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Blij kijken ze allemaal de lens in, deze Joden van de Bnei Anoesiem uit Portugal.  
Ze zijn thuis in Jeruzalem. Maar die thuiskomst heeft een lange geschiedenis.
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Joden in Spanje en Portugal werden onder de Spaanse inquisitie 
aan het einde van de vijftiende eeuw zwaar vervolgd. Velen van 
hen ‘bekeerden’ zich uit lijfsbehoud tot het katholicisme. In 1492 
werden zelfs alle Joden van het Iberisch schiereiland verbannen. 
De ‘bekeerlingen’, ook wel marrano’s of crypto-Joden genoemd, 
praktiseerden in het geheim hun Jodendom.

Het Jodendom kent deze ‘verloren’ groep Joden als de ‘Bnei Anoes-
iem’. In de afgelopen jaren keren hoe langer hoe meer van de naza-
ten van deze Bnei Anoesiem naar hun Joodse wortels terug, zoals 
deze groep uit Portugal. Zij worden bij die terugkeer geholpen door 

Shavei Israel, een Israëlische organisatie onder leiding van Michael 
Freund (derde persoon van rechts, bovenste rij). Shavei Israel helpt 
diverse ‘verloren’ Joodse en Israëlische groepen om weer verbon-
den te worden met het Jodendom.

Dit jaar is het twintig jaar geleden dat we begonnen met de actie 
Breng de Joden Thuis. Met Gods hulp hebben wij mogen helpen bij 
de terugkeer van Joden uit de voormalige Sovjet-Unie, Ethiopië en 
India. Dit jaar staan we stil bij die afgelopen twintig jaar met onder 
meer activiteiten en een zomertentoonstelling. Hierover leest u 
binnenkort meer. | Foto: Shavei Israel

christenenvoorisrael.nl

Van de vier hoeken  
van de aarde

“Jeruzalem is 
een havenstad 
aan de kust van 
de eeuwigheid.” 
» Yehuda Amichai

Ngo-wet
Geen land ter wereld is zo bekritiseerd 
als Israël. Talloze non-gouvernementele 
organisaties (ngo’s) in Israël zelf werken 
hieraan mee. Vele van deze organisaties 
worden gefinancierd uit het buitenland. 
Zo sponsort de EU bijvoorbeeld organisa-
ties in Israël die Israëls beleid ter discussie 
stellen. Een nieuwe wet heeft tot doel hier 
meer transparantie in te krijgen. Ngo’s 
die voor meer dan de helft door buiten-
lands geld worden gesponsord moeten dit 
inzichtelijk maken en zich in de Knesset 
bekend maken als ‘buitenlandse vertegen-
woordiger’. Opmerkelijk genoeg sponsorde 
de EU een campagne van de linkse ngo 
B’Tselem om de wet tegen te werken. 
Deze wet zou ‘niet democratisch’ zijn. “Ik 
begrijp niet hoe een eis voor transparantie 
niet democratisch zou zijn”, reageerde 
premier Benjamin Netanyahu.

Yad Vashem-cursus
Vanaf 24 januari start er een gratis  
Engelstalige online cursus van  
Yad Vashem over de Holocaust.  
Aanmelden en info via www.coursera.org/
learn/holocaust-introduction-1.

Pro-Israëldemonstratie 
Warschau
Pro-Israëldemonstratie 
Warschau

Honderden mensen liepen begin januari 
eensgezind door het centrum van War-
schau, de hoofdstad van Polen. Joden en 
niet-Joden toonden zo hun steun aan 
Israël, dat al maanden te lijden heeft onder 
Palestijnse terreuraanslagen. De Israëlisch 
ambassadeur Anna Azari was verrast: “ Ik 
heb nooit eerder zo’n grote demonstratie 
van steun voor Israël gezien.” De mars 
werd door christelijke organisaties in Polen 
georganiseerd. | Foto: YouTube
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Uw koninkrijk kome

De Here Jezus leert Zijn discipelen in het 
Onze Vader te bidden: “Uw Koninkrijk 
kome”. Wat bedoelt Hij met het bidden 
om de komst van het Koninkrijk? Gaat 
het om een geestelijk koninkrijk dat 
leeft in de harten van de mensen? Dat 
behoort er ongetwijfeld ook toe. Paulus 
zegt: “Want het Koninkrijk Gods bestaat 
niet in eten en drinken, maar in recht-
vaardigheid, vrede en blijdschap, door 
de heilige Geest. Want wie door deze 
Geest een dienstknecht is van Christus, 
is welgevallig bij God, en in achting bij 
de mensen” (Romeinen 14:17,18). Door 
wedergeboorte ontvangt een mens de 
heilige Geest. “In Hem zijt gij, toen gij 
gelovig werdt, ook verzegeld met de hei-
lige Geest der belofte, die een onderpand 
is van onze erfenis” (Efeziërs1:13).

