twee keer per week in de Al 
Aqsamoskee op de Tempelberg. De 
Palestinian Media Watch wist aan te 
tonen dat zijn onderwijs schaamteloos 
antisemitisch is. Half november werd 
de sjeik voor de tweede maal gearres-
teerd, opnieuw vanwege zijn onderwijs, 
waarin hij stelt dat Allah in staat is alle 
Joden te vernietigen, maar dat Allah wil 
dat moslims “zijn opdracht vervullen”.
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Bij de vele kleine en grote terreuraanslagen in Israël, zijn ze prominent aanwezig  
in het Israëlische straatbeeld: de mannen met de gele hesjes die menselijke resten opruimen.  

Het zijn de mannen van Zaka (afkorting voor Zihuy Korbanot Ason,  
letterlijk vertaald: Ramp Slachtoffer Identificatie). 

Bloed van de straten vegen

Een medewerker van Zaka veegt bloed van de straat na een steekpartij in Jeruzalem. | Foto: Flash90

‘En G’d zei: “Laat Ons mensen 
maken naar Ons beeld. (...) En G’d 
schiep de mens naar Zijn beeld.” 
(Genesis 1:26-27)’

Recente missies van Zaka
2008 Chabad House terreuraanslag in Mumbai, India
2010 Aardbeving in Haïti
2011 Tsunami en de aardbeving in Japan
2013 Typhoon Haiyan in de Filipijnen
2015 Terreuraanslagen in Parijs
2015 Aardbeving in Nepal

interview
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Schadeherstel Gaza

Het Gaza-off ensief in de zomer van 
2014 is al ruim een jaar geleden. Israël 
verdedigde zich tegen Hamas. Inmid-
dels zijn de meeste van de 130.000 
woningen die herstelbare schade 
opliepen weer op orde. Ruim tachtig 
procent van alle mensen in Gaza die 
dakloos raakten, heeft weer onderdak. 
Rond de 17.000 mensen wachten nog 
op een nieuwe woning. | Foto: Flash90

VS: relatie met Israël 
geeft veiligheid
In het Amerikaanse blad Defense 
One stelt een Amerikaanse verte-
genwoordiger van het leger, Matt 
Spence, dat de relatie tussen Israël 
en de VS op het gebied van defensie 
Amerika tot een veiliger land maakt. 
De reden is volgens Spence dat Israël 
ontzettend goed ‘thuis’ is in het 
Midden-Oosten. Dat levert de VS 
essentiële informatie, technologie en 
militaire expertise op.

Joden niet welkom
Omdat men niet wist of men de 
Joodse gemeenschap veiligheid kon 
garanderen tijdens de Kristallnacht-
herdenking in Umeå, Zweden, heeft 
men de Joodse gemeenschap niet uit-
genodigd. Bij eerdere bijeenkomsten 
waren er antisemitische en anti-Is-
raëlprotesten. Vicevoorzitter Agren 
van de gemeenteraad schaamde zich 
zo erg dat hij zelf het initiatief nam 
de Joodse gemeenschap voor een 
bijeenkomst uit te nodigen. 

Veel toeristen in oktober

Ondanks de golf van terreuraansla-
gen in Israël in oktober mocht Israël 
verrassend genoeg een toename 
van het aantal toeristen zien. Ook in 
vergelijking met dezelfde maand een 
jaar geleden kwamen er vijf procent 
meer vakantiegangers naar Israël. | 
Foto: Flash90

Achter instappen
Wie met de bus reist in de regio van 
Tel Aviv en over een buskaart be-
schikt, mag vanaf nu ook via de ach-
terdeuren de bus instappen. Tot nog 
toe mocht je alleen bij de voordeur 
instappen. De minister van Transport 
hoopt dat de bussen zo in minder 
tijd hun route kunnen afl eggen en de 
service kunnen vergroten.

Opening Etty Hillesum Onderzoekscentrum Middelburg

Naast research naar het werk van Etty 
Hillesum zal het EHOC ook onderzoek 
doen naar de geschiedenis van Joden in 
Zeeland. De huisvesting van de hiervoor 
belangrijke bronnen en onderzoekers op 

één locatie (het EHOC is gevestigd in 
het Zeeuws Archief) betekent voor het 
Zeeuws Archief en het EHOC een weder-
zijdse stimulans en impuls.

Coördineren van onderzoek
Het Etty Hillesum Onderzoekscentrum 
(EHOC) werd in juni 2006 opgericht aan 
de Universiteit Gent om het internationa-
le onderzoek naar de oorlogsdagboeken 
en -brieven van Etty Hillesum (1914-1943) 
te coördineren. Onderzoekers uit ver-
schillende disciplines participeren in dit 
onderzoek. Het EHOC vormt de spil van 
de internationale onderzoeksactiviteiten 
en functioneert als een contactforum 
voor studie naar de nagelaten geschriften 
van deze bijzondere auteur. Het EHOC 

staat onder leiding van prof. dr. Klaas A.D. 
Smelik, die ook de integrale editie van Hil-
lesums nagelaten geschriften verzorgde.

» Meer info? Kijk op ehoc.nl.

Afgelopen zomer verhuisde het EHOC naar Middelburg, de geboorteplaats van Etty Hillesum, 
waar het op 1 oktober o�  cieel is geopend. Met een bijzonder en gevarieerd openingsprogramma konden geïnteresseerden 

(verder) kennismaken met de activiteiten van het EHOC en met leven en werk van Etty Hillesum.

Deze vrouwen werden vaak – 
bijna lie� ozend – aangespro-
ken met ‘tante’. De bekendste 
van deze vrouwen was ‘tante’ 
Corrie ten Boom, die onver-
moeibaar over Israël en haar 
Heiland heeft gesproken, zelfs 
tot ver over de landsgrenzen.
Een andere vrouw die ook wel 
met ‘tante’ werd aangesproken 
door degenen die haar Bijbel-
studies volgden, was mevrouw 
Rebecca de Graaf-van Gelder 
(1907-1995) uit Alphen aan de 
Rijn. Rebecca was een Jodin, 
die geloofde dat Jezus de 
Messias is. Zij volgde een Bij-

belschool in Arnhem en kreeg 
steeds meer inzicht in de re-
latie tussen Israël en de kerk. 
Enkele van haar gevleugelde 
uitspraken zijn: “Israël is niet 
bij de kerk gekomen, maar de 
kerk is bij Israël gekomen”, en: 
“Jezus is niet los verkrijgbaar”. 
Onlangs is er een brochure 
verschenen met een veertien-
tal korte, maar krachtige Bij-
belstudies van deze strijdbare 
vrouw. Al in het eerste hoofd-
stuk rekent ze op Bijbelse wij-
ze af met de vervangingsleer, 
die veel kwaad heeft gedaan 
in de verhouding Israël en de 

kerk. Verder wordt er gespro-
ken over ‘de kleine lettertjes 
in de polis van Paulus’, waarin 
Romeinen 11 aan de orde 
komt. Heel direct en eenvou-
dig is de uitleg, vooral voor 
mensen die (nog) niet zoveel 
inzicht hebben in de ongebro-
ken trouw van de Heere God 
aan Zijn volk Israël.

» Het boekje Israël en Kerk 
kost € 4,- (excl. verzendkosten) 
en is uitgegeven in de TJC-II 
brochurereeks. TJC-II is de 
naam van de beweging 
‘Op weg naar een Tweede 

Vergadering van Jeruzalem’. 
Meer informatie daarover 
op tjcii.nl.

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog zijn het veelal vrouwen geweest die veel kerkmensen trachtten 
te overtuigen van de Bijbelse betekenis van de herleving en de actuele betekenis van Israël.

Covenant & Controversy

De stijl is modern, helemaal 
van deze tijd. Het beeld is deels 
van kleur ontdaan, maar de 
contrasten zijn scherper. De 
muziek is indringend. De rus-
tige beelden, waarvan er veel 
in Auschwitz zijn gemaakt, 
worden zo betekenisvol.
De fi lm is een aaneenschake-
ling van zulke beelden, terwijl 
verschillende mensen vertellen 
over het antisemitisme. In 
documentairestijl, hapklaar, 
behapbaar. Toch vormt het één 

verhaal over Gods door mensen 
omstreden verbond met Israël, 
waarin het kerkelijke antise-
mitisme, maar ook de heden-
daagse islamitische uitingen 
van het antisemitisme aan bod 
komen. Met elkaar vormt de 
fi lm één indringende vraag: als 
Auschwitz mogelijk was zonder 
omstreden Joodse staat, wat is 
er dan mogelijk mét zo’n staat?

De Engelstalige fi lm is gemaakt 
door de Frontier Aliance, een 

Amerikaanse organisatie van 
christenen en in Jezus geloven-
de Joden. Er zijn geen onderti-
tels. Het is onduidelijk wanneer 
de overige vier delen worden 
gepubliceerd en waar deze 
precies over zullen gaan. Wel 
is er op het vimeo-kanaal van 
Covenant & Controversy veel 
bonusmateriaal te vinden van 
korte fi lmpjes die dieper ingaan 
op de inhoud van de fi lm. (RR)

» https://vimeo.com/141013699

Eigenlijk zomaar stuitten we online op de fi lm Covenant & Controversy, blijkbaar het eerste deel 
van een vijfdelige serie. Deel 1 staat online en is getiteld The Great Rage, de grote woede. 

Het is een ruim anderhalf uur durende, indringende fi lm over antisemitisme.

Documentaire

Rebecca de Graaf-van Gelder
Boekbespreking

Directeur van het Etty Hillesum Onderzoekscentrum 
Middelburg, prof. dr. Klaas A.D. Smelik. 
| Foto: Julie Benschop

De opening in het stadhuis van Middelburg. 
| Foto: Julie Benschop



De vernietiging van het Joodse leven door de nazi’s in Europa wordt in Israël herdacht  
op de 27ste dag van de maand Nissan. De internationale gedenkdag voor de Shoah is  

door de VN (pas in 2005) vastgesteld op 27 januari. Voor het herdenken van de  
verdrijving van de Joden uit de Arabische landen heeft Israël sinds vorig jaar een  

nieuwe dag ingesteld: 30 november.

Weer een gedenkdag voor Israël

Joden uit Jemen op de vlucht. In 1948 werden velen van hen verjaagd. Velen vonden een nieuw thuis in 
de net opgerichte staat Israël. | Foto: Israel National Photo Archive

Terreurlied
Al enige tijd is er onder de Palestijnse 
bevolking een lied populair dat geweld 
verheerlijkt. Het lied wordt vertoond 
op de tv-zender van Fatah, de partij 
van Abbas, en roept de mensen op 
Israeli’s aan te vallen: “Ik kom naar je 
toe, mijn vijand. We gaan van huis tot 
huis met hakmessen en messen.” Het 
lied werd al een jaar geleden op de 
facebookpagina van Fatah geplaatst.

Europa-labels
Bij wijze van ludieke actie start Knes-
setlid Michael Oren met het labelen 
van Europese producten in Israëlische 
supermarkten. Oren: “We willen de 
Europeanen laten zien hoe het voelt 
als ze onze producten labelen.” Hij 

stelde dat het niet om een boycot 
gaat, “maar net als Europa wil dat con-
sumenten weten waar de Israëlische 
producten vandaan komen, is het ook 
belangrijk voor Israëli’s te weten dat 
als ze crackers uit Spanje kopen of bier 
uit België, of chocolade uit Duitsland, 
ze weten dat ze een politiek steunen 
die in feite antisemitisch is”.

Meer keuze kankerbe-
handeling
Viceminister Litzman van Gezond-
heidszorg bekijkt de mogelijkheden om 
meer behandelingen voor kankerpati-
enten te subsidiëren. Het gaat daarbij 
om psychologische begeleiding en 
verschillende aanvullende behandelin-
gen met medicijnen. Litzman hoopt in 
de loop van de maand november met 
een compleet voorstel te komen.

Ernstige tunnelschade
Het leven voor tunnelexploitanten 
van de Gazastrook is de afgelopen 
weken sterk verslechterd. Dat komt 
door het handelen van Egypte, volgens 
een tunnelbouwer uit het gebied. De 
Egyptische regering is zeer actief in 

het vernielen van de smokkeltunnels 
tussen de Gazastrook en Egypte, onder 
andere door de tunnels met zout zee-
water te vullen. Volgens de tunnelbou-
wer is de schade door het steeds weer 
onder water zetten van de tunnels vele 
malen erger dan het eerdere bombar-
deren van de tunnels door Israël.  
| Foto: Flash90
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In de Arabische wereld en Iran leefden 
voor de oprichting in 1948 van de staat 
Israël ongeveer 850.000 Joden. Sommi-
ge woonden hier al vele generaties. In 
586 v.Chr. zijn de tempel en Jeruzalem 
verwoest en werden veel Joden overge-
bracht naar het Babel van de oudheid, 
in het huidige Irak. Vele eeuwen is 
hier een bloeiende Joodse gemeen-
schap geweest: hier is de Babylonische 
Talmoed ontstaan. Ook in Alexandrië, 
in het huidige Egypte, bestond in de 
oudheid een grote Joodse gemeenschap 
die de Joodse Tenach vertaalde van het 
Hebreeuws in de wereldtaal van toen, 
namelijk het Grieks.

De terugkeer
Natuurlijk woonden er door alle eeuwen 
heen ook Joden in het Heilige Land. 
Voor 1900 keerden er na verschillende 
pogroms in Rusland steeds meer Joden 
terug naar het Beloofde Land, toen nog 
de Ottomaanse provincie Palestina. Ze 
brachten kennis mee en zorgden zo voor 
een hogere levensstandaard in het gebied. 
Hierdoor werden ook Arabieren uit ande-
re landen aangetrokken en zo groeide de 
bevolking van Palestina erg snel.
Na de Eerste Wereldoorlog werd Pales-
tina – dat bestond uit Israël, de betwis-
te gebieden en Jordanië – een man-
daatgebied waarover de Engelsen de 
zeggenschap hadden. Ze kregen daarbij 
de opdracht om Joodse vestiging in het 
land te bevorderen. De uitbreiding van 
de Joodse bevolking in het Heilige Land 
werd door sommige Arabieren met 
geweld beantwoord. Jordanië werd al in 
1923 toegezegd aan de Arabieren in een 
voorlopige overeenkomst; in 1946 werd 
het formeel onafhankelijk. 

Geweld
Vanwege het geweld werd in 1937 de 
commissie-Peel ingesteld. Deze stelde 

voor om het land ten westen van de 
Jordaan te verdelen in een Joods en 
Arabisch deel. Dit werd door de Ara-
bieren niet aanvaard. Na de Tweede 
Wereldoorlog werd het geweld in het 
gebied voor de Engelsen onhoudbaar 
en gaven ze het mandaat terug aan de 
net opgerichte Verenigde Naties.  
Op 29 november 1947 namen de VN 
het voorstel voor de splitsing van het 
resterende mandaat Palestina in een 
Joodse en Arabische staat aan. De Joden 
die in Palestina leefden, aanvaardden 
het voorstel, maar de Arabieren ver-
wierpen het.

Dreigementen
Vooruitlopend op de beslissing werd 
door verschillende hoge Arabieren 
gedreigd dat de Joden in de Arabische 
wereld het moeilijk zouden krijgen. 
Volgens VN-rapporten had de Egypti-
sche afgevaardigde, Heykal Pasha, op 24 
november 1947 al gewaarschuwd voor 
de gevolgen van de oprichting van een 
Joodse staat in Palestina: “De Verenig-
de Naties (...) moeten niet het feit uit 
het oog verliezen dat de voorgestelde 

oplossing een miljoen Joden in islami-
tische landen in gevaar zouden kunnen 
brengen (...) er zou antisemitisme in die 
landen kunnen worden gecreëerd, die 
nog moeilijker zal zijn te vernietigen 
dan het antisemitisme dat de gealli-
eerden in Duitsland probeerden uit te 
roeien (...) en dat zou de VN (...) verant-
woordelijk maken voor de zeer ernstige 
ordeverstoringen en voor de afslachting 
van een groot aantal Joden.”

Negenhonderdduizend Joden
Vóór Heykal Pasha’s woorden was er al 
gesproken over ‘bloedbaden’, ‘rellen’ en 
‘oorlog tussen twee rassen’. Het geweld 
beperkte zich niet alleen tot Egypte, 
maar werd ook in andere islamitische 
landen waargenomen. Nog voor het 
uitroepen van de staat Israël nam de 
Arabische Liga op 17 februari 1948 het 
besluit om de ongeveer negenhon-
derdduizend Joden uit hun landen te 
verjagen. Slechts twee dagen nadat de 
staat Israël was uitgeroepen, verklaarde 
de New York Times op 16 mei 1948: “De 
Joden zijn in alle islamitische landen in 
groot gevaar. Negenhonderdduizend 
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Joden moeten in Afrika en Azië de 
woede van hun vijanden onder ogen 
zien.” Mallory Browne deed verslag 
van een reeks discriminerende maat-
regelen van de Arabische Liga tegen de 
Joodse inwoners van de lidstaten (op 
dat moment waren dat: Egypte, Irak, 
Jordanië, Libanon, Saoedi-Arabië, Syrië 
en Jemen).