En zo is de kerk een vorm van het 
Koninkrijk Gods, een gemeenschap van 
mensen die, door het geloof in Christus 
en de inwoning van de Heilige Geest, in 

de wereld Christus dient en in woord en 
werk tekenen opricht van het Koninkrijk 
dat komt. Zoals Hij dat Zelf tijdens Zijn 
leven deed. De wonderen die Hij verricht, 
noemt Hij ‘tekenen van het Koninkrijk’, 
voorbeelden, richtingaanwijzers naar 
het Koninkrijk dat in de toekomst komt. 
Lichtplekken in de duisternis.
Eerst de verkondiging van het evangelie 
wereldwijd, daarna het oordeel over de 
goddeloze volkeren en dan het Konink-

rijk van vrede en gerechtigheid wereld-
wijd. Eerst de verborgen vorm van het 
Koninkrijk in de harten van de mensen, 
daarna het Koninkrijk in zijn uiterlijke, 

zichtbare, wereldwijde gestalte. Maar 
dit Koninkrijk zal wel onlosmakelijk 
met Israël verbonden zijn.

Daar heeft Israël alles mee te maken. 
Daar heeft de terugkeer van het Joodse 
volk, zoals wij die al tientallen jaren 
voor onze ogen zien voltrekken, alles 
mee te maken. Het is het begin, het 
voorspel tot de verlossing. Wereldwijd. 
Israël is op weg naar zijn rust. Van Jeru-

zalem zal de wet uitgaan. De volkeren 
zullen de oorlog niet meer leren. Vrede 
zal de ganse aarde bedekken. Wie weet 
hoe spoedig reeds.

Veiligheid

●   Bid om bescherming voor het 
noorden van Israël. De dreiging 
komt uit Libanon van de terreur-
groep Hezbollah. Uit Syrië door 
diverse terreurgroepen en van 
militairen uit Iran.

●   Bid om bescherming voor het zui-
den van Israël. De dreiging komt uit 
Gaza van de terreurgroep Hamas, 
uit de Sinaïwoestijn en uit Egypte 
door diverse terreurgroepen.

●   Het geweld tegen Israël dat vorig 
jaar september begon, wordt nu 
de ‘intifada van het mes’ genoemd. 
De angst onder de Israëli’s neemt 
toe. Bid dat de Heere de macht 
van intimidatie, terreur en moord 
teniet zal doen.

●   Door het conflict tussen Saoe-
di-Arabië (soennieten) en Iran 
(sjiieten) is de situatie in het 
Midden-Oosten nog gevaarlijker 
geworden. Blijf bidden om be-
scherming voor Israël, dat God tot 
Zijn doel komt (Micha 2:12-13).

Psalmen

●   Psalm 23 is voor christenen en voor 
niet-christenen een bekende psalm. 
Deze psalm is heel actueel om te 
gebruiken in uw gebed voor Israël. 

●   Een andere psalm die actueel is, is 
Psalm 109. We lezen over goddelo-
zen die bestrijden zonder oorzaak. 
En God die wil zegenen waar bela-
gers vloeken. Vooral het begin van 
deze psalm, vers 1-5 en het einde, 
vers 26-31, zijn sprekend.

●   Psalm 130 en 131 zijn bedevaart-
liederen en eindigen beide op 
dezelfde manier: “Israël hope op de 
Here”. Dit mag onze voorbede zijn 
voor Israël: hoop!
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Daar heeft Israël alles mee te maken. Daar ziet de wereld reikhalzend naar uit.  
Ook in dit nieuwe jaar 2016. Vrede en gerechtigheid die vanuit Jeruzalem de ganse wereld bedekken zullen.  

Het Koninkrijk onder leiding van de Vredevorst, de grote Zoon van David, uit de stam van Juda.

Gebedspunten

‘De wonderen die Hij verricht,  
zijn richtingaanwijzers naar  
het Koninkrijk.’

Pieter Bénard

Ingezonden
Ziet toe op uzelf
Enige tijd geleden maakte ik mee dat 
enige christenen wat schamper deden 
over een rabbijn, die voor het eten 
met het gebruikelijke ritueel zijn han-
den reinigde alsof het een gebod van 
God was. (Marcus 7:1-9). Zelf vond ik 
die houding akelig. En nu bedenk ik 
hoe hypocriet die houding was, want 
heiligt de christelijke wereld niet de 
zondagsrust (of wat er van over is) 
alsof het een gebod van God is?