Gedenkdag
Er wordt vaak gezegd dat de Joden uit 
de Arabische landen de prijs hebben 
betaald voor de stichting van de staat 
Israël. Maar zoals hierboven al be-
schreven, zijn er harde bewijzen dat 
zelfs vóór de oprichting van Israël en 
voordat de grote massa van Arabische 
vluchtelingen ervandoor was gegaan, 
Arabische regeringen samenspanden 
om hun Joden tot slachtoffers te maken 
en hun land en bezit te onteigenen. 
Deze Joden hadden geen enkele in-
vloed op de besluitvorming omtrent de 
deling en waren ook geen partij in het 
conflict.
Om deze gebeurtenis niet te vergeten, 
werd een wetsvoorstel ingediend om 
voortaan de datum van 17 februari uit 
te kiezen als dag van nationale her-
denking van het Arabische plan om 
de Joden uit hun geboortelanden in 
de Arabische wereld te verdrijven. In 
2014 stelde de Knesset echter voor om 
die dag van herdenking te houden op 
30 november. De dag na 29 novem-
ber, waarop de VN tot de deling van 
Palestina beslisten, startte het Arabi-
sche verzet. Deze datum is nu bij wet 
vastgelegd als de nationale gedenkdag 
voor de verdrijving van 850.000 Joden 
uit de Arabische landen en Iran in de 
twintigste eeuw. 
Iets om in gedachten te houden als u 
weer een eenzijdig verhaal hoort of leest 
over de vluchtelingen uit Palestina.
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Gasdeal
Begin november trad de Israëlische 
minister van Economische Zaken, 
Aryeh Deri, af. Hij had een gasdeal op- 
gehouden, omdat hierdoor een mono-
polie zou dreigen. Met zijn aftreden 
kwam zijn portfolio in handen van 
Netanyahu, die de deal goedkeurde. 
Hiermee kan het gas uit de Leviathan- 
en Tamargasvelden worden geëxploi-
teerd. De deal blijft omstreden, maar 
volgens Netanyahu zal deze Israël veel 
werkgelegenheid, goedkope energie 
en geld opleveren.

Lichten aan

Van 1 november tot 31 maart geldt in 
Israël de verplichting om ook overdag 
met lichten aan te rijden. Wie dit niet 
doet, riskeert een boete van honderd 
sjekel (ongeveer 23 euro). Omdat de 
Israëli’s dit weleens vergeten, voerde 
de overheid begin november cam-
pagne om automobilisten hieraan te 
herinneren. | Foto: Flash90

Diplomatenles
Aanstormende diplomaten binnen het 
Israëlische ministerie van Buitenland-
se Zaken zullen voortaan een rondrit 
krijgen door de dorpen in Judea en 
Samaria en les in Joodse geschiede-
nis. Op die manier moeten ze beter 
kunnen verdedigen dat wat de wereld 
‘illegale nederzettingen’ noemt, wel 
degelijk legaal is.

Zwerfdieren

Minister van Landbouw Uri Ariel heeft 
bezwaar gemaakt tegen een pro-
gramma om zwerfkatten en -honden 
te castreren en steriliseren. Dit zou 
tegen de Joodse wet in gaan. God 
zegende immers alle schepselen met 
de gave van voortplanting. Hij stelde 
daarom voor om de groeiende popu-
latie zwerfdieren tegen te gaan door 
dieren te ‘exporteren’. Na protesten 
heeft hij het voorstel weer ingetrok-
ken. | Foto: Flash90

Noodkreet Jeruzalem
De Jeruzalemse burgemeester Nir 
Barkat schreef begin november een 
brandbrief aan premier Netanyahu. 
De stad krijgt te weinig budget van de 
regering om de huidige terreurdrei-
gingen en de gevolgen ervan het 
hoofd te bieden. “Het blijven negeren 
van de behoefte van Jeruzalem, zal 
een overwinning voor terreur zijn”, 
schreef Barkat.

Bijbel moet ‘ontjoodst’ worden

Anderen zien het slechts als een geschiedenisboek over hoe 
Joodse mensen God verkeerd begrepen hebben. De Palestijns 
christelijke theoloog Naim Ateek, directeur van het instituut 
Sabeel, ziet het Oude Testament als “achtergrond of geschie-
denis”, maar niet als “bindende theologie”. Hij leest het Oude 
Testament vanuit het Nieuwe. Het boek Jona, waarin niet 
over Israël gesproken wordt, is voor hem de maatstaf voor 
het lezen van het Oude Testament. Veel andere Bijbelboeken 
noemt hij “bekrompen” en “nationalistisch”. Hij vindt dan 
ook dat de Bijbel ’ont-zioniseerd’ moet worden. Ontdaan 
van alles wat betrekking heeft op “één afzonderlijk volk of 
afzonderlijke natie”. Voor hem is de Thora het hart van het 
bekrompen en nationalistische denken, en is het “Joods religi-
euze” de bron van veel problemen.

Maar ook het Nieuwe Testament spreekt veelvuldig over 
Gods verkiezing van Israël en over Jezus als “Zoon van David”. 
Ook de geslachtsregisters doen dat. Het Nieuwe Testament 
moet hier en daar dus ook ’ont-zioniseerd’ worden. Volgens 
Ateek heeft Jezus Zichzelf ontdaan van het begrip ‘Zoon 
van David’ door “de weg van David niet over te nemen”. Zijn 
afstamming van David in de koninklijke lijn is niet meer van 
belang. Jezus en het christelijk geloof moeten dus geheel 
ontdaan worden van iedere verbinding met de verkiezing van 
Israël als land en volk. Het moet een uitsluitend universele 
godsdienst zijn.

Dit ont-zioniseren van de Bijbel hebben Palestijnse christe-
nen niet zelf bedacht. We komen dit ook al tegen bij de Deut-
sche Christen, dat deel van de protestantse kerken in Duitsland 
in de jaren dertig en veertig dat achter het naziregime stond. 
Ook zij hadden moeite met het Oude Testament vanwege het 
Joodse karakter. Ds. Siegfried Leffler, voorman van de Deut-
sche Christen, zei: “Je kunt ook zonder het Oude Testament 
zalig worden, dus laat het getroost weg.” De protestantse kerk 

in Thüringen richtte in 1939 een instituut op in Eisenach dat 
het kerkelijke leven moest ‘ontjoodsen’. Ook zij vonden dat 
de Bijbel ontdaan moest worden van Joodse elementen. Zij 
noemden dat Entjudung. Ds. Walter Grundmann, directeur 
van het instituut, schreef in zijn boek Die Entjudung des reli-
giösen Lebens: “De Joodse invloed op het religieus-kerkelijke 
leven moet gebroken worden.” Het instituut bracht een nieu-
we Bijbel op de markt, ontdaan van het Oude Testament en 
met een Nieuwe Testament, dat gezuiverd was van begrippen 
als ‘Zoon van David’ en van de geslachtsregisters.

Dit is waar aversie van Jodendom en Israël toe kan leiden. Als 
je je verzet tegen de rol van Israël in Gods heilsplan dan ont-
kom je er niet aan om te gaan snijden en knippen in de Bijbel. 
Dan blijft er maar een flinterdun bijbeltje over.

Willem Aantjes

Bleskensgraaf, het dorp waarin hij is 
opgegroeid, komt voorbij. De oproep 
om zich te melden voor de ‘Arbeit-
seinzatz’ in Duitsland is een belangrijk 
onderdeel van zijn verhaal. En dan 
beschrijft hij natuurlijk zijn tewerkstel-
ling bij het postkantoor van Güstrow bij 
Mecklenburg waar zijn dagtaak gevuld 
wordt met het rondbrengen van overlij-
densberichten van de vaders en zonen 
die sneuvelden aan het oostfront.
Onze afspraak kwam niet zonder meer 
tot stand. Door dramatische familie-
omstandigheden van Willem moest 
onze aanvankelijke ontmoeting enige 
weken worden uitgesteld. Maar nu was 
het zover. Willem heeft zijn verhaal 
gedaan. Hij neemt een slok water. “Kijk 
Lody, dit is het verhaal dat ik altijd heb 
willen vertellen aan professor Lou de 
Jong, mijn verhaal. Maar na zijn eerste 

publicatie over mijn vermeend oorlogs-
verleden heeft hij mij nooit die kans 
geboden.” Willem haalt zijn schouders 
op. “Lou de Jong is nu dood. Tenminste 
heb ik mijn verhaal aan iemand kunnen 
vertellen.” 
Ik zwijg. De afgelopen paar uur heeft 
deze man zijn persoonlijk drama voor 
mij uitgerold. Verguist en vernederd 
door een samenleving op basis van het 
getuigenis van een historicus die niet 
bereid bleek hoor en wederhoor toe 
te passen en op latere leeftijd zijn in 
gebreke blijven toegeeft. “Lody”, zegt 
Willem, “dit zal wel zo ongeveer de laat-
ste keer zijn dat ik mijn verhaal vertel. 
Doe er mee wat je ermee wilt doen. 
Mijn verhaal is af.”
Bijna tien jaar nadat wij tegenover 
elkaar hebben gezeten, oordeelt een 
deel van de samenleving opnieuw hard. 

Nu, naar aanleiding van zijn overlijden. 
“Aantjes had zijn verleden niet mogen 
verzwijgen. Hij had er meteen na de 
oorlog mee voor de draad moeten ko-
men.” Waar had hij mee voor de draad 
moeten komen? Hoe had hij er mee 
voor de dag moeten komen? Wat had 
hij eigenlijk moeten vertellen aan een 
samenleving die in die naoorlogse jaren 
alleen nog maar in termen van ‘goed’ of 
‘fout’ kon en wilde denken? 
Willem Aantjes verhaal is af. Wij als 
samenleving die, ondanks een gebrek 
aan kennis van de historische feiten, 
een haarscherp oordeel als een prie-
mend zwaard klaar hebben staan, zijn 
hier nog niet van af. Wij hebben in het 
omgaan met de mens in de geschiede-
nis nog een lange weg te gaan.
Willem, niemand zal jou nog verder in 
de rede vallen.
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“Lody, natuurlijk wil ik jou mijn verhaal vertellen. Maar onder één voorwaarde.  
En dat is dat je mij niet in de rede valt, dat je mij laat uitspreken.” En dat heb ik gedaan.  

Bijna twee uur is Willem Aantjes onafgebroken aan het woord geweest.
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Veel Palestijnse christenen hebben niets met het Oude Testament. Zij hebben 
niets met de opvatting dat God het volk Israël verkiest als volk en vanuit dat 

land en volk de wereld wil zegenen. En daar staat het Oude Testament vol 
van. Voor hen kan het dus net zo goed weggegooid worden.

De Wartburg in Eisenach, waar de ’Deutsche Christen’ nadachten over hoe 
de Bijbel te ’ontjoodsen’. | Foto: Robert Scarth/CC2.0 Wikimedia Commons
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Or: licht

De priesterzegen 
Als Jesaja spreekt over licht, dan gaat 
het feitelijk om een beeld, om figuur-
lijk gebruik, waarmee naar iets anders 
wordt verwezen. We moeten niet ver-
geten dat we te maken hebben met een 
boek uit een oosterse cultuur. Veel za-
ken daarin worden ons uitgelegd door 
beelden en ook gelijkenissen. Ver vóór 
Jesaja is er de priesterzegen, Numeri 
6. In vers 25 horen we: “De Here doe 
zijn aangezicht over u lichten” ... ja’eer 
Adonái panáv elècha. Hier gaat het om 
het werkwoord dat bij het zelfstandige 
naamwoord or hoort. 
Hoe moeten we dat ‘lichten’ nu begrij-
pen? Wel, dat gaat het beste door te 
kijken naar het tegenovergestelde. In 
Leviticus 20 gaat het er onder meer om 
dat iemand zondigt als hij waarzeggen-
de geesten raadpleegt. Vers 6: “Tegen 
zo iemand zal Ik mijn aangezicht keren 
en hem uit het midden van zijn volk 
uitroeien” ... Ve-natáti et-panái ba-nè-
fish ha-hie. Nu, als God Zijn aangezicht, 
Zijn gelaat, panáv, over iemand doet 
lichten, dan gebeurt het tegenover-
gestelde: Hij bekrachtigt iemand, Hij 
doet iemand goed. 

De komst van licht 
De komst van licht betekent dat er 
goed gedaan wordt: aan iemand, en bij 
Jesaja aan het volk Israël. Zijn hoofd-
stuk 60 opent er nadrukkelijk mee. 
Vers 1: “Sta op, word verlicht, want uw 
licht komt” ... koemi ori ki ba oréech. 
Het vervolg zegt: “Duisternis zal de 
aarde bedekken, en donkerheid de 

natiën, maar over u zal de Here opgaan” 
... ve-alájiech jizrách Adonái. Dat jizrách 
staat hier met opzet. Het is het gebrui-
kelijke woord voor het opgaan, het 
stralen van de zon. Het woord mizrach 
hangt er mee samen. Dat betekent 
‘het oosten’, ja, ook niet zonder reden, 
immers, de zon komt op in het oosten. 
In de eerste drie verzen van Jesaja 60 
gaat het over niets anders: ori, wordt 
verlicht; de heerlijkheid des Heren 
gaat over u op, zarách, ook: zal over 
u stralen; over u zal de Here opgaan, 
jizrách, zal stralen. Vers 3: “Volken 
zullen opgaan naar uw licht, oréech, en 
koningen naar uw stralende opgang, 
le-miga zarchéech” (de g is uit te spreken 
als een zachte k). Licht, opgaan van de 
zon, stralen, glans. Dat is het prachtige 
perspectief dat de profeet hier schildert 
voor zijn volk Israël. 

Woordfrequentie 
Vaak kijken we naar de woordfrequen-
tie in de grondtekst, naar het aantal 
keren dat een woord voorkomt. Wel, 
het woord ‘or’ komt in heel Tenach 
124 keer voor. Daarvan bij de profeten 
samen 47 keer. Bij Jesaja treffen we het 
27 keer aan. We kunnen op grond van 
die 27 keer vaststellen dat het bij Jesaja 
gaat om een thema, een steeds terug-
kerend begrip dat hij zijn toehoorders 
en ook ons, de latere lezers, wil voor-
houden. Hij vult het aan met ‘stralen’, 
‘opgaan van de zon’ en ‘glans’. 

De Messias 
Tegelijkertijd is Jesaja de profeet aan 

wie wij uitspraken ontlenen over de 
Messias, en in hoofdstuk 9 vinden we 
het verband tussen licht en de Messias. 
Vers 1: “Het volk dat in donkerheid 
wandelt, ziet een groot licht, ra’óe or 
gadól. Over hen die wonen in een land 
van diepe duisternis, straalt een licht, 
or nagáh alehéem.” Hier hebben we 
or, licht, en nagáh, glans, bijeen, en 
dat terwijl enkele verzen verder wordt 
gesproken over een geboorte. Vers 
5: “Want een kind is ons geboren, jèlèd 
joelád lanée.” De namen die dit Kind 
worden gegeven zijn ongewoon. Won-
derbare Raadsman: pèlè jo’éets, Sterke 
God: eel gibór, Eeuwige Vader: aviád, 
Vredevorst: sar shalóm.
Het is een oude discussie tussen Joden-
dom en christendom: komt de Messias 
of is hij al gekomen? De evangelist Jo-
hannes maakt een eind aan het verschil 
van inzicht, en wel door deze uitspraak 
van de Heere Jezus weer te geven: “Ik 
ben het licht der wereld.” (Johannes 
8:12). Het Grieks gebruikt hier de term 
‘phoos’ voor licht. Dat kennen we uit 
‘photo-graphein’, fotograferen, dat wil 
zeggen schrijven met licht. Maar wat 
zou het een belangwekkende hulp zijn 
als het Nieuwe Testament niet in het 
Grieks was geschreven, maar in het 
Hebreeuws. Dan zouden we recht-
streeks vergelijkingsmateriaal tot onze 
beschikking hebben. Maar niettemin, 
God doet Zijn aanschijn over ons 
lichten, Hij doet ons goed, Zijn Licht is 
over ons opgegaan.
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Licht is een belangrijk thema in de Hebreeuwse Bijbel.  
Het komt op vele plaatsen aan de orde en wel heel opvallend bij  

de profeet Jesaja. Hij is ook degene in wiens geschrift we  
belangrijke uitspraken over de Messias aantreffen.   

Het woord dalet betekent ‘deur’. 
De deur is de opening naar het 
huis (de beet). De letter dalet 
staat symbool voor de arme die 
door de rijke (de gimel) begun-
stigd wordt, zagen we in de 
vorige aflevering. De Talmoed 
merkt daarbij in de vorm van de 
dalet iets van de subtiele aard 
van dat weldoen op. 