E. Schilperoord, Naarden

Boeren op de Golanhoog-
vlakte maken zich zorgen 
over wolven. Aan het 
begin van het jaar vielen 
wolven een paard en haar 
veulen aan, vlak bij het 
dorp Qatzrin. Ze aten het 
veulen op. Op de Golan-
hoogvlakte groeit veel 
gras en daarom worden er 
veel dieren gehouden. De 
wolven komen uit een na-
tuurpark in de buurt. De 
boeren zijn nu bang dat 
er meer vee het slacht-
offer zal worden van de 
wolven. | Foto: Emmanuel 
Keller/CC2.0 Flickr

Wolven!
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“U mag een vreemdeling niet uitbuiten en hem niet onderdrukken, 
want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte” (Exodus 
22:21). Deze tekst wordt nog weleens aangehaald door critici van de 
Joodse staat. Israël onderdrukt namelijk de Palestijnen, zo stellen zij. 
Over de verantwoordelijkheid van de vreemdeling die in Israël woont, 
wordt door dezelfde critici gezwegen. Maar Israël is een democratie, 
waarin alle burgers – Jood, Arabier of anders – gelijke rechten hebben.

Afgelopen maand maakte Israël een bestemmingsplan bekend voor 
de bouw van een nieuw dorp voor Israëls druzische bevolking in 
West-Galilea. Het dorp zal in het begin vierhonderd huizen krijgen, 
maar krijgt ruimte om te groeien. De druzen, een minderheid onder 
de Israëlische bevolking, leven op goede voet met de Israëli’s en 
dienen onder andere in het Israëlische leger. Vorig jaar kwam een 
druzische politieagent om het leven toen hij te hulp schoot in een 
synagoge in de Jeruzalemse wijk Har Nof waar Palestijnse terroristen 
een bloedbad aanrichtten. Israël is bijzonder dankbaar voor de inzet 
die deze bevolkingsminderheid toont voor de Joodse staat. Het nieu-
we dorp is hier onder meer een uiting van.

Nieuw druzendorp

De vader van de druzische politieagent die omkwam bij de terreuraanslag in  
Har Nof, woonde elf maanden later de begrafenis bij van een van de rabbijnen 
die bij de aanslag gewond raakte en na een coma van elf maanden alsnog is 
overleden. | Foto: Flash90
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Boeren ploegen door Jeruzalem
Het trok zeker de aandacht toen een optocht van honderden tractors  

door de straten van Jeruzalem reed. Boeren uit heel Israël hadden een boodschap  
aan de regering. Zij vinden dat de regering hen in de steek laat.

De boeren vinden dat de overheid met haar 
huidige beleid de landbouw in Israël ver-
nield. Zij willen dat het beleid verandert. 
De belangrijkste klachten gaan over groot-
handelaren die namens winkels optreden, 
minder overheidssteun voor het schade-
fonds voor natuurrampen in de landbouw, 

de import van tomaten uit Turkije en de 
verwachte stijging van de prijzen voor 
landbouwwater en het economische beleid 
ten aanzien van buitenlandse arbeiders.

De boeren zetten hun protest kracht bij 
door spandoeken, megafoons en kisten 

met groenten en fruit mee te brengen. 
Knessetlid en voorzitter van de land-
bouwlobby in de Knesset Haim Jelin 
sprak over de boeren als “de ruggengraat 
van Israëls veiligheid. (...) Als er geen land-
bouw is, is het afgelopen met de staat.”
| Foto’s: Flash90

Kanttekening

Onwaarheden
Eén van de eerste dingen die ouders 
hun jonge kinderen leren is eerlijk te 
zijn en niet te liegen. Dit geldt voor 
alle lagen van de bevolking en in alle 
sociale klassen, gelovig en niet-ge-
lovig. Tenminste, zo is het altijd hier 
geweest in het vrije Westen. De we-
reld is in dit opzicht echter volkomen 
veranderd. In onze tijd lijkt de leugen 
gemeengoed te zijn geworden; op 
alle denkbare terreinen, maar vooral 
ook op mondiaal niveau, als het gaat 
over Israël.
Als je de leugen maar lang genoeg 
blijft herhalen, gaan de mensen het 
vanzelf als waarheid beschouwen. De 
permanente stroom van leugens van 
onder andere tv-uitzendingen van de 
Palestijnse Autoriteit gaat er bij de 
Arabische bevolking in Israël en daar-
buiten in als zoete koek en kweekt 
een schijnbaar onoplosbare berg 
onlust- en haatgevoelens. Ook is er 
al jaren een onstuitbare indoctrinatie 
met leugens gaande via de Arabische 
schoolboeken.

Na een lange reeks dieptepunten van 
eeuwenlange vervolging staat het 
Joodse volk – eindelijk weer wonend 
in zijn thuisland Israël – dagelijks 
bloot aan een bombardement van 
leugens, die de Arabische bevolking 
weer opjutten tot terreurdaden, zoals 
het inrijden op wachtende mensen in 
bushokjes, het opnemen van stenen 
en slijpen van messen, met als enige 
bedoeling om medeburgers, de 
Joden, te doden. Het vuurtje wordt 
ook nog eens opgestookt door de 
zelfbenoemde leiders, die hun haat 
tegen het Joodse volk openlijk ten 
toon spreiden op het wereldpodium. 
Krantenkolommen zijn te kort om de 
grote aantallen dagelijkse terreur- en 
criminele incidenten te vermelden, 
die in Israël en steeds vaker ook daar-
buiten plaatsvinden.