Waarom steekt het dakje van 
de dalet naar achteren uit 
richting de gimel (de weldoe-
ner)? Omdat de arme zichzelf 
door de rijke moet laten vinden. 
Met andere woorden, hij moet 
hem in staat stellen om goed te 
doen zonder het hem moeilijk 
te maken. Maar waarom is het 
gezicht van de dalet afgekeerd 
van de gimel? Omdat hij hem in 
het geheim moet helpen, met 
een afgewend gezicht als het 
ware, om hem niet openlijk te 
beschamen.
 
In de mystieke traditie wordt 
de dalet ook geassocieerd met 
het Aramese woordje de-leet, 
‘hij die niets heeft’, of niets is. 
De mens is niets en kan niets 
uit zichzelf, zonder de kracht 
van Gods goedertierenheid. In 
Psalm 62 staat: “Ook de goe-
dertierenheid is van U, Heere, 
want U zult eenieder vergelden 
naar zijn werk.” 
De Ba’al Sjem Tov, de grondleg-
ger van het chassidisme, merkt 
op dat vergelding naar werk 
eigenlijk geen goedertierenheid 
is maar gewoon zoals het hoort. 
Maar ‘naar zijn werk’ kun je ook 
lezen als ‘alsof het zijn werk is’. 
Dat is Gods diepste goedheid, 
dat Hij de onverdiende beloning 
inkleedt alsof zij verdiend is, om 
de ontvanger niet te bescha-
men. Gods goedertierenheid 
vindt haar diepste uitdrukking 
in Zijn oordeel. Hij is barmhartig 
voor de dalet, degene die uit 
zichzelf niets heeft.

Ten slotte is dalet de eerste 
letter van het woord dira, wo-
ning. Het gaat om de woning 
die God zich hier beneden wil 
maken. Kortom, dalet is de deur 
waardoor de nederige de ver-
werkelijking van Gods woning 
hier beneden binnengaat.

Dalet
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Het alefbeet
Kees de Vreugd
kdvreugd@cvi.nl

Zonsopgang in de Jordaanvallei. | Foto: Flash90
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Israël Natúúrlijk met Oppenheim Travel!

Al meer dan 40 jaar 
de meest complete 

Israël-specialist.

Oppenheim Travel
Cronenburg 154, 1081 GN Amsterdam

Tel: 020 - 40 420 40  www.oppenheim.nl

Hét adres voor professioneel, persoonlijk advies.

Bij ons bent u aan het juiste adres voor: 
 vliegtickets  autohuur  rondreizen  fly-drives  hotels van noord tot zuid  groepsreizen op maat  etc. 

Israël op wielen
Ontdek Israël in uw eigen tempo.

Zeer populaire, goed verzorgde 
fly-drive arangementen.

Vanaf € 975 p.p.

Speciale 
aanbiedingen

voor veel hotels, verspreid 
over heel Israël.

Ook veel ervaring in groepsreizen op maat 
voor uw kerkelijke gemeente.

Rondreizen Israël
Zeer compleet, inclusief gids en 

alle excursies. 

Wekelijks gegarandeerd vertrek!

Vanaf € 1449 p.p.

Kijk voor 
meer prachtige 
aanbiedingen 

in onze brochure 
of op internet:

www.oppenheim.nl

Aanbieding: 
Hertz autoverhuur vanaf 

slechts € 19 per dag



Bijbelse schatten in Jeruzalem

De Jeruzalem Scavenger Hunt is een zoektocht, letter-
lijk vertaald speurtocht, naar de Joodse geschiedenis van 
drieduizend jaar geleden tot heden. Het is de bedoeling 
om andere plekken van Jeruzalem te leren kennen dan 
je gewend bent met een georganiseerde reis. Je ontdekt 
tijdens de route ook dat eeuwenoude profetieën tot 
leven komen en je komt bij plekken waar bijzondere 
gebeurtenissen plaats hebben gevonden. Zo word je 
getuige van de boeiende en inspirerende geschiedenis 
van het uitverkoren volk en het Beloofde Land.

Joodse wijk
Gewapend met een missiepakket met taken en opdrach-
ten, bestaande uit een routekaart, navigatie, foto’s om te 
herkennen en de nodige aanwijzingen, gaan wij op weg. 
We konden kiezen uit zes verschillende tochten en ko-
zen voor de Oude Stadroute in de Joodse wijk, waarvan 
de oorspronkelijke Hebreeuwse naam is: HaRova HaYe-
hudi, of kortweg Rova. Onze groep bestaat deze keer uit 
vijf personen. Natali is onze reisgids; hij instrueert ons 
vooraf  en begeleidt waar nodig.

Rothschild-house
De Joodse wijk is één van de vier traditionele wijken 
waarin de Oude Stad van Jeruzalem verdeeld is. De 
andere wijken zijn de Armeense, de christelijke en de 
islamitische wijk. De Joodse wijk is in 1948 door Ara-
bische legers bijna helemaal verwoest. Toen Jeruzalem 
in 1967 na de Zesdaagse Oorlog weer in Joodse handen 
kwam, deden archeologen bij de wederopbouw histori-
sche vondsten. Inmiddels wonen er weer tweeduizend 
mensen in de Joodse wijk.
We starten vanaf het Batei Mahsehplein, waar ook het 
Rothschild house staat, gebouwd in 1871 door Neder-
landse en Duitse Joden, bedoeld voor arme gezinnen. 
Tussen 1948 en 1967 werd het gebruikt als Arabische 
officiersschool, maar nu is het weer in bezit van de  
Talmud Tora. Het gedeelte van de historische pilaar  
die ervoor staat, stamt uit de tweede tempelperiode.

Hurvasynagoge
Vervolgens is onze opdracht de Hurvasynagoge, het 
middelpunt van de Joodse wijk. Hurva betekent ruïne. 
Zeer toepasselijk, want deze belangrijke synagoge werd 
twee keer verwoest, en twee keer weer opgebouwd. De 
Asjkenazische synagoge werd in 2010 voor het laatst op-
nieuw ingewijd. Binnen zie je in het midden de bima, de 
verhoging waar de Thora wordt voorgelezen; het licht 

Wie meedoet aan één van de Israel ScaVentures ontdekt een schat aan Bijbels-historische informatie.G
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valt door twaalf ramen naar binnen, verwijzend naar de 
twaalf stammen van Israël.

Moskee achter synagoge
Zeer opmerkelijk is de moskee direct achter de Hurvasy-
nagoge. De minaret steekt boven alles uit. Hoe komt die 
daar? Het is een wonderlijk verhaal. Op de plaats van de 
moskee woonde een Joodse familie. De zoon daarvan 
kreeg onenigheid met vrienden en als reactie daarop 
werd hij moslim. De binnenplaats, behorende bij het 
huis, werd daarna door de familie ter beschikking ge-
steld aan moslims om te bidden. Met alle gevolgen van 
dien. Er kwam een moskee met minaret, de Sidna Omar 
moskee genaamd. Deze is nu niet meer in gebruik. 
Wat me opvalt, is dat de Arabieren in de oorlogen alle 
synagogen hebben verwoest, maar dat de Joden na de 
opbouw de minaret lieten staan.

De Broad Wall 
We gaan naar de Broad Wall, de ‘Brede Muur’, in 1970 
opgegraven aan de rand van de Joodse wijk. Deze muur 
is gebouwd door koning Hizkia van Juda in de achtste 
eeuw v.Chr. Omdat Hizkia weigerde koning Sanherib 
van Assyrië hulde te brengen, bereidde hij zich voor op 
een aanval van Sanherib door deze muur te bouwen. 
Hij brak daarbij huizen af die in de weg stonden. Eén 
afgebroken huis is opgegraven, evenals de door Hizkia 
gegraven watertunnel van 533 meter die van de Gihon-
bron loopt naar het badwater Siloam in de Davidstad, 
zodat de inwoners van Jeruzalem altijd verzekerd waren 
van drinkwater. Je kunt zelfs in de tunnel lopen, maar 

dan krijg je wel natte voeten! De geschiedenis komt 
voor in 2 Kronieken 32:3-5 en 30 en in Nehemia 3:8, 
maar Jesaja 22:9-10 maakt er ook melding van. Ik zie 
voor mijn eigen ogen de betrouwbaarheid van Gods 
Woord. Drieduizend jaar geleden opgeschreven en hier 
zie ik het voor me!

The Burnt House
We wandelen verder door de Bijbelse geschiedenis en 
komen bij The Burnt House, ‘Het verbrande Huis’. Het 
blijkt uit de tweede tempelperiode te zijn en ligt zes me-
ter onder straatniveau. Een priester, die dienst deed in 
de tweede tempel, en zijn familie woonden in dit huis. 
Met de verwoesting van de tweede tempel in 70 n.Chr. 
door de Romeinen, is ook dit huis verwoest.
De Romeinen zijn er niet meer, maar het Joodse volk 
wel! De Bijbel komt tot leven en de geschiedenis komt 
in een persoonlijke context, want door alles heen zie ik 
het herstel van Israël als een vervulling van de Bijbelse 
profetieën. 

Terug op het Batei Mahsehplein waar we zijn begonnen, 
zien we de tekst van Zacharia 8:4-5 in steen gegraveerd: 
“Zo zegt de Here der heerscharen: er zullen weer oude 
mannen en vrouwen op de pleinen van Jeruzalem 
zitten, ieder met een stok in de hand vanwege zijn hoge 
leeftijd. Ook zullen de pleinen der stad vol zijn van 
jongens en meisjes die daar spelen.” Aanschouwelijk 
onderwijs, want ik zie de kinderen daar rennen. De 
Bijbel bewijst zichzelf. Een beter bewijs en een sterker 
getuigenis kun je niet krijgen.

De Brede Muur. | Foto: Orientalizing/CC2.0 Flickr

Meer ontdekkingstochten
•  Behalve the Joodse wijk ontdekkingstocht is er de 

Nachlaot route in het centrum van Jeruzalem. 
Deze gaat door één van de oudste wijken in de 
nieuwe stad, met maar liefst honderd synagogen 
van verschillende Joodse gemeenschappen.

•  De Yemin Moshe tocht gaat naar een wijk uit 1874 
buiten Jeruzalems oude stad; een wijk van de 
eerste pioniers. Hier was de eerste nederzetting 
buiten de oude stadsmuren. 
Voor kinderen rond 12 jaar is de Bar/Bat Mitzvah 

tour belangrijk om de Joodse historie in de Oude 
Stad te leren kennen.

•  En de Watchman Scavenger Hunt is meer op de 
christelijke deelnemers gericht. 

•  Ook kun je met een jeep de Gush Etzion tour 
doen. Hier begon de Joodse historie. Je ontdekt 
waterbronnen en grotten en loopt op het pad 
van de patriarchen. Alle routes zijn in het Engels, 
Hebreeuws of Spaans.

Het Rothschild House aan het Batei Mahsehplein met de historische 
pilaar ervoor. | Foto Derek Winterburn/CC2.0 Flickr

De Hurvasynagoge met de minaret ernaast. | Foto: GoIsrael De straatjes in de Joodse wijk van de Oude Stad. | Foto: GoIsrael



Pagina PB van advertenties CvI nr. 

 

Voor wie? Voor honderden kinderen uit de sloppen van Jaffa. 
Waarom?  Omdat het Jaffa Instituut haar hulp toespitst op de nood. 
Anders zouden die kinderen verdwijnen in een neergaande spiraal van 
armoede om daar nooit meer uit te komen. 
Dat wil het Jaffa Instituut niet.  Dat wilt u toch ook niet? 
Een druppel op een gloeiende plaat bestaat niet, want ELK leven telt. 

UW steun telt. 
 Onze 2e – zojuist verzonden – nieuwsbrief van dit jaar vertelt hierover. 
 Als u nog niet meeleest sturen wij u deze graag  toe. Info hiernaast. 
Zo krijgt u informatie over het project dat al meer dan 30 jaar hulp kan 
bieden door een solide besteding van de giften van haar Nederlandse 
vrienden. Die vrienden zijn goud waard. 
Dank als u reeds deelneemt. Dank als u deel wilt gaan nemen. 

         zonder JAFFA geen toekomst ! 
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.  

Giften graag op IBAN:
NL 97 INGB 0003885840

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

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

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

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

alle bevolkingsgroepen,
ongeacht afkomst en

overtuiging.

Verpleegkundige hulp
discrimineert niet....

Geeft u óm Israël,
geef dan voor Israël

www.verplegingvoorisrael.nl

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

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

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

WAARHEID & VREDE
gratis Messiaans tijdschrift

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

Bij aanvraag ontvangt u gratis het boekje:
      De Feesten van de HEER (Lev 23), door Bert Otten

Groepsaccommodatie voor christelijke Groepen en families
internet: www.devistrap.nl telefoon: 06-18097777 b.g.g. 06-54222100

Kampeerboerderij 
Stichting De Vistrap 
te Dalfsen

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

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

Hulp aan Joodse mensen
in Oost-Europa

ECONOMISCHE

CRISIS
IN OEKRAINE

HELP 
JOODSE MENSEN

IN OEKRAÏNE 
EN WIT -RUSLAND

STRUCTUREEL

ADOPTEER EEN 
PERSOON OF GEZIN

www.roechama.nl

Stichting Roechama | KvK: 24358678
IBAN: NL54 RABO 0362 4394 86 | tel: 0184-683478

Samen voor christelijk geluid
 

Vanaf 1 januari 2016 zal er veel veranderen in het 
publieke omroepbestel. Nog veel minder dan nu zult 
u programma’s met een christelijk geluid tegenko-
men. 

Er wordt steeds minder zendtijd aan christelijke 
thema’s en programma’s toegekend. Nog minder 
eerlijke berichtgeving over christelijke thema’s zoals 
Gods’ verbondsvolk. Het werk van de zelfstandige 
christelijke media wordt daarom nog belangrijker. 
Deze organisaties zijn zelfstandig en ontvangen 
geen subsidies of andere financiële overheidssteun.
 

Helpt u mee om het christelijk geluid ook in 2016 te 
kunnen laten horen? Daarvoor hebben we uw gebed 
en financiële steun hard nodig.
 

Ga naar samenvoorchristelijkgeluid.nl en help mee.
 
Dankuwel!

www.samenvoorchristelijkgeluid.nl 
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Chanoeka in Maastricht
De Joodse gemeenschap viert in december 
Chanoeka (het lichtfeest). Zij herdenken dan de 
herinwijding van de tempel in Jeruzalem 2179 jaar 
geleden. Op elke avond van het Chanoekafeest 
wordt er een lichtje aangestoken van de achtar-
mige kandelaar. Graag nodigen we u uit om bij dit 
bijzondere feest aanwezig te zijn.

Op maandag 7 december verwelkomen de Nederlands Is-
raëlitische Hoofdsynagoge (NIHS) Limburg, Christenen 
voor Israël en de gemeente Maastricht u graag wanneer 
de lampen van de twaalf meter hoge kandelaar zullen 
worden aangestoken door opperrabbijn Jacobs.

18.00 uur:  Aansteken van het tweede kaarsje van de 
kandelaar (vóór het stadhuis)

19.00 uur: Informeel samenzijn met hapje en drankje
19.45 uur: Einde bijeenkomst

Vriendschap en verbondenheid
De NIHS Limburg organiseert dit unieke evenement 
met medewerking van Christenen voor Israël. Het is een 
teken van vriendschap en verbondenheid van Neder-
landse christenen met Israël en de Joodse gemeenschap 
wereldwijd.

Busvervoer
Vanuit twaalf plaatsen in Nederland en vanuit Antwer-
pen wordt busvervoer naar Maastricht geregeld. U kunt 
zich hiervoor nog tot 3 december aanmelden. Kijk op 
christenenvoorisrael.nl voor meer informatie en het 
aanmeldingsformulier of bel 033-2458824.

» Op christenenvoorisrael.nl vindt u binnenkort een 
overzicht van openbare Chanoekavieringen in Nederland.
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k Adventbijeenkomst ‘Wie verwachten wij?’

Evangelist en voormalig EO-medewerker Henk 
Binnendijk en emeritus PKN-predikant ds. Jaap de 
Vreugd gaan tijdens deze bijeenkomst nader in op 
het thema: ‘Wie verwachten wij?’ Ds. Jaap de Vreugd 
behandelt de vraag van Johannes de Doper in Mat-
teüs: “Bent U het Die komen zou, of verwachten wij 
een ander?” Joden en christenen verwachten beiden 
de Messias – voor de eerste of voor de tweede keer. 
Maar wie is Jezus die christenen terugverwachten? 
Henk Binnendijk gaat uit van de vraag van Filippus 
in het Johannesevangelie, en het antwoord van Jezus: 
“Ben Ik zo’n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, Filip-
pus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.” 
Ook hier gaat het om de vraag: Wie verwachten wij?

Naderend kerstfeest
In de adventperiode wordt stilgestaan bij het 

naderende kerstfeest, waarin we Jezus’ komst in 
deze wereld vieren. Het kerstfeest is doordrenkt 
van profetische verwijzingen uit de beloften voor 
Israël, maar dat zien we als kerk nauwelijks nog. 
Denk aan de belofte van de engel aan Maria dat 
haar zoon zal “zitten op de troon van zijn vader 
David en heersen over het huis van Jakob tot in 
eeuwigheid”.

De bijeenkomst in het Israëlcentrum wordt 
muzikaal ondersteund door Kees de Vreugd 
op piano. Iedereen is van harte welkom en de 
toegang is vrij.

» Aanmelden voor de adventbijeenkomst is 
noodzakelijk in verband met de beschikbare ruimte: 
bijeenkomst@cvi.nl of 033-2458824.

Christenen voor Israël organiseert op zaterdag 12 december van 13.00 tot 15.00 uur de 
jaarlijkse adventbijeenkomst in het Israëlcentrum aan de Patroonstraat 1 in Nijkerk. 

Als u deze krant per post 
thuis ontvangt, treft u 
in de bijlagen ook onze 
gebedskalender aan.

Eens in de twee maan-
den sturen we deze 
kalender (per post of 
digitaal) gratis toe aan 
voorbidders voor Israël. 
In de kalender vindt u 
actuele gebedspunten 
om in het gebed achter 
Israël te staan. 

» Bidt u mee? Abonneer u 
gratis via christenenvoor-
israel.nl/gebedspunten of 
bel 033-2458824.

Gebedskalender

Eind november trok de tulpendelegatie weer naar Israël 
om namens u de Israëlische bevolking een hart onder 
de riem te steken met het uitdelen van tulpenbollen. 
De tulpen zullen komend voorjaar bloeien en opnieuw 
herinneren aan de vrienden in Nederland.

» Op onze website kunt u het verslag lezen over 
de tulpentoer.

Tulpentoer

Rond de feestdagen geven wij geen krant uit. 
Het volgende nummer van Israël Aktueel verschijnt 
pas weer in januari. Maar in de tussentijd sturen 
we u wel een nieuwsbrief toe over onze voedselhulp-
projecten in Israël.

Nieuwsbrief 
voedselhulp
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Holocaustherdenking

Drie sprekers zullen tijdens deze 
herdenking het woord voeren. 
Eén van hen is Hadassa Hirsch-
feld. Ze komt uit een Joodse 
familie, waarvan veel leden in de 
Shoah zijn vermoord. Hadassa’s 
moeder overleefde de oorlog als 
enige van het gezin Wijzenbeek, 
waarin ze opgroeide. Vader en 
moeder Wijzenbeek, twee zussen 
(een tweeling), een broer en een 
hal� roer werden allen in Aus-
chwitz vergast. Hadassa’s vader, 
wiens moeder werd omgebracht, 
overleefde Auschwitz samen met 
zijn vader.

Al jaren organiseert Christenen voor Israël 
zangavonden voor Israël door heel Neder-
land. Een avond vol samenzang, prachtige 
koorzang en een overdenking door een van 
onze sprekers.

Tijdens deze avonden collecteren we voor ons 
werk of voor een van de doelen die wij in Israël 
ondersteunen. Zo worden het avonden waar 
Israëls God wordt geprezen, het volk Israël wordt 
gezegend en de gemeente wordt opgebouwd. 

» Wilt u bij u in de buurt ook zo’n avond 
organiseren? Neem dan contact op met 
Bep van Rij, zangavond@cvi.nl of 033-2458824.

Zingen voor Israël

Op woensdag 27 januari 2016 wordt weer over de hele wereld de Holocaust herdacht, 
in het Hebreeuws ook wel de Shoah (vernietiging) genoemd. In Nijkerk doen we dat straks 
voor de vijfde keer. 

De draad weer oppakken
Hadassa en haar zus Lonie groei-
den op in het naoorlogse Utrecht, 
waar de kleine overgebleven 
Joodse gemeenschap probeerde 
de draad weer op te pakken. Voor 
hun moeder, Betty Wijzenbeek, 
was dat heel zwaar. Want waar zij 
in de synagoge aan de Springweg 
met haar familie gezeten had, 
waren nu hun plaatsen leeg. Zij 
heeft nooit meer een stap in die 
synagoge gezet. Hadassa studeer-
de geschiedenis en studeerde af 
op het onderwerp ‘De ontken-
ning van de Holocaust’. Twintig 

jaar was zij verbonden aan het 
Centrum voor Informatie en Do-
cumentatie Israël (CIDI), waarvan 
vijftien jaar als adjunct-directeur.
Op 29 oktober jl. spraken Hadas-
sa en Lonie ter gelegenheid van 
de onthulling van een Joods mo-
nument in Utrecht, vlak naast het 
Spoorwegmuseum dat vroeger 
het Maliebaanstation heette. Als 
laatste van de vier grote steden 
heeft nu ook Utrecht een plek 
om te herdenken dat in de oorlog 
1239 Joden via datzelfde station 
werden weggevoerd.

Herdenkingsbijeenkomst
Meer over Hadassa Hirschfeld 
en de beide andere sprekers leest 
u op christenenvoorisrael.nl en 
in de volgende editie van Israël 
Aktueel, die 22 januari verschijnt. 
De herdenking zal muzikaal 
worden omlijst door onder meer 
violiste Iris van der Laar, concert-
meester van het Hineni Symfonie 
Orkest. Zij speelt het bekende 
thema uit de fi lm Schindler’s List. 
De bijeenkomst op 27 januari 
in Nijkerk vindt van 13.00 tot 
15.00 uur plaats in de Goede 
Herderkerk, Willem-Alexander 
Plein 14, vlak naast het station. 
Interesse? Dan moet u zich voor 
deze bijeenkomst aanmelden. Dat 
kan via bijeenkomst@cvi.nl of 
033-2458824.

actiefdecember 2015 | israël aktueel
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Ondernemers 
in Israël
Een groep ondernemers van ons platform bracht in november een 
werkbezoek aan Israël. 

Op donderdag 29 oktober organiseer-
den Christenen voor Israël en het CIDI 
een manifestatie voor de ingang van de 
Tweede Kamer in Den Haag. Terwijl 
PA-voorzitter Mahmoud Abbas thuis 
de bevolking aanmoedigt om de terreur 

tegen Joden op te voeren, werd hij die 
dag vorstelijk ontvangen in Nederland. 
Op spandoeken en in toespraken tijdens 
de manifestatie viel dan ook te lezen en 
te horen: “Abbas, leer je kinderen vrede”. 
| Foto: CvI

Manifestatie in Den Haag

Klaas Hoekstra: “We hadden goede en 
vruchtbare gesprekken met lieve bevlo-
gen mensen van diverse organisaties, 
zoals bijvoorbeeld Hineni. Ook zijn we 
hartelijk ontvangen bij Simon Siani van 
ons nieuwe project Yedidim in Ashke-
lon. De tekeningen voor de noodzakelij-
ke uitbreiding van de school zijn klaar. 
Als de toestemming is gegeven, kan de 
bouw na drie maanden gereed zijn.

In Samaria hebben wij twee wijngaar-
den bezocht en indringende gesprek-
ken gevoerd over de gevolgen van het 
EU-besluit om producten uit Samaria, 
Judea en Oost-Jeruzalem apart te 
etiketteren. Ook hadden wij een goed 
overleg met Shirley Katzir, directeur 
van stichting Eden, en ondernemer 
Harold van Ouwerkerk over de ver-

koopwagen die het platform heeft 
geschonken. Ja, het was een goede, zeer 
vruchtbare en gezegende tijd in Israël.”

» Bent u ondernemer of manager en 
wilt u lid worden? Kijk op christenen-
voorisrael.nl/ondernemers.

Eind oktober jl. spraken Hadassa Hirschfeld (links) en haar zus Lonie op de avond van de 
onthulling van het Joods Monument Utrecht. | Foto: John Haakmat

Beleef Israël 
in Nijkerk
Beleef Israël 
in Nijkerk
De hele maand november 
en december kunt u 
in de Israëlwinkel 
Israëlproducten 
kijken, ruiken, 
voelen en proe-
ven! 

Proef de ontbijt-
granen, verschil-
lende confi turen en 
dadelproducten, de 
wijn van de dag, saladetoppings en 
verschillende kruiden en sauzen. 

Test de huidverzorging van de Dode Zee en bestel 
uw cadeautjes of kerstpakketten dit jaar in Israël 
bij het Israël Producten Centrum.



Tot 2 januari 2016 kunt 
u in ons Israëlcentrum 
gratis de kleurrijke ex-
positie Chai van Gonnie 
van der Horn bewon-
deren. Het Hebreeuwse 
woord chai, wat ‘leven’ 
betekent, vormt het 

uitgangspunt. De kunstenares zegt daarover: 
“Om het woord leven te schilderen, moet je 
stilstaan bij de waarde ervan. In deze tijd van 
geweld, wil ik een tegengeluid inzetten in de 
vorm van beeld. Door het schilderen van chai’s 
kun je namelijk op een mooie manier laten 
zien dat je iemand leven wenst.”

Expositie ChaiSprekers uitnodigen
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In het gesprek over Israël klinkt niet zelden de 
zorg en soms ook het verwijt door dat de aan-
dacht voor Israël ten koste gaat van de centrale 
plaats van Jezus in ons geloof. De kerk heeft 
Jezus en Israël heeft Jezus niet, zo simpel lijkt 
het te zijn en dan is het wijzen op de bijzondere 
plaats van het Joodse volk al gauw een aantas-
ting van de positie van de kerk en misschien ook 
wel van Jezus. Poot: “Ik zeg dan weleens: ‘Ik hou 
niet meer van Israël dan van Jezus, zoals je zegt. 
Het punt is dat Jezus meer heeft met Israël dan 
jij denkt’.” Zoon van de Gezegende is een bundel 
essays waarin Poot heeft geprobeerd de diepe 
relatie te laten zien tussen Jezus en Israël.

» Het boek is in 
onze winkel op 
christenenvoorisrael.nl 
te bestellen voor € 19,90. 
Wie vóór 16 december 
bestelt, heeft het boek 
voor de feestdagen 
in huis. 

Zoon van de 
Gezegende

Eigenlijk is het heel makkelijk om een spreker uit 
te nodigen voor uw Bijbelstudiegroep, ko�  eoch-
tend of gemeenteweekend. Christenen voor Isra-
el heeft dertien mannen en vrouwen beschikbaar 
die bij u een studie of lezing kunnen verzorgen.

Uiteraard spreken ze allemaal over Israël, maar ieder 
heeft een geheel eigen invalshoek. Via het uitnodigings-
formulier op onze website kunt u eenvoudig uw 
verzoek kenbaar maken. Hieronder leest u kort over 
drie van onze sprekers. » Kijk voor alle sprekers op 
christenenvoorisrael.nl/sprekers.

» Heleen Benard » Kees de Vreugd » Eric Vink

Heleen Benard spreekt al vele jaren 
door heel het land. Zelf zegt ze daar-
over: “Verlangend om het Joodse 
volk, dat zo dicht bij het hart van de 
Vader ligt, bij uw hart te brengen, 
geeft mij blijdschap en enthousias-
me om te spreken.” Als u een lezing 
wilt die past bij het seizoen of de 
feesten, dan heeft zij daarvoor zeer 
geschikte onderwerpen beschikbaar.

“Ik heb gestudeerd en gewerkt in 
Jeruzalem en ben nu medewerker 
educatie bij Christenen voor Israël. 
Ik spreek graag over de plaats van 
Israël in Gods heilsplan, het Joden-
dom en de Joodse achtergrond van 
het Nieuwe Testament en over de 
relatie Israël en de kerk. Maar ik 
kan natuurlijk ook wel wat over 
het land Israël vertellen.”

“Mijn favoriete onderwerp is de 
roeping van Israël. Israël is geroe-
pen om het licht van God in deze 
wereld te laten schijnen en dat 
gebeurt soms op heel onverwach-
te manieren. Telkens zien we bij 
Israël dat het initiatief en de uit-
werking ligt bij de Heere God zelf. 
Daarom zal Hij uiteindelijk alle lof 
en eer ontvangen!”
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Vanaf 6 januari kunt 
u de indrukwekkende 
schilderkunst van Mar-
tin Haas bekijken. Over 
zichzelf schrijft hij: “Als 
kind tekende en kleurde 
ik naar hartenlust, maar 
na mijn tienerjaren is 
daar voorlopig een eind 
aan gekomen. Vanaf 

2003 kreeg ik tijd en ruimte om het sluimeren-
de talent weer te gaan gebruiken en ook eens 
‘echte’ schilderijen te maken. De geschiedenis 
herhaalt zich, want inmiddels zit ik als opa 
met de kleinkinderen te ‘verven’.”
Martin Haas schildert over verschillende 
onderwerpen. In het Israëlcentrum ziet u 
vooral de werken die passen bij geloof en 
samenleving. “Aan de onderwerpen herken je 
mijn geloofsovertuiging en de daaruit voort-
komende belangstelling voor de Bijbel, kerk, 
maatschappij en Israël.”

» De exposities zijn gratis te bezichtigen, dage-
lijks van 10.00 tot 16.00 uur (zondag gesloten), 
Patroonstraat 1 in Nijkerk. Inclusief een kopje 
ko�  e of thee. 

Martin Haas

Op diverse beurzen zijn er in onze stand honderden Israël-
prijsvraag formulieren ingevuld. De hoofdprijs is een 
geheel verzorgde reis naar Israël. Deze is gewonnen door 

mw. L. Kieft uit Amstelveen. Voor de overige prijswin-
naars kijkt u op christenenvoorisrael.nl/prijswinnaars. 
Allen van harte gefeliciteerd.

israël aktueel | december 2015 
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Geef ze een warme winter

Gush Etzion is de naam van de heuvels ten zuiden 
van Jeruzalem. Voor de oorlog van 1948 waren er 
allerlei Joodse dorpen die in die oorlog door het 
Jordaanse leger en de Arabieren uit de omgeving 
veroverd en vernietigd werden. Na de Zesdaagse 
Oorlog van 1967 keerden de kinderen van de oor-
spronkelijke pioniers terug en herbouwden de dor-
pen van hun ouders. Op dit ogenblik omvat Gush 
Etzion meer dan twintig gemeenten waaronder Bat 
Ayin, Efrat en Tekoa met zo’n 25.000 inwoners.

Stookkosten
In de eerste plaats vragen we uw bijdrage voor de 
stookkosten. Het klinkt misschien vreemd maar in de 
heuvels van Jeruzalem kan het echt winter worden. 
Daarnaast zijn kosten voor medicijnen en vooral tand-
artskosten voor deze groep een groot probleem. Al 

eerder zijn we als Christenen voor Israël bijgespron-
gen en we hebben twee jaar geleden een ingewikkelde 
kaakoperatie betaald voor een van deze ouderen. 
Maar opnieuw vragen we uw steun. Laten we eraan 
mogen bijdragen dat de allerarmsten uit het volk 
van God er de komende maanden warm bijzitten. 
Uw giften worden doorgegeven aan de sociale 
dienst van Gush Etzion die ervoor zal zorgen dat 
uw bijdragen op de goede plek komen.
Wij weten allemaal hoezeer onze Heiland onze lief-
de voor Zijn broeders en zuster waardeert. Hij voelt 
zich zo met hen verbonden dat Jezus bij Zijn weder-
komst hen zal danken die Hem te eten gegeven en 
gekleed hebben. Zo spreekt Hij erover. En we lezen 
in een van de brieven van het Nieuwe Testament: 
“Want God is niet onrechtvaardig, dat Hij uw werk 
zou vergeten en de liefde, die gij voor zijn naam ge-
toond hebt door de diensten, welke gij de heiligen 
bewezen hebt en nog bewijst” (Hebreeën 6:10).

» Help mee de ouderen in Gush Etzion een warme 
winter te bezorgen. Stort uw gift op NL38 ABNA 
0529 310 252 van Christenen voor Israël met 
vermelding van ‘Gush Etzion’. Hartelijk dank.

Met ons Shalomfonds vragen wij deze maand uw aandacht voor een kleine groep van 
honderd bejaarden die het heel moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Het gaat 
om mensen die alleen staan en die in de meeste gevallen overlevenden zijn van de Holocaust. 

Een vrouw bidt bij de Kotel (‘Klaagmuur’) in Jeruzalem op een 
besneeuwde dag. Het kan ’s winters erg koud worden in in het 
hartland van Israël. | Foto: Flash90

Zorg voor bejaarden in Gush Etzion

Winnaars Prijsvraag
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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

Verkrijgbaar in de (christelijke) boekhandel of op everread.nl

Een uniek dagboek waarin de chronologische volgorde 
van het ontstaan van de Nieuwtestamentische boeken en 
brieven wordt gevolgd.
Na een jaar ben je als het ware dezelfde weg gegaan, die 
de Heere ook ging in Zijn (profetische) plan met Israël naar 
Zijn (verborgen) plan met de kerk/gemeente van nu. Dit 
alles maakt - samen met de uitleg die aan de behandelde 
Bijbelgedeelten gegeven wordt - deze uitgave tot meer 
dan een dagboek: het is een sleutel tot persoonlijke groei 
in het Woord. Na de 366 dagstukjes in dit boek ben je de 
Bijbel wellicht anders gaan lezen. Ga daarom de uitdaging, 
die in dit dagboek ligt, aan. 
Je zult er goede tijden mee beleven!
De 366 dagstukjes bevatten geen datum, maar slechts de 
aanduiding ‘dag 1’, ‘dag 2’, etc.). Hierdoor kan er op elke 
dag van het jaar mee begonnen worden.
Auteurs: Sebastiaan de Graaf, Hoite Slagter en Peter Slagter.