Onlangs is een boek verschenen, dat 
ieder weldenkend mens en geïnteres-
seerde in het conflict in het Mid-
den-Oosten moet lezen en perma-
nent bij de hand houden als erover 
wordt bericht in de media. De titel, 
150 Palestijnse fabels, maakt direct 
duidelijk waarmee we te maken heb-
ben als het Midden-Oosten conflict 
ter sprake komt. Een uiterst leesbaar 
en boeiend boek, geschreven door 
een zeer deskundig en ervaren au-
teur, die al jarenlang onderzoek doet 
naar de feiten achter de vele bedenk-
sels van de Palestijnse propaganda. 
Op elke bladzijde wordt een leugen 
ontmaskerd en tegelijk kun je lezen 
wat een prachtland Israël is, een land 
en een volk om van te houden.

Pim van der Hoff, hoofdredacteur
pvdhoff@cvi.nl

Ik citeer uit de brief die Martin Schulz, voorzitter van het 
Europees Parlement, op 22 december 2015 aan Benjamin 
Netanyahu, premier van Israël, deed toekomen. Ik ontving 
dit schrijven in mijn parlementaire mailbox op maandag 4 
januari 2016.
Eerst even het geheugen opfrissen. Vanwaar deze brief van 
Schulz en bovenal waartoe? Welnu, de brief is een reactie 
op de brief die Schulz van Netanyahu ontving op 15 oktober 
2015. In dat laatste schrijven roept de Israëlische minis-
ter-president – met steekhoudende argumenten – de Euro-
pese Unie krachtig op af te zien van discriminerende acties 
tegen de Joodse staat zoals de etikettering van Israëlische 
producten uit Judea, Samaria en de Golanhoogvlakte.

Gaat Schulz serieus in op Netanyahu’s bezwaren? Na zorg-
vuldige lezing en herlezing van beide brieven kom ik tot de 
slotsom dat collega Schulz ernstig in gebreke blijft.
Laat ik twee bezwaren van Netanyhu noemen waarop Schulz 
niet ingaat. Ten eerste vormen de grenzen tussen de Joodse 
staat en een toekomstige Palestijnse staat toch onderdeel van 
onderhandelingen tussen beide partijen. Met haar geografi-
sche etikettering gaat de EU daar volkomen aan voorbij. Alsof 
Brussel dat eventjes bepaalt als zelfbenoemde ‘vredesmakelaar’.
Ten tweede wijst Netanyahu er terecht op dat de EU van de 
honderden territoriale disputen slechts het Israëlisch-Pales-

tijns geschil selecteert voor etikettering. Brussel kijkt wel uit 
om bezettingsmacht Turkije (Noord-Cyprus) op gelijke wijze 
te behandelen.

Wat laat Schulz Netanyahu dan wel weten? De EP-voorzitter 
komt slechts met bezwerende formules. Zie het begincitaat 
van deze column. Verder tracht Schulz de Israëli’s te vleien 
door hun staat “een zeer belangrijke partner van de EU” te 
noemen en vooral het effect van etikettering van Israëlische 
producten (minder dan 1 procent van de totale handel tussen 
de EU en Israël) te bagatelliseren. En passant “staat de EU 
altijd gereed om als eerlijke makelaar op te treden”.

De EU als ‘eerlijke makelaar’ in het Israëlisch-Palestijns 
conflict ... Deze veronderstelling – laat ik me mild uitdruk-
ken – van collega Schulz strijdt met al mijn parlementaire 
ervaringen sinds 1999.
In zijn brief aan Schulz waarschuwde Netanyahu ook voor 
het aanmoedigende effect van “labeling” op degenen die 
Israël willen vernietigen. Een gegronde waarschuwing zoals 
bleek uit de prompte loftuiting van Hamas over het Euro-
pese etiketteringsbesluit, inclusief de oproep om gelijk maar 
alle Israëlische producten uit te sluiten. Deze Israëlische 
waarschuwing legt tegelijkertijd het optreden van de EU als 
onbezonnen makelaar in het Midden-Oosten bloot.
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“Wees ervan verzekerd dat de maatregelen van de EU onder geen beding en op  
geen enkele wijze Israël beogen te boycotten, sanctioneren of discrimineren.”

Israël en Europa

EU geen eerlijke, maar 
onbezonnen makelaar
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Wat is het evangelie?