376 blz. Paperback
20 x 12,5 cm
9789066942448
Prijs:  € 16,95

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

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

•  Keert zich tegen  
antisemitisme en terreur

•  Helpt joodse kinderen

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

www.cheidervrienden.nl



Voedsel voor Oekraïne

De oogst van afgelopen zomer moet deze mensen van voedsel voorzien 
in de winter. Voor iedereen betekent de koude Oekraïense winter afzien, 
maar de armen, zieken en ouderen hebben het vaak nog zwaarder. 

Juist in deze wintermaanden ondersteunen we de arme Joodse gemeen-
schap in Oekraïne met een voedzaam voedselpakket. We helpen hen in 
hun nood, mogen bemoedigende woorden spreken en hen wijzen op de 
mogelijkheden om te vertrekken naar Israël. Vaak is het juist dat eerste 
contact door een voedselpakket wat mensen voor het eerst wijst op de 
mogelijkheid om naar Israël te vertrekken. Uit ervaring weten we inmid-
dels dat velen in de maanden of jaren daarna het besluit kunnen nemen 
om terug te keren naar Israël.

» Helpt u met een voedselpakket van 10 euro? 
U kunt via christenenvoorisrael.nl/voedselpakketten 
zoveel voedselpakketten doneren als u wilt.

De gure winter doet van zich spreken in Oekraïne. Een planken vloer, enkelsteens muren en 
dun vensterglas maken dat de winter gevoeld wordt. In de afgelegen dorpen en de huizen op 
het platteland is een houtkacheltje soms de enige bron van verwarming.

Het Hineni Symfonie Orkest brengt in nauwe samenwerking 
met Urker Visserskoor Crescendo een cd uit, getiteld Morgen.

De cd wordt op zaterdag 28 november gepresenteerd met een gratis 
toegankelijk concert in de Schuilplaats, Almerelaan 22 op Urk. 
Aanvang 19.30 uur. Op de cd staan onder meer de Deutsche Messe 
van Schubert en diverse psalmen.

» In de webshop op hinenisymfonieorkest.nl is de cd voor € 15,00 
te bestellen. Wie de cd voor 15 december bestelt, heeft hem op tijd in 
huis voor de feestdagen.

Presentatieconcert cd Morgen

Met liefde en toewijding zijn Naim en 
Elvira Khoury al jarenlang actief in Beth-
lehem om daar de mensen te bereiken met 
het evangelie. Dat het juist in Bethlehem 
is, spreekt tot de verbeelding. Dit is de 
plaats waar Jezus Christus werd geboren. 

En nu eeuwen verder, staat de christelijke ge-
meenschap van Bethlehem onder enorme druk 
van de Palestijnse Autoriteit. Dat ervaren de 
gemeenteleden dagelijks. Ze lijden. De werk-
loosheid is hoog, de vooruitzichten zijn slecht. 
Naim en Elvira willen juist in de donkere dagen 
van het jaar een lichtpuntje zijn. Speciaal voor 
de Kerst willen ze pakketten samenstellen om 
de gemeenteleden te ondersteunen – wat zeer 
noodzakelijk is – en te bemoedigen. 

» Als u Naim en Elvira daarin wilt helpen, maak 
dan een bijdrage over op NL38 ABNA 0529 310 252 
met de vermelding ‘kerstpakketten Bethlehem’.

Kerst in Bethlehem
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Een onvergetelijke reis

Israël is een fantastisch vakan-
tieland, voor alle soorten toeris-
ten: er is kunst, cultuur, natuur 
en vertier in overvloed. Opgra-
vingen van eeuwenoude steden, 
natuurparken waar je naar 
hartenlust uren kunt wandelen, 
de schitterende stranden aan de 
kust voor een heerlijke zomerse 
stranddag.

Maar wat een reis naar Israël 
anders maakt dan een vakantie in 
Italië of Frankrijk, is de Bijbelse 
geschiedenis van het land. Uit-

kijken over het Meer van Galilea, 
staan bij de Jordaan, struinen 
door de straatjes van Jeruzalem. 
Waar je ook komt, de verhalen uit 
de Bijbel krijgen opeens zoveel 
meer zeggingskracht. 

“Weet je wat ik nu echt niet had 
verwacht?”, zegt Janneke. “Eigen-
lijk is het ook een gewoon land. 
Ik twijfelde vooraf of het wel 

veilig was, door alle nieuwsbe-
richten over het confl ict. En toen 
liep ik in Jeruzalem en daar staan 
gewoon Joden en Arabieren naast 
elkaar op de tram te wachten. 
Dat was voor mij zo’n treff end 
moment. Ik realiseerde me op-
eens wat een vertekend, en ook 
veroordelend beeld ik had van 
Israël. Wat een genade dat God 
mij de ogen hiervoor opende.”

Uitzicht over het Meer van Galilea vanaf de Golan Hoogvlakte. | Foto: Flash90

“Ik heb zo genoten!”, vertelt 
Janneke die Israël onlangs 
bezocht. “Ik had al van een 
paar mensen in mijn omge-
ving over Israël gehoord, en 
daarom wilde ik ook graag 
gaan. En toch, het kwam 
er steeds niet van. Maar nu 
denk ik, dat had ik veel 
eerder moeten doen!”

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

donderdag 31 oktober – zaterdag 10 november € 1575,-
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Naim en Elvira Khoury. | Foto: CvI
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GROTE 
NOOD
ONDER JODEN 
IN OEKRAÏNE
Steunt u hen met een voedselpakket?
1 voedselpakket kost €10,- 

christenenvoorisrael.nl/voedselpakketten 
of stort uw gift op 
rekeningnummer NL38 ABNA 052 931 0252

Voedsel

pakketten

actie 

2015-2016
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5 december 2015
Thoralezing: Wajeesjev, 
Genesis 37:1-40:23 
Haftarahlezing: Amos 2:6-3:8

7 december 2015, Chanoeka 
(Inwijdingsfeest)
Thoralezing: Numeri 7:1-17

8 december 2015, Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:18-29

9 december 2015, Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:24-35

10 december 2015, Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:30-41

11 december 2015, Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:36-47

12 december 2015, Chanoeka
Thoralezing: Mikeets, 
Genesis 41:1-44:17; Numeri 7:42-53 
Haftarahlezing: Zacharia 2:14-4:7

13 december 2015, Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:48-59

14 december 2015, Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:54-8:4

19 december 2015
Thoralezing: Wajigásj, 
Genesis 44:18-47:27 
Haftarahlezing: Ezechiël 37:15-28

22 december 2015
Asara beTewet 
(Vastendag van 10 Tewet)

26 december 2015
Thoralezing: Wajechí, 
Genesis 47:28-50:26 
Haftarahlezing: 1 Koningen 2:1-12

2 januari 2016
Thoralezing: Sjemót, Exodus 1:1-6:1 
Haftarahlezing: Jesaja 27:6-28:13, 
29:22-23

9 januari 2016
Thoralezing: Wa’erá, Exodus 6:2-9:35 
Haftarahlezing: Ezechiël 28:25-29:21

16 januari 2016
Thoralezing: Bo, Exodus 10:1-13:16 
Haftarahlezing: Jeremia 46:13-28

23 januari 2016
Thoralezing: Besjalàch, Exodus 
13:17-17:16 Haftarahlezing: Richteren 
4:4-5:31

Sprekers

Maandag 30 november
20.00 uur: Oude Pekela: Seminar ds. 

Henk Poot (3/3).  Locatie: VEG, 
Hendrik Westerstraat 191. Thema: 
De roeping van Israël, de verkleu-
ring van de kerk.

Dinsdag 1 december
20.00 uur: Andijk: Seminar ds. Henk 

Poot (2/2).  Locatie: Gerefor-
meerde Kerk, Middenweg 4. 
Thema: De roeping van Israël.

20.00 uur: Elburg: Lezing ds. Oscar 
Lohuis.  Locatie: Hervormd Kerke-
lijk Centrum, Van Kinsbergenstraat 
2, naast de Grote Kerk. Thema: 
Hoe handelt God nú met Israël?

Woensdag 2 december
19.30 uur: Surhuisterveen: Lezing ds. 

Kees van Velzen.  Locatie: De Lan-
tearne, Jan Binneslaan 49. Thema: 
Ezechiel 37:1-14, De vallei van de 
dorre doodsbeenderen.

19.30 uur: Meppel: Lezing ds. Oscar 
Lohuis.  Locatie: Kerkelijk Centrum 
Trias, Groenmarktstraat 6. Thema: 
Hoe handelt God nú met Israël?

Donderdag 3 december
9.30 uur: Den Haag: Lezing Heleen 

Bénard.  Locatie: Gebouw Salva-
tori, Nunspeetlaan 54. Thema: 
Profetische vreugde.

19.30 uur: Groningen: Seminar ds. 
Henk Poot (2/3).  Locatie: Imma-
nuelkerk, Overwinningsplein 1. 
Thema: De psalmen.

Maandag 7 december
18.00 uur: Maastricht: Aansteken 

Chanoekakandelaar.  Locatie: 
voor het Stadshuis, Markt 78. 
M.m.v.: Opperrabbijn B. Jacobs en 
Klezmerband Trio C tot de Derde. 
Bussen vanuit Zwolle, Nijkerk, 
Gouda en Middelburg, zie actief-
pagina en website.

Dinsdag 8 december
13.30 uur: Schalkwijk: Lezing Mari-

anne Glashouwer.  Locatie: Ned. 
Herv. Kerk Schalkwijk, De Brink 
10. Thema: Chanoeka en kerst.

Donderdag 10 december
19.30 uur: Groningen: Seminar ds. 

Henk Poot (3/3).  Locatie: Imma-
nuelkerk, Overwinningsplein 1. 
Thema: Israël in de Psalmen.

Zaterdag 12 december
13.00 uur: Nijkerk: Adventbijeen-

komst met Henk Binnendijk 
en ds. Jaap de Vreugd.  Locatie: 
Israëlcentrum, Patroonstraat 1. 
Thema: Wie verwachten wij? 
Toegang gratis, aanmelden via 
bijeenkomst@cvi.nl.

Donderdag 17 december
14.15 uur: Heemstede: Lezing Mari-

anne Glashouwer.  Locatie: Pau-
wenhof, Achterweg 19. Thema: 
Chanoeka en kerst.

20.00 uur: Lexmond: Lezing ds. 
Willem J.J. Glashouwer.  Locatie: 
PG Lux Mundi, Zuidernes 45. 
Thema: Waarom Israël?

Zaterdag 19 december
13.30-16.30 uur: Amersfoort: Isreality 

Academy met ds. Willem J.J. 
Glashouwer. Thema: Eindtijd: 
feiten en fabels.  Locatie: Evange-
lische Hogeschool, Drentsestraat 
1. Voor jongeren van 15 tot 28 jaar. 
Deelname gratis, info en aanmel-
den via isreality.nl.

Woensdag 6 januari
19.30 uur: Nieuw Vennep: Seminar 

ds. Henk Poot (1/3).  Locatie: Het 
Trefpunt, Hoofdweg 1318. Thema: 
Jozef, Jezus en Israël.

Donderdag 7 januari
20.00 uur: Barneveld: Seminar ds. 

Henk Poot (1/3).  Locatie: Goede 
Herderkerk, Jan Seppenplein 70. 
Thema: Abraham en het geheim 
van Israël.

19.30 uur: Garderen: Lezing Oscar 
Lohuis.  Locatie: De Kruimelstaete, 
Oud Millingseweg 34. Ingang 
achterzijde. Thema: Wie is Jezus in 
relatie tot Israël?

Maandag 11 januari 2016
19.30 uur: Vaassen: Spreekbeurt ds. 

Willem J.J. Glashouwer. Thema: 
Israël.  Locatie: Kerkelijk Centrum 
De Rank, Torenstraat 15. Zaal open 
vanaf 19.00 uur. Entree vrij, col-
lecte voor het internationale werk 
van Christenen voor Israël.

Dinsdag 12 januari
20.00 uur: Alblasserdam: Lezing 

ds. Kees van Velzen.  Locatie: 
Havenkerk, Ieplaan 9. Thema: 
De herrijzenis van Israël en de 
wederkomst.

Woensdag 13 januari
14:45 uur: Amerongen: Lezing 

Marianne Glashouwer.  Locatie: 
Zorgcentrum Elim, Koenestraat 
128. Thema: Het werk van Christe-
nen voor Israël.

19.30 uur: Nieuw Vennep: Seminar 
ds. Henk Poot (2/3).  Locatie: Het 
Trefpunt, Hoofdweg 13 18. Thema: 
Jozef, Jezus en Israël. 

19.30 uur: Zutphen: Seminar Oscar 
Lohuis (1/3).  Locatie: Rode 
Kruisgebouw, Van Drinenweg 4. 
Thema: Bewogenheid met en het 
gebed voor Israël.

Donderdag 14 januari
20.00 uur: Gouda: Seminar Oscar 

Lohuis (1/3).  Locatie: Pauluskerk, 
Van Hogendorpplein 2. Thema: 
Bewogenheid met en het gebed 
voor Israël.

Dinsdag 19 januari 
20.00 uur: Nunspeet: Lezing Oscar 

Lohuis.  Locatie: Driestwegkerk, 
Driestweg 4. Thema: Wie is Jezus 
in relatie tot Israël?

Woensdag 20 januari 
20.00 uur: Hardenberg: Lezing ds. 

Kees van Velzen.  Locatie: Grote 
zaal van Hessenwegkerk, Hessen-
weg 47. Thema: De herrijzenis van 
Israël en de wederkomst. 

Donderdag 21 januari
20.00 uur: Hardinxveld-Giessendam: 

Seminar ds. Henk Poot (1/3).  
Locatie: Hervormd Centrum, 
Talmastraat 9. Thema: Israël in de 
Psalmen.

20.00 uur: Dordrecht: Lezing Kees 
Kant.  Locatie: De Wijnstok, 
Koepelzaal, Dubbelsteynlaan West 
70. Thema: Waar komt toch die 
anti-Joodse houding vandaan in de 
geschiedenis van de christelijke kerk?

20.00 uur: Leek: Lezing Oscar Lohuis.  
Locatie: PGLO De Hoeksteen, 
Lindesteinlaan 1. Thema: Wie is 
Jezus in relatie tot Israël? 

Muziek

Zaterdag 28 november
19.30 uur: Urk: Cd-presentatieconcert 

Hineni Symfonie Orkest en Chr. 
Urker Visserskoor Crescendo.  
Locatie: De Schuilplaats, Almere-
laan 22. Toegang gratis.

Overig

Tot 12 december
14.00-17.00 uur: Sliedrecht: Tentoon-

stelling Vreugde in verdrukking.  
Locatie: Sliedrechts Museum, 
Kerkbuurt 99. Open op woensdag 
en zaterdag.

Tot 2 januari 2016
10.00-16.00 uur: Nijkerk: Expositie 

Chai van Gonnie van der Horn.  
Locatie: Israëlcentrum, Patroon-
straat 1. Vrij te bezichtigen. Dage-

lijks geopend, met uitzondering 
van zondag.

6 januari-19 maart
10.00-16.00 uur: Nijkerk: Expositie 

Martin Haas.  Locatie: Israël-
centrum, Patroonstraat 1. Vrij te 
bezichtigen. Dagelijks geopend, 
met uitzondering van zondag.

Kerkdiensten

Zondag 29 november
19.00 uur: Almelo: Ds. Kees van 

Velzen.  Locatie: Baptisten 
gemeente De Bron, Adriaen Brou-
werstraat 2. Thema: Joël 3.

Zaterdag 5 december
10.30 uur: Leeuwarden: Sjabbats-

dienst met ds. Jaap de Vreugd.  
Locatie: Gebouw de Wijngaard, 
Bleeklaan 119. Thema: Vayeshev: 
Genesis 37:1-40:23, Amos 2:5-3:8.

Zaterdag 19 december
10.30 uur: Leeuwarden: Sjabbats-

dienst met ds. Willem J.J. 
Glashouwer.  Locatie: Gebouw de 
Wijngaard, Bleeklaan 119. Thema: 
Wajigash: Gen. 44:18-47:27, Ez. 
37:15-37:28.

Zondag 10 januari
10.00 uur: ’s-Gravezande: Ds. Willem 

J.J. Glashouwer.  Locatie: De Kiem, 
Koningin Julianaweg 91. Thema: 
Israël.

Zondag 17 januari
10.00 uur: Oost-Souburg: Eric Vink.  

Locatie: De Wijngaard, Kanaal-
straat 8. Thema: Geënt op de 
edele Olij� oom.

Zondag 31 januari
19.00 uur: Almelo: Ds. Kees van 

Velzen.  Locatie: Baptisten 
gemeente de Bron, Adriaen Brou-
werstraat 2. Thema: Wake Up!

Extern

Zaterdag 28 november
13.00-17.00 uur: Barendrecht: Spreek-

beurt Eliezer Braun en Shay 
Attias.  Locatie: Boerhavelaan 23-A 
(2e deur rechts). 
Info: godsgenade.org.

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 288 verschijnt op 
22 januari 2016.

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.
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Winter- en kerstmarkten met een IPC-consulente

Aalten Zaterdag 12 december 
van 10.00 – 16.00 uur

 Tijdens de kerstmarkt

Alblasserdam Vrijdag 18 december 
van 09.00 – 21.00 uur

 Zaterdag 19 december van 
09.00 – 17.00 uur Kerstmarkt in 
winkelcentrum Makado

Amsterdam-Noord Mevr. Wichers 
020 – 6455530 Verzorgingshuis 
De Kimme Beemsterstraat 546

 Donderdag 3 december van 
10.00 – 15.00 uur

Boskoop Vrijdag 18 december van 
14.30 – 18.00 uur Winterfair 
Floravita. Boezemlaan 4

Buitenpost Zaterdag 12 december 
van 14.00 – 20.00 uur

 Kerstmarkt Buitenpost

Dedemsvaart Marjon Neelis 
0529- 484525 Bij: Janny 
Wachtmeester 0523 – 857155

 Peterswijk 31 Vrijdag 18 decem-
ber van 11.00 – 17.00 uur

Dreischor Zaterdag 19 december 
van 11.00 – 16.00 uur Dorpshuis 
Dreischor, Mr. P. Moggestraat 5

 
Edam Zaterdag 12 december van 

10.00 – 16.00 uur Kerstmarkt, 
Grote Kerkstraat 59

Hoogvliet Vrijdag 18 december van 
16.00 – 21.00 uur Kerstmarkt in 
de aanbouw Dorpskerk 

Heerde Vrijdag 18 december van 
14.00 – 21.00 uur

 Zaterdag 19 december van 
10.00 – 16.00 uur

 Kerstmarkt rondom de kerk

Huizen Woensdag 16 december van 
14.00 – 17.00 uur Kerstmarkt 
Voor Anker, Oranje Nassauplein 

Katwijk a/d Rijn Vrijdagavond 
18 december van 17.00 – 22.00 
uur

 Kerstmarkt rond de Roskam 
Turfmarkt

Leens Donderdag 17 december van 
14.30 – 17.00 uur Kerstmarkt in 
De Marne, Brouwerij 1

Luttelgeest Dinsdag 8 december 
9.00 – 18.00 uur

 Woensdag 9 december 
9.00 – 18.00 uur

 Kerstmarkt (gratis) Orchideeën 
Hoeve De Oosterringweg 34

Opende (Gr.) Vrijdag 11 december 
van 14.00 – 21.00 uur

 Zaterdag 12 december 
van 10.00 – 17.00 uur

 Kerstmarkt in het pand van 
Tjoelker (Hubo) De Wending 14

Oud Beijerland Vrijdag 11 december 
van 12.00 – 21.00 uur

 Zaterdag 12 december 
van 10.00 – 17.00 uur

 Kerstmarkt, Molendijk 47

Schoonrewoerd Mevr. Anneke van 
der Heiden Kerkweg 21 
Tel: 0345 – 64 18 35 Woensdag 2 
december van 10.00 – 12.00 uur

 Consulente Jantine Slotboom 
uit Leerdam verzorgd ook een 
kleine proeverij.

Ureterp Dinsdag 8 december 
van 13.00 – 16.30 uur

 Kerstmarkt De Lijte, Lijteplein 60

Vaassen Zaterdag 19 december 
van 10.00 – 16.00 uur

 Dorpskerk, Marktplein

Vlaardingen Woensdag 16 december 
van 09.30 – 11.30 uur

 Verzorgingshuis Uitzicht, 
Churchillsingel 483

 Verkoop van Israël producten 
tijdens ko�  eochtend.

Waddinxveen Woensdag 9 decem-
ber van 14.30 – 18.00 uur

 Souburgh, Prins Bernhardlaan 2

Wierden Woensdag 9 december 
van 09.00 – 16.00 uur

 Kerstfair in De Botterhof, 
De Botterhof 1

Winsum (Gr.) Dinsdag 15 december 
van 15.00 – 20.00 uur

 Kerstmarkt in De Twaalf Hoven, 
Meeden 1

Yerseke Zaterdag 12 december 
van 10.00 – 14.00 uur

 Kerstmarkt in het Hervormd 
Kerkelijk Centrum De Haven 
Dreef 6

Zonnemaire Zaterdag 12 december 
van 11.00 – 15.00 uur

 Kerstmarkt in Dorpshuis 
Zonnemaire

 I.M. van der Bijlstraat 10 
 
Zwolle (Berkum) Vrijdagmiddag 

11 december van 15.00 – 17.30 uur
 Wintermarkt in Zorgcentrum 

De Berkumstede, Erasmuslaan 50
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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!
Beloften voor Israël in verleden - heden - toekomst

Israël in profetisch Bijbels perspectief
God heeft het volk Israël uitverkoren om Zijn plan uit te voeren. 
Door Israël zal de gehele wereld gezegend worden. 
Een heerlijke toekomst staat dit volk nog te wachten. Maar voor
het zover is staat er nog heel veel te gebeuren. Niet alleen t.a.v. 
Israël maar ook voor de volkeren van de wereld.

Drs. Jan van Barneveld in “De Oogst”
 “De unieke formule van het boek “Israël Gods oogappel” is heel 
sterk. Vele hoofdstukken zijn een schatkamer uit de Heilige Schrift.” 

Ds. Hette Abma in “Profetisch Perspectief” 
“Kenmerkend voor deze studie is de diepe eerbied voor God. Gods 
plan met Israël is een diamant met vele facetten, die gaan oplichten 
en schitteren als we de Schriften onderzoeken. Dit boek wil daarbij 
helpen. Een betere aanbeveling kan ik niet formuleren.” 

Israël Gods 
oogappel   HENDRIK SCHIPPER

ISBN 978-94-91382-04-8 
Gebonden, 659 pag. 
€ 17,50, 2e druk.

Verkrijgbaar in: 
het Israël Producten Centrum, 
de boekhandel en via internet bij 
www.boazmultimedia.nl

Beloften voor Israël in verleden - heden - toekomst

Israël in profetisch Bijbels perspectief
God heeft het volk Israël uitverkoren om Zijn plan uit te voeren. 
Door Israël zal de gehele wereld gezegend worden. 
Een heerlijke toekomst staat dit volk nog te wachten. Maar voor
het zover is staat er nog heel veel te gebeuren. Niet alleen t.a.v. 
Israël maar ook voor de volkeren van de wereld.

Drs. Jan van Barneveld in “De Oogst”
 “De unieke formule van het boek “Israël Gods oogappel” is heel 
sterk. Vele hoofdstukken zijn een schatkamer uit de Heilige Schrift.” 

Ds. Hette Abma in “Profetisch Perspectief” 
“Kenmerkend voor deze studie is de diepe eerbied voor God. Gods 
plan met Israël is een diamant met vele facetten, die gaan oplichten 
en schitteren als we de Schriften onderzoeken. Dit boek wil daarbij 
helpen. Een betere aanbeveling kan ik niet formuleren.” 

Israël Gods 
oogappel   HENDRIK SCHIPPER

ISBN 978-94-91382-04-8 
Gebonden, 659 pag. 
€ 17,50, 2e druk.

Verkrijgbaar in: 
het Israël Producten Centrum, 
de boekhandel en via internet bij 
www.boazmultimedia.nl

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
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Levensgevaarlijk
Ik maak me zorgen over de gezondheid van de inwoners 
van de Gazastrook. Niet vanwege confl icten met Israël, 
maar door wat Egypte aan het doen is. Sinds september dit 
jaar is het Egyptische leger namelijk bezig om de duizenden 
smokkeltunnels die van Egypte naar de Gazastrook lopen 

te vullen met zeewater. Een tactische zet, want het water zorgt ervoor dat 
alle tunnels instorten. Goed voor de relatie met Israël en het zorgt ervoor 
dat er geen wapen- en terroristentoevoer vanuit de Gazastrook naar de 
Sinaïwoestijn en terug meer kan plaatsvinden. Mijn Israëlhart zou hier snel-
ler door gaan kloppen, ware het niet dat mijn Wageningse studentenhart 
daartegen protesteert.

Vervuiling
Afname van voedsel- en drinkwaterproductie door verzilting is al jaren een 
serieus probleem in de Gazastrook. De oorzaak hiervan is vooral slecht uit-
gedachte irrigatie (waardoor zout op de akkers achterblijft) en een te grote 
drinkwaterwinning waardoor het dieperliggende, brakke (zoute) grondwater 
naar boven komt. De Egyptische legeractiviteiten versterken dit: één kubie-
ke meter zeewater vervuilt tot veertig kubieke meter grondwater. Dit water 
kan niet meer voor drinkwater gebruikt worden, en een bodem waarin veel 
zout zit, zorgt voor een slechte oogst. Samen met de verzakking van onder 
andere huizen door het instorten van deze tunnels kan deze zoutwatertoe-
voer tot heel veel doden leiden.

Media
Eerder schreef ik op de website van Isreality al eens een blog over me-
dia-hypocrisie, toegespitst op het verzwijgen van Palestijnse misdaden. 
Terwijl de media dagelijks uitgebreid berichten over terroristen die door 
Israëlische veiligheidsdiensten worden uitgeschakeld, hoor ik vrijwel niets 
over deze schandalige activiteiten van Egypte. Blijkbaar hebben ze er meer 
belang bij om Israël in een kwaad daglicht te zetten, dan dat ze zich echt 
bekommeren over het lot van de bevolking van Gaza.

Gerjon (19) studeert Bodem, Water en Atmosfeer op de Universiteit van 
Wageningen.
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Binnenkort valt-ie weer bij meer dan 
vijfduizend abonnees op de mat: het 
Isreality Magazine! Met in deze editie 
onder meer de enige echte Isreality 
hummustest en een interview met Paul 
en Johanna die elkaar in Israël leerden 
kennen (en inmiddels getrouwd zijn!). 
Houd die deurmat dus in de gaten!

Van 6 tot en met 8 november vond het tiende 
Isreality Jongerenweekend plaats! Meer dan vijftig 
jongeren kwamen een weekend lang bij elkaar 
voor een prima mix van Bijbelstudie en gezel-
ligheid. Ben jij er volgend jaar ook bij? Het jonge-
renweekend is dan van 4 tot en met 6 november.

» Bekijk de hele fotoserie op isreality.nl. 

Isreality 
jongerenweekend
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Isreality Academy in Amersfoort
Wilde je altijd al meer weten over de eindtijd, maar wist je nooit waar je moest be-
ginnen? Kom dan op zaterdag 19 december naar Amersfoort voor de Isreality Aca-
demy! De internationaal bekende spreker ds. Willem J.J. Glashouwer gaat in een 
paar Bijbelstudies in op de feiten en fabels 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.
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christenenvoorisrael.nl

Verlangen naar het 
Messiaanse koningschap

“In die dagen was er geen koning in Israël; ieder deed wat goed was in eigen ogen.” 
Zo eindigt het Bijbelboek Richteren. Als je bedenkt dat het eerste of laatste 

vers van een Bijbelboek of een Bijbelhoofdstuk veelal een samenvatting is van 
het voorgaande, dan moet je wel tot de conclusie komen dat het in de 

richterentijd in Israël behoorlijk chaotisch was.

Leiders van het volk
Hoe kijken wij aan tegen het Bijbelboek 
Richteren? Wat voor beeld hebben we 
daarvan? Zijn de hoofdpersonen in de 
beschreven verhalen allemaal helden? 
Denk aan Gideon of aan Simson. Prach-
tige mensen en grote mannen die tot de 
verbeelding spreken. Maar ook minder 
bekende namen als Otniël, Ehud en 
Samgar. En daartussen plotseling een 
vrouw: Debora.
Allen zijn ze samen te brengen onder 
de noemer ‘dienaren van God’; en een 
dienaar van God is iemand die geleerd 
heeft het hoofd te buigen voor de 
Heere God. De Bijbel doet nergens aan 
heldenverering. De Heere krijgt alle eer.

Door de geschiedenis heen zien wij dat 
de Heere God is met Zijn volk. Hij heeft 
het nageslacht van Abraham, Isaak en 
Jakob bevrijd uit het slavenhuis Egypte, 
na vierhonderd jaar. Eerst heeft God 
Zijn volk uitgeleid, daarna heeft Hij 
Zijn volk doorgeleid door de woes-
tijn, vervolgens heeft Hij het ingeleid 
in het Beloofde Land. De Heere staat 
garant voor de dan verkregen vrijheid: 
Hij zorgt voor sterke mensen, leiders, 
richteren.
Het volk kijkt tegen die leiders op. 
Daarom willen ze één van die mannen 
tot koning over zich maken, namelijk 
Gideon. Maar deze bedankt voor het 
erfelijk koningschap. Hij zegt: de Heere 
zal over u heersen. Datzelfde lees je 
ook in de reactie van de profeet Samuël 
toen het volk hem vroeg een koning 
over hen aan te stellen. Het betekende 
voor hem verwerping van God als de 
hoogste.

» Interview Hans Franken» Relaties EU en Israël

Thema: 
Israël en 
politiek

4 7

Volk met een koning
Toch komt er op een gegeven moment 
een koning: Saul. Zo op het eerste 
gezicht een prachtige man, mooi fi guur 
– hij steekt letterlijk met kop en schou-
ders boven iedereen uit. Israël had een 
koning gekregen omdat het bleef zeuren. 
Maar Saul werd verworpen als koning. 
Waarom? Omdat het steeds duidelijker 
werd in zijn leven, dat het Saul alleen om 
hemzelf ging, volkomen ik-gericht.
En dan komt David in beeld. Moreel was 
hij misschien slechter dan zijn voorgan-
ger – denk aan de aff aire met Bathseba, 
ingebed in leugen en zelfs moord. Later 
enorme problemen in zijn gezin. Zonde 
heeft altijd gevolgen. Maar als zonde 
beleden wordt, dan mogen we weten van 
een vergevend God.
Het koningschap van David is transpa-
rant, doorzichtig. Dat opende het venster 
op God, die Koning is. Let op hoe David 
wordt genoemd in de Bijbel: de man 
naar Gods hart. Bij Saul was dat niet het 
geval. Hij gunde geen blik op de Heere 
God, die eigenlijk Israëls Koning is.

Wachten op de Messias
Het is van belang te beseff en dat het 
koningschap in Israël staat in het teken 
van de komende Messias. Daaraan is het 
dienstig. Het slot van Richteren is daar-
om zo veelzeggend: “In die dagen was er 
geen koning in Israël; ieder deed wat goed 
was in eigen ogen.” Een echte Messiaanse 
tekst. Daarin ligt al een diep verlangen 
naar de komst van dé Koning van Israël: 
de Messias, die vrede en gerechtigheid 
brengt en zal zitten op de troon van zijn 
voorvader David. Samen met Israël zien 
we uit naar Zijn spoedige komst.
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Het beeld van koning David met zijn harp vlakbij het graf van David, even buiten de Oude Stad van 
Jeruzalem. Aan David werd een nakomeling beloofd wiens troon de Heere voor eeuwig zou bevestigen 
(1 Kronieken 17). We zien uit naar Zijn komst. | Foto: GoIsrael

verdiepende bijlage

december 2015
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Aviel Scheider en Israel Today
Aviel Schneider is hoofdredacteur van Israel Today. Dit blad is opgericht in 
1978 en beantwoordt aan de roep om een bron te zijn van eerlijke en even-
wichtige berichtgeving over en vanuit Israël. Het tijdschrift brengt actueel 
nieuws, rechtstreeks vanuit Jeruzalem – het centrum van de wereld-aan-
dacht. De redactiemedewerkers geloven dat het bestaan van de staat 
Israël in lijn staat met Gods plan voor deze tijd en een vervulling is van de 
profetieën.

Wilt u het magazine zelf lezen? Vraag dan een abonnement aan op israeltoday.nl. 
Een abonnement kost € 36,50 per jaar.