Vaak heb ik predikers horen zeggen dat een bepaalde overtuiging 
ten aanzien van Israël valt onder secundaire waarheden. Zo van: 
‘Je hebt van die mensen die vooral bezig zijn met een specifiek 
gebied, zoals de doop, of genezing, of missionair gemeente-zijn, 
of Israël. Maar wíj moeten gewoon blijven bij het evangelie van 
Jezus Christus’. Alsof het een bijzondere hobby van sommige 
christenen is om een bepaalde visie op Israël te hebben. ‘Maar 
daar gaat het in de Bijbel helemaal niet om’, denkt men dan.

Waarom blijde boodschap?
Daartegenover durf ik het volgende te beweren: je visie op Israël 
is bepalend voor je verstaan van het evangelie zelf. Het is niet 
een kleine deelwaarheid om te beweren dat Israël nog een rol 
speelt in Gods heilsplan met deze wereld. Je kunt wel zeggen: 
‘Wij blijven bij het evangelie van Jezus Christus’, maar dan moet 
je daarbij ook de vraag stellen: Wat ís dat evangelie van Jezus 
Christus dan? Wat is dat goede nieuws dat wij mogen brengen 
in deze wereld, die zo overstroomt van kwaad en ellende, die 
zucht en in diepe nood is? Wat is de hoop voor deze wereld? 
Waarom is het evangelie een blijde boodschap?

Christus wordt koning
Misschien heeft de kerk wel te lang eenzijdig teruggekeken op 

wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan in het verleden. De 
boodschap van het kruis staat centraal, en dat is terecht. Maar 
het is niet de boodschap van de gekruisigde. Het is de bood-
schap van de gekruisigde Christus! Dat Hij Christus is, betekent 
dat Hij degene is die door God is aangewezen om koning te 
worden. Het goede nieuws heeft niet alleen te maken met wat 
Christus voor ons deed, maar ook met wat Christus voor ons 
zal gaan doen. De oproep van de Bijbel om je te bekeren is nog 
meer gebaseerd op wat er staat te gebeuren dan wat er al is ge-
beurd. Het Nieuwe Testament roept ons op om ons te reinigen 
en te heiligen, omdat Jezus Christus in aantocht is. Hij zal Zijn 
koninkrijk opeisen en dát is de enige hoop voor deze wereld.

Geen optie, maar noodzaak
Nu zien wij dat visie op Israël geen optie is, maar noodzaak om 
het evangelie te begrijpen. Het gaat om méér dan vergeving 
van zonden en de redding van onze ziel. Het koninkrijk komt 
als Jezus terugkomt. Dat was het evangelie dat Hij predikte en 
daar heeft Hij ons geleerd voor te bidden in het ‘Onze Vader’. 
Jezus zal niet terugkomen in de hemel of in de hemelse gewes-
ten of alleen in een geestelijk lichaam. Hij zal terugkomen op 
aarde in Zijn verheerlijkte lichaam. Zoals Hij naar de hemel is 
opgevaren zo zal Hij terugkomen op aarde. Hij stond op uit de 
dood in een lichamelijk lichaam. Hij heeft gegeten en gedron-
ken met Zijn discipelen nadat Hij de dood had overwonnen. 
Hij is niet alleen gekomen om onze ziel te redden, maar “opdat 
uw geest, ziel en lichaam bij de komst van onze Here Jezus 
Christus moge blijken in alle delen onberispelijk bewaard te 
zijn” (1 Tessalonicenzen 5:23). Er gaat een opstanding uit de 
dood plaatsvinden.

Gezegend Hij die komt 
De enige hoop voor deze uiterst zondige, lijdende en stervende 
wereld is dat Jezus gaat terugkomen op aarde! Daarom Israël. 
Daarom is Jeruzalem nu weer de hoofdstad van Israël. Daarom 
keert het aloude volk van God terug naar het beloofde land. 
Spoedig gaat de dag aanbreken dat Zijn eigen volk zal zeggen: 
“Gezegend is Hij die komt in de naam des Heren.” Dan zal de wet 
uit Sion uitgaan, zal Hij Zijn dorsvloer geheel zuiveren en zal het 
vrederijk aanbreken. Dan zullen alle volkeren gezegend worden. 
Aan een ieder die geen noodzaak ziet om Israël te steunen, wil 
ik deze vraag stellen: Wat is het evangelie waarin u gelooft?

Bemoedigend
Als ik terugkijk op 2015 en vooruitblik 
op dit jaar, dan word ik toch vooral 
bepaald bij het bijzondere plan dat 
God met Israël aan het volvoeren is.