Links en rechts
Schneider: “Wat verstaan wij onder de termen ‘links’ en ‘rechts’ binnen onze politiek? 
Kijk naar de geschiedenis van Abraham en Lot. Toen zij besloten uit elkaar te gaan, 
koos Lot voor het beste deel, de Jordaanvlakte die toen nog groen en vruchtbaar was. 
Gezien vanuit hun perspectief sloeg Lot linksaf en Abraham rechtsaf, naar Hebron in 
het zuiden. Abraham zei: ‘Ligt heel het land niet voor je open? Scheid je toch van mij 
af: als jij naar links gaat, dan zal ik naar rechts gaan, en als jij naar rechts gaat, dan zal 
ik naar links gaan’ (Genesis 13:9).
Belangrijk verschil tussen beide neven was dat Lot koos voor het linker gebied van 
Kanaän omdat zijn ogen zagen hoe groen en vruchtbaar deze streek toen was. Abra-
ham sloeg rechtsaf, geheel vertrouwend op God. Dit in tegenstelling tot zijn neef die 
uitsluitend zijn eigen ogen vertrouwde en zonder aarzeling koos voor het beste deel.”
Schneider trekt deze geschiedenis door naar de huidige politieke situatie in zijn land 
en ziet dat de meeste politici op de rechtervleugel vooral op de Bijbel zijn gericht. Dit 
in tegenstelling tot de meeste ‘linkse’ politici in het parlement. 

Tempelberg
Ook vanuit Bijbels perspectief stelt Schneider dat Israël recht heeft op het land dat 
God aan Abraham beloofde en dat de Tempelberg en de Joodse nederzettingen alle 
gebaseerd zijn op de Bijbel. De moslims zien dit vanuit de Koran geheel anders, zodat 
er twee waarheden zijn ontstaan: De Bijbelse waarheid en de waarheid volgens de 
Koran. “Ik kan de moslims niet overtuigen”, is zijn conclusie. De bemoeienis van de 
internationale gemeenschap maakt het volgens hem nóg ingewikkelder. De constante 
wereldwijde media-aandacht verwerpt hij: “Het is beter om niet voortdurend in de be-
langstelling te staan. Laat ons proberen met directe onderhandelingen de problemen 
zélf op te lossen.”

Oplossing
Terugblikkend op de Bijbelse uittocht uit Egypte, benadrukt hij dat er toen, ondanks 
de belofte van God, toch hard gevochten moest worden om het land. Een situatie die 
zich herhaalde in 1948 toen de zojuist opgerichte staat keihard moest knokken om het 
bestaansrecht. 
Juist omdat moslims vasthouden aan de Koran en Joden aan de Bijbel, zullen de me-
ningsverschillen niet te overbruggen zijn, ook niet in de toekomst, luidt zijn oordeel. 
“Ik hoop en bid dat God de oplossing zal geven”
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Afgelopen voorjaar, op 17 maart 2015, mocht iedereen in Israël boven de achttien jaar zijn stem uitbrengen voor de 
nieuwe Knesset, de twintigste. Het waren vervroegde verkiezingen. De vorige coalitie van Netanyahu viel over de vraag 
of het karakter van Israël als Joodse natiestaat zou moeten worden vastgelegd in een basiswet. Links en rechts binnen 
de coalitie botsten hierover. In een interview met Aviel Schneider, laat hij hier een bijzonder Bijbels licht op schijnen.

Links- of rechtsaf?
Abraham en Lot en de Israëlische politiek

Het Israëlische parlement, de Knesset, telt 120 zetels. | Foto: Flash90

De Israëlische premier Netanyahu in de Knesset, omgeven door collega-politici. | Foto: Flash90
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Hoe zit het Israëlische 
bestuur in elkaar?

Israël is een parlementaire democratie. Het parlement, 
de Knesset, is de wetgevende macht. Deze wordt recht-
streeks gekozen door de bevolking. Naar aanleiding van 
de Knessetverkiezingen wordt een regering geformeerd. 
Deze regering vormt de uitvoerende macht. De rechter-
lijke macht is onafhankelijk en bestaat uit verschillende 
gerechtshoven voor onder meer civiel- en strafrecht, 
religieus recht, arbeidsrecht en militair recht.

Voor het plaatselijk bestuur is Israël ingedeeld in stads-
raden (voor grote, stedelijke gemeenten), lokale raden 
(voor kleinere gemeenten) en regionale raden (voor een 
groep gemeenschappen, vaak op het platteland). Deze 
raden vallen onder de verantwoordelijkheid van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken.

Waarom heeft Israël 
geen grondwet?

Toen de staat Israël was opgericht en de Onafhankelijk-
heidsoorlog was gestreden, werd op 13 december 1949 
besproken of de staat een grondwet diende te hebben, 
zoals andere landen. Sommigen waren vóór, religieuze 
partijen waren tegen. De Thora is immers Gods wet. 
Hoe zouden mensen daar een eigengemaakte wet bo-
ven stellen? Uiteindelijk was het David Ben Gurion die 
de knoop doorhakte: er waren veel belangrijker zaken 
te doen. De opbouw van het land en de huisvesting van 
immigranten. Later kwam de vraag om een grondwet 
opnieuw ter tafel. Op 13 juni 1950 werd het voorstel van 
Knessetlid Yizhar Harari aangenomen om een speciale 
Knessetcommissie in te stellen die geleidelijk basiswet-
ten zou opstellen. Uiteindelijk zouden die basiswetten 
de grondwet moeten gaan vormen. Tegenwoordig 
kent Israël veertien basiswetten, maar van een officiële 
grondwet is nog altijd geen sprake. 

Hoe zit het met de 
term ’Joodse staat’?

Al voor de oprichting van de staat Israël trokken Joden 
naar het Beloofde Land. Onder het Britse Mandaat 
werd bepaald dat er in het land een Joods nationaal te-
huis zou worden opgericht, waarbij rekening gehouden 
zou worden met de in het land levende minderheden. 
Dit is in de praktijk gerealiseerd. Het Joodse karakter 
van de staat Israël is echter nooit in wetgeving veran-
kerd. Omdat Joden veruit in de meerderheid zijn, is het 
Joodse karakter van Israël voorlopig nog gewaarborgd, 

maar dit zou natuurlijk kunnen veranderen als de Joden 
in Israël ooit een minderheid zouden worden. In 2011 
stelde Knessetlid Avi Dichter daarom voor het eerst 
voor om de Joodse identiteit van Israël in een nieuwe 
basiswet vast te leggen. Dit voorstel is echter omstre-
den, omdat tegenstanders menen dat het zou kunnen 
leiden tot discriminatie van minderheden en  zou tor-
nen aan het democratische karakter van de staat.

Hoe zit het met  
orthodoxe Joden en 
antizionisme?

Het oorspronkelijke zionisme is in hoofdlijnen een 
seculiere beweging die een Joodse staat wilde verwe-
zenlijken. Dit was en is in ogen van veel gelovige Joden 
een kwalijke zaak. Het zou namelijk betekenen dat 
het volk Israël buiten God, die Zelf heeft beloofd Zijn 
volk te zullen verlossen, zijn eigen verlossing tot stand 
brengt. Zo’n verlossing is natuurlijk een heilloze weg. 
Toch heeft de geschiedenis uitgewezen dat het zionis-
me instrumenteel is geweest in het verwezenlijken van 
een Joodse staat in Israël. De massale terugkeer van 
het Joodse volk en de wonderlijke gebeurtenissen in 
de geschiedenis van die staat, hebben veel orthodoxe 
Joden ervan overtuigd dat de Eeuwige toch bezig is Zijn 
volk te verlossen. In synagogen wordt dan ook gebeden 
voor “de staat Israël, het begin van het ontluiken van de 
verlossing”. Er zijn nog altijd orthodoxe Joden die het 
seculiere zionisme verfoeien. Er is zelfs een margebewe-
ging, Neturei Karta, die haar antizionisme uit door mee 
te doen aan pro-Palestijnse demonstraties. Dit wordt 
echter door veruit de meeste gelovige Joden stellig 
afgekeurd.

Vier vragen over
Israëls staatsvorm

Demonstratie van aanhangers van Neturei Karta. | Foto: Flash90

Foto: Flash90
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De spanningen tussen Brussel en 
Jeruzalem lopen op. Hoe meet je dat? 
Vrij eenvoudig in dit geval. Op vrijdag 6 
november kreeg ik in mijn mailbox een 
merkwaardig bericht binnen. De mail 
was afkomstig van de Palestinadelegatie 
in het Europees Parlement (EP) en be-
vatte een officieel schrijven van premier 
Netanyahu aan EP-voorzitter Martin 
Schulz. Merkwaardig, want sinds 
wanneer verzorgt de Palestinadelegatie 
de informatie van de Israëldelegatie 
waarvan ik vicevoorzitter ben?
Maar goed, er gebeuren wel meer 
wonderlijke zaken op Brusselse burelen. 
Mijn aandacht richtte zich al snel op de 
feitelijke inhoud van de brief. Tussen 
haakjes: nog dagen later twijfelde een 
goed ingevoerde lobbyist of Neta-
nyahu’s schrijven wel echt was. Een 
telefoontje naar de Israëlische missie in 
Brussel hielp hem uit de droom.

Twee maten
Wat laat de Israëlische minister-presi-
dent EP-voorzitter Schulz persoonlijk 
weten? Met verwijzing naar een recente 
EP-resolutie uit Netanyahu zijn ernsti-
ge zorgen over het Europese voorne-
men van de geografische ‘labeling’ van 
Israëlische producten. Zorgen die de 
premier krachtig onderbouwt. Hoe kun 
je immers geografisch gaan etiketteren 
als uitgerekend de grenzen tussen de 
Joodse staat en de beoogde Palestijn-
se staat een cruciaal onderwerp van 
onderhandeling tussen beide partijen 
zijn?!
Premier Netanyahu heeft nog meer 
pijlen op zijn boog voor het EP. Met 
zijn nadrukkelijke erkenning van het 
grote belang van de Europees-Israë-
lische betrekkingen stelt Netanyahu 
het ‘labelingplan’ direct aan de kaak 
als “een zeer discriminerende hande-
ling die louter op Israël gemunt is”. 
Waarom ging de EU bijvoorbeeld nooit 
tot etikettering van de producten van 
Noord-Cyprus over? Dat gebied bevindt 
zich sinds 1974 onder Turkse controle. 
En die bezetting door Ankara van nota 
bene een deel van een EU-lidstaat heeft 
de EU toch nooit erkend. Kortom, de 
EU meet met twee maten.

‘Vrienden van Israël’
Klip en klaar spreekt Netanyahu Schulz 
daar ook op aan: ‘labeling’ is een poli-
tieke zet tegen Israël, op basis van de 
toepassing van dubbele standaarden. 
En, zo vervolgt Netanyahu, “labeling 
kan leiden tot een daadwerkelijke 
boycot”. Precies dat speelt diegenen in 
de kaart “die geen belang hebben bij 
Israëlisch-Palestijnse vrede, maar heel 
Israël van de kaart willen hebben”.

Met diplomatieke bewoordingen wijst 
de premier de EU eveneens op het grie-
vende karakter van de aankondiging 
van de etikettering. Die valt immers 
samen met een golf van terreurdaden 
tegen Israëlische burgers. Over Europe-
se gevoelloosheid richting slachtoffers 
en hun families gesproken.
Een fikse ruggensteun in zijn volstrekte 
afwijzing van de Europese etikette-
ringsmethode kreeg Netanyahu op 9 
november van 36 Amerikaanse senato-
ren. In een officieel schrijven dringen 
zij er bij de Hoge Vertegenwoordiger 
van de EU, Federica Mogherini, op aan 
het plan van de etikettering te laten 
varen. Let wel, zij doen deze oproep als 
“strong supporters of Israel”. Kom daar 
in Brussel eens om! Geen wonder die 
snijdende kritiek van oud-Knessetlid dr. 
Einat Wilf: “Israël moet het hier altijd 
en alleen ontgelden. En dat met zo veel 
mensen die allemaal beweren ‘vrienden 
van Israël’ te zijn?”

Boycot
Evenals Netanyahu zijn de 36 Ameri-
kaanse senatoren beducht voor een 
“bredere boycot van Israël” als uitvloei-
sel van het Europese ‘labeling’-initiatief. 
De VS hebben zich al tientallen jaren 
gekeerd tegen boycotacties van andere 
staten tegen Israël, benadrukken ze. 
En juist dit jaar heeft het Amerikaanse 
Congres een speciale wet aangenomen 
die Europa moet ontmoedigen om 
Israël politiek onder druk te zetten met 
economische maatregelen. Interessant 
punt, want dat speelt direct in op de 

lopende Amerikaans-Europese onder-
handelingen over een Transatlantisch 
vrijhandels- en investeringsverdrag.
En ook de Amerikaanse senatoren moet 
van het hart dat gegeven de aanzien-
lijke instabiliteit in de regio “het diep 
verontrustend is dat de EU een voorstel 
overweegt om meer diplomatieke en 
economische pressie op Israël uit te oe-
fenen”. Etikettering speelt de bds-bewe-
ging in de kaart, aldus de 36 senatoren. 
Bds staat voor een algehele boycot van 
Israël, geen investeringen in de Joodse 
staat en sancties tegen Israël. Vandaar 
dat de senatoren de bds-beweging op-
vatten als “een poging om Israël te dele-
gitimeren in plaats van een oplossing te 
bevorderen van de bestaande geschillen 
tussen Israël en de Palestijnen”.
Ik ben zeer benieuwd of deze Ameri-
kaanse tegendruk op Europa ook effect 
zal sorteren in Brussel en de hoofdste-
den van de 28 EU-lidstaten.

Pijnlijke herinneringen
Naast de brief van premier Netanyahu 
aan EP-voorzitter Schulz is er nog een 
tweede evidente aanwijzing voor de 
oplopende spanningen tussen de EU 
en Israël. Dan denk ik aan het opinie-
artikel dat de Israëlische ambassadeur 
bij de EU, David Walzer, op 23 oktober 
publiceerde in het blad Politico onder 
de aanklagende titel Why is the EU 
stigmatizing Israel? (Waarom stigmati-
seert de EU Israël?) Een titel die voor 
zichzelf spreekt en met een ondertitel 
die evenzeer niet aan duidelijkheid te 
wensen overlaat: “Het zien van Euro-

pese winkels die etiketten plakken op 
Joodse producten roept pijnlijke herin-
neringen op.”
Ambassadeur Walzer schrijft dat veel 
Israëli’s van politiek rechts tot links 
volstrekt verbaasd zijn over het EU-
plan om Israëlische producten van 
de nederzettingen op de Westelijke 
Jordaanoever voortaan speciaal te gaan 
etiketteren. Hoe kan dat een vergelijk, 
laat staan vrede, bevorderen in het Isra-
elisch-Palestijns conflict? Het tegendeel 
is waar.

Politieke stap
Vanwaar dan toch Europese ‘labeling’? 
Walzer kan niet anders concluderen 
dat het “een politieke stap is met de 
onmiskenbaar politieke boodschap dat 
Israël de schuld krijgt en de straf voor 
de stagnering van het vredesproces”. En 
dat onder het doorzichtige argument 
van ‘consumentenbescherming’ ...
Ik mag hopen dat de bewering van 
een belangrijke medewerker van Hoge 
Vertegenwoordiger Mogherini klopt 
dat in EU-lidstaten waar producten uit 
‘de gebieden’ al worden gelabeld, deze 
extra in trek zijn bij de consumenten. 
Het fanatisme onder de aanhangers van 
‘labeling’ in het Europees Parlement 
doet veeleer het tegendeel vrezen.
Blijft staan dat de EU zichzelf in Israë-
lische ogen als onpartijdige vredesma-
kelaar in het vredesproces alsmaar meer 
diskwalificeert. Het zou te wensen zijn 
dat ook aan Europese zijde, binnen en 
buiten de politieke arena, daarvoor veel 
en veel meer ogen opengaan.
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Je proeft het in het Europees Parlement in deze eerste helft van de novembermaand 2015: 
de spanningen tussen de Europese Unie (EU) en de Joodse staat Israël lopen op. Tegen de 

bloedige achtergrond van Palestijnse terreurdaden botsen de EU en Israël met name over de 
komende etikettering (’labeling’) van Israëlische producten uit Judea en Samaria.

Relaties EU-Israël onder 
oplopende spanning

Hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandzaken voor de EU Federica Mogherini en op de voorgrond EP-voorzitter Martin Schultz tijdens een vergadering in het  
Europees Parlement. | Foto: Europese Unie

politiek
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Wat begon als een oproep om Israël waar mogelijk te boycotten, is inmiddels  
uitgegroeid tot een zeer effectieve internationale campagne die de Joodse staat 
veel schade toebrengt. Deze BDS-beweging is een netwerk van plaatselijke  
organisaties, waaronder inmiddels ook veel kerken, die allemaal ten doel hebben 
Israël buiten te sluiten – in het zakenleven, op de universiteit, bij de plaatselijke  
supermarkt. Ook Christenen voor Israël kan niet voorbijgaan aan de beweging  
van Boycot, Desinvestering en Sancties.

Wie?
De BDS-beweging, 
een initiatief van 
170 Palestijnse 
civiele organisaties, is op 9 juli 2005 
opgericht. Als oprichters worden 
de namen van twee activisten ge-
noemd: Adnan Ramadan en Omar 
Barghouti. Met name Barghouti is 
een bekende in Israël – en dat niet 
in positieve zin. Hij verzet zich fel te-
gen het idee van een Joodse staat en 
tegen het recht wat Joden hebben 
op het Beloofde Land. De beweging 
heeft een nationaal comité, een 
soort secretariaat, in Ramallah.