Michael Freund, die in 2015 600 
Joden uit India naar huis mocht bren-
gen en in 2016 714 Joden naar huis 
mag brengen, haalde bij zijn bezoek 
afgelopen oktober Jesaja 43:5 aan: 
“Wees niet bevreesd, want Ik ben 
met u. Vanwaar de zon opkomt, zal 
Ik uw nageslacht halen en vanwaar 
zij ondergaat zal Ik u bijeenbrengen.”
De terugkeer van het Joodse volk en 
geen vrees hebben, hebben inder-
daad alles met elkaar te maken. Er 
gebeurt veel wat we niet begrijpen 
en waar we bang van zouden wor-
den. Maar de Heere zegt: dat hoeft 
niet. Kijk maar naar wat Ik doe. Ik 
vergader het Joodse volk uit de vier 
windstreken. Mijn plan is zich aan 
het voltrekken.
Dat is ook wat we voor onze ogen 
zagen gebeuren en nu zien gebeu-
ren. Steeds meer Joden ontvluchten 
Oekraïne en Rusland: het Noorden. 
Michael Freund heeft toestemming 
om dit jaar 714 Joden uit India thuis 
te brengen: het Oosten. In 2015 ont-
vluchtten bijna vijftienduizend Joden 
het Westen. En premier Netanyahu 
heeft toestemming gegeven om de 
laatste negenduizend Joden uit Ethi-
opië thuis te brengen: het Zuiden.

Het bijzondere is dat we vanuit het 
Israëlcentrum hier zo bij betrokken 
mogen zijn. Verzoeken om te helpen 
komen uit al deze windstreken. Daar 
zal ook dit jaar ons hart liggen. Twin-
tig jaar mogen we al actief betrokken 
zijn bij de terugkeer van het Joodse 
volk. In Jeremia 32:41 zegt God het 
zo: “Ik zal hen voorgoed in dit land 
planten met heel mijn hart en heel 
mijn ziel.”

De BDS-campagne tegen Israël, een 
mediaoorlog tegen Israël, een kerk 
die zich verzet tegen de beloften aan 
Israël. Het zal echt helemaal niets 
kunnen uitrichten tegen de God van 
Israël. Hij is getrouw, Zijn plannen 
falen niet. Moge u allen in 2016 Zijn 
bijzondere zegen ontvangen bij uw 
gebed voor en betrokkenheid met 
Zijn volk.

Er zijn nog zo veel christenen die niet beseffen hoe belangrijk de bezinning op Israël is.  
Israëlliefde wordt vaak afgedaan als een ‘hobby’ of zelfs een obsessie. Maar wie nauwkeurig  

het evangelie onderzoekt, komt tot een heel andere conclusie.

De engel van Kiev
Het bezoek aan Oekraïne en aan Koen 
Carlier met zijn prachtige werk heeft 
een diepe indruk op mij gemaakt, maar 
ook een gevoel van verwarring achterge-
laten. In het indrukwekkende centrum 
van Kiev met zijn basilieken met gouden 
koepels zag ik op een berg, wakend 
over Kiev, het immens grote beeld van 
de aartsengel Michaël, in een donkere 
avond badend in het licht, zijn vleugels 
uitgebreid en een zwaard in zijn hand.
In de Heilige Schrift is Michaël de ge-
neraal van de hemelse legerscharen en 
door God aangesteld als beschermen-
gel van Israël. Maar hier aan de oever 
van de Dnjepr staat hij voor de poorten 
van de hoofdstad van Oekraïne.

Ik heb me afgevraagd of dat niet het 
summum is van christelijke vervan-
gingstheologie. Alsof na het verschij-

nen van Christus Michaël werkeloos 
was geworden, voor wie hem hebben 
wilde nu Israël als natie van God had 
afgedaan. Nog even vroeg ik me af of 
Michaël soms ook niet beide zou kun-
nen zijn: een engel voor christenen en 
Joden, als een voorbeeld van een soort 
milde vervullingstheologie, waarbij al 
wat aan Israël geschonken weliswaar is 
overgedaan aan het christendom, maar 
de Joden er nog baat bij konden heb-
ben mits zij hun heil in de kathedraal 
van Kiev zochten.

Maar niets is minder waar gebleken. 
In Kiev ligt een twaalf kilometer lang 
ravijn, Babi Yar. Daar werden vanaf 29 
september 1941 33.771 Joden vermoord, 
meest bejaarden, vrouwen en kinderen. 
Dat was destijds Grote Verzoendag, 
maar ook de feestdag van Sint Michaël!

Wat betekent het als engelen verplaatst 
worden? Nu zullen wij dat niet zo 
gauw doen, maar hoeveel woorden, 
begrippen en Bijbelteksten hebben 
christenen niet van hun plaats gehaald 
en toegepast op zichzelf? Vervangings-
theologie is gevaarlijk, voor de kerk 
zelf, maar in de eerste plaats voor het 
Joodse volk.

Voor mij blijft Michaël de engelenvorst 
van Israël, ook in Kiev, en elke keer 
als ik nu aan het werk van Koen denk, 
denk ik aan die bijzondere aartsengel. 
Moge onder zijn toeziend oog het 
werk van de alija (terugkeer naar Israël) 
voortgang hebben, totdat ook Micha-
el zelf weer zal verschijnen voor de 
poorten van Jeruzalem, onder de heer-
schappij van de Koning boven hem, de 
Messias van Israël.
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Maar we hadden extra veel werk, omdat 
veel Joden voorgoed naar Israël wilden 
vertrekken! Op 28 en 29 december brach-
ten we met verschillende busjes Joodse 
families naar onze schuilplaats voor 
overnachting of rechtstreeks naar de 
luchthaven. We dachten bij onszelf: dat 
zal allemaal wel vlekkeloos verlopen ...

Wilde acties
Maar toen kreeg ik een telefoontje van 
onze alijaveldwerkster Nataliya dat 
een van de chauff eurs vastzat tussen 
Odessa en Kiev. Eerst begreep ik niet 
wat ze bedoelde, maar wat bleek: boze 
boeren hadden totaal onverwachts 
wegversperringen opgeworpen als 
protest tegen belastinghervormingen 
die zeer nadelig voor hen zouden zijn. 
Dat pikten ze niet! Na haar telefoontje 
belde een andere chauff eur me op: 
“Koen, ik zit vast!”

Sluipwegen
Alle chauff eurs kregen de raad om via 
andere wegen hun Joodse families op 
te halen. Zo gezegd, zo gedaan, en dat 
is gelukt. Maar die ‘sluipwegen’ waren 
bar slecht met grote gaten over lange 
afstanden. Het voornaamste was dat 

we met z’n allen ruim vijf uur later dan 
afgesproken een uitgebreide warme 
maaltijd hadden in de schuilplaats! Ie-
dereen was moe, maar dankbaar dat we 
veilig en wel waren aangekomen! Ook 
hadden we iets te vieren: een vluchte-
linge met haar twee jonge kinderen uit 
Donetsk had na een maandenlang ver-
blijf in de schuilplaats nu alle papieren 

rond gekregen om voorgoed te kunnen 
vertrekken!

Gods getrouwheid
We spraken over Gods beloften en 
Zijn trouw en allen luisterden met 
grote aandacht. Hindernissen zullen 
er altijd zijn en daarover kunnen we 
bij de terugkeer van Zijn volk lezen in 
Jesaja 62:10. We brachten iedereen ’s 
morgens vroeg naar de luchthaven en 
namen afscheid van hen.

» Voor meer foto’s van deze rit en de 
winter in Oekraïne, zie facebook.com/
AlijaveldwerkerKoenCarlier en de 
fotoreeks op christenenvoorisrael.nl.
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December vorig jaar was wat betreft de weersomstandigheden heel gunstig 
met af en toe wat sneeuwval en temperaturen tot ‘slechts’ -8ºC. 

We genoten van dit ‘warme’ winterweer!

Breng de Joden thuis

Moe, maar dankbaar!
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Aan tafel in de schuilplaats in Kiev. | Foto: CvI

Het kost € 135 om een Jood uit Oekraïne 
en € 900 om een Jood uit India naar 
huis te brengen. Giften op NL38 ABNA 
0529 310 252 onder vermelding van 
‘Noorderland of ‘India’, of doneer 
online op christenenvoorisrael.nl.

kort nieuws

Terugkeer 
wetenschappers

Israëls ‘braindrain’ lijkt te zijn gekeerd. 
Hoogopgeleide Israëlische weten-
schappers bleken de afgelopen jaren 
het land vooral te verlaten,, omdat zij 
in het buitenland betere kansen had-
den op de arbeidsmarkt en daar ook 
meer konden verdienen. Dat gebeurt 
nog steeds, maar steeds vaker keren 
zij ook weer terug naar Israël, bleek 
aan het einde van 2015. | Foto: Flash90

Joods dorp
Bij archeologische opgravingen bij 
Kursi aan de oostelijke oever van het 
Meer van Galilea is een opmerkelijke 
Hebreeuws-Aramese inscriptie in 
een marmeren steen aangetroff en. 
De vondst bevestigt dat er een Joods 
dorp lag ten oosten van het meer, 
waar de Here Jezus een man van 
boze geesten bevrijdde. De inscrip-
tie dateert uit de Byzantijnse tijd; 
archeologen gaan de vondst nader 
bestuderen.

Arabische universiteit
Minister van Onderwijs Naftali Bennet 
maakte eind december bekend dat 
hij plannen heeft om een eerste 
Arabische universiteit op te richten 
in Israël. De universiteit moet worden 
gevestigd in een plaats waar overwe-
gend Arabieren wonen.