Wat?
Bedrijven, overheidsinstellingen, 
organisaties en ook kerken worden 
actief benaderd om ‘te voldoen aan 
de regels van het internationaal 
recht’. Daarmee bedoelt BDS de 
‘bezetting’ van gebied wat ooit de 
Palestijnse staat moet worden 

Demonstratie in Engeland waar wordt 
opgeroepen tot boycot van Israël.
 

Waar?
Eigenlijk overal ter wereld. De 
BDS-beweging is het meest actief 
in Noord-Amerika, West-Europa, 
Zuid-Afrika en diverse landen in 
Zuid-Amerika, maar ook in Israël 
zelf. Bij allerlei acties is de beweging 
zeer zichtbaar aanwezig: bij winkels, 
op campussen van universiteiten 
en bij demonstraties tegen Israël in 
diverse Europese hoofdsteden.

Waarom?
De BDS-beweging heeft als 
officieel doel het beëindigen van 
de Israëlische ‘bezetting’ van de 
Gazastrook, de Westoever en 
Oost-Jeruzalem. Die gebieden wor-
den gezien als toekomstige staat 
voor de Palestijnen. In interviews 
blijkt echter dat het de organi-
satoren om meer gaat: ze wijzen 
stelselmatig het bestaansrecht van 
Israël als Joodse staat af.

Hoe?
Met een breed scala aan activiteiten 
wil de BDS-beweging haar doelen 
bereiken. De boycot richt zich op 
samenwerking met bedrijven of uni-
versiteiten uit Israël. Het aanmoedi-
gen van desinvesteringen richt zich 
vooral op bedrijven en beleggers. En 
met het sanctiebeleid wil de bewe-
ging overheden zover krijgen geen 
contact meer te hebben met Israël.

BDS – Israël  
wurgen is ‘in’

Als de politie arriveert, levert dat een 
verrassing voor hem op. Er blijkt spra-
ke te zijn van ‘vrijheid van meningsui-
ting’. De folders mogen voor de deur 
worden uitgedeeld. De inspectie in de 
winkel wordt afgebroken. In de week 
erna laat een woordvoerder van Jumbo 
weten dat de bedrijfsleider niet juist 
heeft gehandeld: ‘docP’ mag alsnog 
komen inspecteren. Jumbo is ‘transpa-
rant’ over wat en hoe de supermarkt 
haar waren aan de man brengt. 

BDS-beweging
Dit voorval is er één in een lange lijst 
van acties van de BDS-beweging – de 
beweging die boycot, desinvesteringen 
en sancties tegen Israël stimuleert. 
‘BDS’ is in de internationale politiek 
een bekend begrip geworden. Op alle 
continenten zijn mensen een afdeling 
van de BDS-beweging begonnen. 
BDS werd opgericht op 9 juli 2005 en 
was het initiatief van maar liefst 170 
Palestijnse maatschappelijke organisa-
ties, zoals vakbonden, de vrouwenbe-
weging, jeugdorganisaties en cultu-
rele instellingen. Officieel is het doel 

Heemskerk, Noord-Holland. Het is zaterdag 24 oktober.  
In de plaatselijke Jumbo doen mensen hun weekendbood- 

schappen. Dan arriveert een kleine groep mensen, gehuld in 
witte windjacks waarop ‘docP’ te lezen staat. Het is een ‘inspec-

tieteam’. Een deel van de groep deelt bij de ingang folders uit, 
anderen gaan naar binnen met lijsten onder de arm. Ze gaan de 
schappen langs om te speuren naar ‘foute’ artikelen – artikelen 

uit Israël. De bedrijfsleider belt de politie.
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om de Israëlische ‘bezetting van de 
Palestijnse gebieden’ te beëindigen, de 
veiligheidsbarrière te ontmantelen en 
de Palestijnse vluchtelingen het recht 
te geven naar ‘hun land’ terug te keren. 
Ook moeten vermeende Israëlische 
mensenrechtenschendingen aan de 
kaak worden gesteld. 
Hun boodschap wordt zorgvuldig 
verpakt in jargon wat sterk aan de 
dagen van de anti-apartheidsstrijd in 
Zuid-Afrika doet denken. Israël is de 
nieuwe ‘apartheidsstaat’, de veilig-
heidsmuur is de ‘apartheidsmuur’, het 
Israëlische leger is een ander woord 
voor de ‘racistische apartheidstroepen’. 
Dé grote uiting van dat ‘racisme’ is de 
‘discriminerende bezetting van Pales-
tijns land’, volgens een BDS-website. 
Dat stond ook in de flyers van het ‘in-
spectieteam’ van docP in Heemskerk. 

Vijandig
Hoewel de beweging dus niet nieuw 
is, zijn de effecten van de BDS-ac-
ties pas recent voelbaar en zichtbaar 
geworden. Belangrijkst wapenfeit is 
het besluit van de EU om Israëlische 
producten uit ‘bezet gebied’ van een 
speciaal label te gaan voorzien. Het 
gaat dan om producten uit de Joodse 
plaatsen in Judea en Samaria, en ook 
uit ‘Oost-Jeruzalem’ en de Golan-
hoogvlakte. Israël reageerde woedend 
op het besluit en Duitsland heeft al 
officieel aangegeven er niets in te 
zien. Opvallend was de verklaring van 
de EU-ambassadeur in Israël, Lars 
Faaborg-Andersen. Hij liet weten dat 
deze maatregel zeker geen boycot 
is, maar louter bedoeld is om con-
sumenten goed voor te lichten. Een 
technische maatregel om te voldoen 
aan eigen regelgeving die duidelijkheid 
aan consumenten vereist. Dat klinkt 
aardig, maar een hoge Duitse over-
heidsfunctionaris wees erop, dat Israël 
hiermee een stigma dreigt te krijgen 
en dat hier “op de achtergrond een 
beweging die Israël vijandig gezind is” 
een actieve rol speelt. 

Hoe vijandig die beweging is, bleek 
afgelopen zomer toen de enige Joodse 
artiest op een reggae-festival in 
Valencia niet mocht optreden. Alleen 
hij bleek een verklaring te moeten 
ondertekenen waarin hij zich uitsprak 
vóór een Palestijnse staat en tégen de 
misdaden van Israël. Hij weigerde en 
zijn uitnodiging werd ingetrokken. 
De overheid in Madrid sommeerde 
daarop de festivaldirectie reggaezanger 
Matisyahu alsnog te laten optreden. 
De festivalorganisatie bleek concrete 
bedreigingen te hebben ontvangen 
van de BDS-afdeling in Valencia. BDS 
bleek zich niet alleen tegen Israël, 
maar tegen Joden in het algemeen te 
richten – en dat is antisemitisme. BDS 
is anno 2015 de salonfähige manier om 
waar ook ter wereld vrijelijk je afkeer 
van Joden en de Joodse staat te spuien.

BDS-activisten schuwen geen bloederige aantijgingen aan het Israëls adres. | Foto: Fotomovimiento/CC2.0 Flickr

BDS-promotiemateriaal bij een krat met grapefruits 
uit Israël in een Nederlandse supermarkt.  
| Foto: bdsnederland.wordpress.com

analyse
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  woensdag 27 januari 2016

  internationale herdenkingsdag 

van de Holocaust.    Kom ook 

naar de herdenkingsbijeenkomst 

van Christenen voor Israël  

  Locatie: Goede Herderkerk, 

Willem Alexanderplein 14 in 

Nijkerk.    Tijd 13:00 uur    Sprekers 

geschiedkundige Hadassa Hirschfeld 

en Holocaustoverlevende 

Wolfgang Kotek    Aanmelden via 

bijeenkomst@cvi.nl of bel 033 24 588 24    

bussen vanuit 12 plaatsen in NederlandChanoeka 
in Maastricht
Officiële aansteking op 
maandag 7 december 2015 
van 18:00 tot 19:45 uur. 
Bent u er ook bij?

www.christenenvoorisrael.nl/chanoeka

Prijs: €12,50 (2 voor €20,-). De CD is te bestellen via 
christenenvoorisrael.nl/winkel of via 033 24 588 24.

De opbrengst gaat naar jongerenprojecten in Israël.

Bestel 
nu! 

De speciale Israël-CD 
van organist Gerrit Christiaan de Gier

o stad zo hoog gebouwd

Deze CD is een initiatief 
van ondernemersplatform 
Werken aan de Toekomst van 
Christenen voor Israël. 
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In juni nam prof. mr. Hans Franken 
afscheid als CDA-Eerste Kamerlid, 
waar hij sinds 2004 lid van was. “Tja, 
dat is een harde regel binnen de partij 
voor de Eerste Kamer. Na drie periodes 
moet je ruimte maken voor iemand 
anders.” Zijn politieke staat van dienst 
liegt er niet om. Talloze indrukwekken-
de functies sieren zijn curriculum vitae. 
Na juridische functies als officier van 
justitie en rechter boog zijn carrière 
zich meer richting de politiek en de 
wetenschap. Zo was hij hoogleraar aan 
de universiteiten van Rotterdam en 
Leiden en leidde hij lange tijd het We-
tenschappelijk Instituut voor het CDA.

Voelt u zich meer politicus of  
wetenschapper?
“Nou, wel meer wetenschapper. Maar 
het meeste voel ik mij toch een media-
tor, een bemiddelaar. Ik beleef er plezier 
aan wanneer ik mensen die boos zijn el-
kaar weer de hand kan laten schudden, 
dat ze op goede voet verder kunnen. 
Collega-politici verbaasden zich daar 
soms over. Dan zeiden ze: ‘Als je het 
niet eens bent met die wet, stem je toch 
tégen?’ Dat ligt mij niet. Ik wil dat er 
een goede wet komt. Men heeft daar al 
veel werk in gestoken en dat kun je niet 
zomaar tenietdoen. Als er met een paar 
aanpassingen iets van te maken valt, 
dan moet dat gebeuren, vind ik.”

Wat heeft u met Israël?
“Ik hield mij in de Eerste Kamer onder 
meer bezig met Buitenlandse Zaken. 
Enige tijd geleden ben ik met een 
fact-finding mission naar Israël geweest. 
Dat heeft veel indruk op mij gemaakt. 
We hebben parlementsleden en minis-
ters ontmoet, maar ook overnacht bij 
heel gewone mensen thuis. Ik heb daar 
veel van geleerd wat ik nog niet wist, 
waarover je hier ook niets leest. Bij-
voorbeeld dat er in Israël zo’n één mil-
joen Russische immigranten wonen die 
boven de 65 jaar oud zijn. Zij kunnen 
niet werken, hebben nauwelijks geld en 
vormen dus een last voor de rest van de 
Israëlische bevolking. Nou, we hebben 
hier de vluchtelingenkwestie, dan besef 
je wat een opgave dat is voor dat kleine 
land. Het rechtsstelsel vind ik prachtig. 
Dat is buitengewoon goed ontwikkeld. 
Als individueel burger kun je in Israël 
procederen tegen de regering tot de 
Hoge Raad aan toe. En dat kon al lang 
vóór we in Nederland onze huidige 
bestuursrechtspraak kregen.”

Dries van Agt
“Naar aanleiding van mijn bezoek aan 
Israël werd ik benaderd door Van Agt. 

Hem was het ter ore gekomen dat ik 
die reis zou maken en hij zei: ‘Ik wil 
eens met je praten’. Hij had toen net 
zijn nieuwe boek geschreven. Nou, 
na die reis kon ik een aantal punten 
aanwijzen, waarop hij niet juist was. 
Hij beweert bijvoorbeeld dat Israël land 
heeft afgepakt van de Palestijnen. Ik 
heb daarover natuurlijk vragen gesteld 
tijdens mijn reis naar Israël en daar 
heb ik mij laten vertellen – en dat lijkt 
me heel aannemelijk – dat er sinds de 
Britten in 1917 het beheer kregen over 
Israël een soort kadaster is. Daarop 
werden alle eigendomsrechten inge-
tekend en alleen alles wat niet werd 
ingedeeld, werd staatsland.”

Is de Nederlandse politiek ten  
aanzien van Israël veranderd?
“Nee, ik geloof dat in het algemeen 
de Nederlandse opvatting positief ten 
opzichte van Israël is. Nederland staat 
een tweestatenoplossing voor, maar ik 
zie daar geen probleem in. Er wordt in 

de kamer natuurlijk wel hard geroepen 
dat het met de Palestijnen niet goed 
gaat en dat die meer aandacht behoe-
ven. Maar ik geloof niet dat dat echt 
een uitwerking heeft gekregen. Toen 
Frans Timmermans nog Kamerlid was, 
heeft hij bijvoorbeeld wel wat pro-Pa-
lestijnse uitspraken gedaan. Maar toen 
een partijgenoot van hem dat opnieuw 
wilde doen, toen hij minister van 
Buitenlandse Zaken was, heeft hij dat 
toch tegengehouden.”

Oppervlakteverschijnsel
“Ik heb een keer bij de Verenigde Naties 
een Algemene Vergadering bijgewoond. 
Daar werd door een collega van mij 
aan de Universiteit van Leiden, John 
Dugard, een hoogleraar volkenrecht, 
afkomstig uit Zuid-Afrika, een rapport 
gepresenteerd over de mensenrechten-
situatie in Israël. Hij was daarin heel 
kritisch. Ik heb toen aan de Nederland-
se diplomatieke staf daar gevraagd hoe 
ze daarmee omgingen. Omdat hij toch 

ook iemand uit Nederland was. Nou, 
daar antwoorden ze zo op van ‘ja, nou 
ja, dat houden we maar wat af’. Dus in 
zoverre geloof ik niet dat er echt iets 
verschoven is in het beleid. Maar ja, 
zulke dingen gaan wel lang door. Er 
zijn wat spraakmakende Kamerleden – 
die overigens geen slecht werk doen – 
die toch dat accent wat verschuiven. Bij 
de SP is dat bijvoorbeeld heel duidelijk. 
En inmiddels is de SP wel salonfähig, 
met goede mensen en genoeg ministe-
riabele figuren. Dus we weten niet wat 
er kan gebeuren als er een nieuw kabi-
net komt. Maar vooralsnog is wat aan 
de oppervlakte van de politiek steeds 
meer rondzingt nog niet ingezonken 
tot beleidsniveau.”

U typeerde uzelf als bemiddelaar.
Hoe kijkt u tegen het conflict in 
Israël aan?
“Ik vind dat er op zo veel mogelijk 
niveaus moet worden gewerkt aan 
samenwerking. Studenten uitwisse-
len. Dat geeft ambassadeurs voor het 
leven. Dat gebeurt al, maar mondjes-
maat. Ik heb indertijd mogen studeren 
in Parijs. Dan word je een francofiel. 
Als je op klein niveau goed kunt leren 
samenwerken, dan kun je het ook op 
hoger niveau wel ééns worden. Dat 
gebeurt al heel veel en dat moeten 
we stimuleren. Een vijanddenken 
heb je al snel en dat kan dan ook snel 
escaleren. Breng mensen bij elkaar. 
Laat ze samen eten en elkaar over 
hun achtergrond vertellen. Dat je 
samen mensen bent met elkaar. Ik 
ben ook een polderaar. Dat deden 
we in Nederland al in de tijd van Van 
Oldenbarneveldt. En dat had meestal 
succes: met elkaar praten. Het is een 
afgesleten kreet: zolang mensen met 
elkaar praten, schieten ze niet. Maar 
het klopt wel. En daar moeten we ons 
voor inzetten.”

Gelooft u dat er uiteindelijk een 
politieke oplossing voor het conflict 
mogelijk is?
“Je kunt wel blijven stilzitten en 
afwachten tot de Messias komt, en 
ondertussen loopt de boel uit de hand. 
In het woord ‘verantwoordelijkheid’ zit 
ook het woord ‘antwoord’. En ik geloof 
dat we dat moeten doen: antwoord 
geven. Ik vind niet dat je mag blijven 
stilzitten. Vroeger op school was mijn 
lievelingsvak Bijbelse geschiedenis. Ik 
kon geboeid naar de Bijbelse verhalen 
luisteren. Maar die gelijkenis van de ta-
lenten is hierin wel van belang: je mag 
niet blijven stilzitten, maar je moet je 
best doen.”
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Het is nog zo ernstig niet gesteld met de Nederlandse politiek ten  
aanzien van Israël. De pro-Palestijnse teneur die velen van ons  

ontwaren in de media en de politiek, is slechts een oppervlakte- 
verschijnsel dat nog geen onderdeel is geworden van het Nederlandse 

beleid, volgens oud-senator Hans Franken.

‘Je moet je best doen’
Interview met oud-senator prof. mr. Hans Franken
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boodschap 

h� en!

Word nu donateur en ontvang de Bijbel 
glossy of een mooie armband met het

Onze Vader gratis. Ga naar eo.nl/kerst

HELP ONS HET VERHAAL VAN  
JEZUS TE VERTELLEN. STEUN DE EO!

Word nu donateur en ontvang de Bijbel 
glossy of een mooie armband met het

Onze Vader gratis
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