Zonnecellen 3D-printen

Terwijl de vraag naar zonne-energie 
stijgt, blijven de productiekosten voor 
zonnecellen erg hoog. Het Israëlische 
bedrijf Utilight ontwikkelde daar-
om een methode om zonnecellen 
veel goedkoper te produceren door 
deze 3D te printen met een door 
het bedrijf ontwikkelde printer. Het 
bedrijf test de technologie in China 
en Taiwan en hoopt snel de techniek 
te kunnen verkopen. | Foto: Flash90

Orthodoxe dienders
In een mededeling van het Israë-
lische kabinet van eind december 
maakte minister Aryeh Deri van de 
ultraorthodoxe Shaspartij zijn plan-
nen bekend om de ultraorthodoxe 
bevolkingsgroep meer te integreren 
in publieke diensten zoals politie en 
ambtenarij. Nu worden ultraortho-
doxe Joden vaak uit deze diensten 
geweerd.

Bepakt en bezakt op de luchthaven in Kiev voor vertrek naar Israël. | Foto: Flash90
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Verleden niet verzwijgen

Column

‘Hulde der Koloniën’ is de aanduiding 
van het tafereel met halfnaakte zwarte 
mannen en vrouwen die hun rijkdom 
aanbieden aan ons koningshuis. Weg 
met die voorstelling! Het is kwetsend 
voor de nakomelingen van de slacht-
offers van de slavenhandel, waarin ons 
land een centrale rol speelde. 

Foute afbeelding
De kunstenaar wilde appelleren aan 
een roemrucht verleden. Nu denken 
we daar terecht anders over. Wat moet 
er gebeuren als dit rijtuig gerestaureerd 
wordt? Mij is nog geen advies gevraagd. 
Maar als het zover mocht komen zal 
ik zeggen: blijf met je handen van die 
voorstelling af. Het hoort tot ons ver-

leden. Dat moet je niet wegmoffelen, 
want dan pleeg je geschiedvervalsing. 
Zet die koets straks in het Rijksmuse-
um in Amsterdam. De bevolking van 
de hoofdstad van ons land gaf immers 
in 1898 deze praalwagen als geschenk 
aan koningin Wilhelmina. Laat koning 
Willem-Alexander voortaan gebruik 
maken van de glazen koets. Die is niet 
zo protserig. En bovendien veel ouder, 
dus historisch gezien nog interessan-
ter! 

Je moet nooit proberen het verleden 
weg te poetsen. Dat geldt ook voor de 
tientallen afbeeldingen van de Judensau 
(letterlijk vertaald: Joods varken) in 
Duitsland en enkele andere Europese 

landen. Dat zijn obscene voorstellin-
gen van Joden die de staart van een 
onrein zwijn omhoog houden en de 
uitwerpselen opeten of zuigen aan de 
tepels van een varken. Een Jood ‘rijdt’ 
op een zeug en vervolgens baart zij 
geen kinderen, maar biggetjes. 

Gênante sculptuur
We kunnen ervoor ijveren dat die gê-
nante sculpturen worden verwijderd. 
Maar waarom zouden we een nieuwe 
beeldenstorm ontketenen? Laat het 
verleden maar spreken. Dan kunnen 
we erkennen hoe fout zulke beelden 
zijn. Dat geldt ook van het hatelijke 
geschrift dat Luther publiceerde over 
zo’n afbeelding bij de Stadtkirche in 
Wittenberg: Von Schem Hamphoras 
(1543). De nazi’s nodigden de school-
kinderen uit zulke afbeeldingen te 
bekijken om het antisemitisme aan te 
wakkeren. Een aanjager voor de moord 
op de zes miljoen Joden. 

Als we opzettelijk zwarte bladzijden uit 
het boek van de geschiedenis scheuren, 
is de kans groot dat er nieuwe pikdon-
kere pagina’s bij komen. Zo werden 
enkele jaren geleden bij een tentoon-
stelling in Zweden Joden afgebeeld als 
ratten (net zoals de nazi’s dat deden). 
Ieder ziet meteen hoe Israëli’s bezig 
zijn grote delen van het land Pales-
tina te consumeren. Ondertussen is 
de rattenval op scherp gezet om die 
schadelijke dieren de dood in te jagen. 
Terecht stelde het Simon Wiesenthal 
Centrum als eis dat deze expositie 
geannuleerd zou worden.

Verzwijg daarom het gruwelijke verle-
den nooit, want anders herhaalt zich 
de geschiedenis.

Parijs
Misschien herken je het wel. Steeds 
weer als je Israël bezoekt of in con-
tact bent met Joodse mensen, heb 
je het idee dat je een stukje van God 
zelf hebt gezien, alsof je een stukje 
van Gods echte identiteit hebt erva-
ren, alsof je opeens het idee hebt: ja 
dit is het, zo klopt het. 

Afgelopen week mocht ik een kijkje 
nemen in de wereld van de Franse 
Joden in Europa. We weten allemaal 
dat het afgelopen jaar voor Frankrijk 
heftig is geweest. De aanslagen van 
januari vorig jaar hadden een enorme 
impact op de Franse bevolking, maar 
de aanslagen van november in Bata-
clan en het Stade de France deden 
daar nog een grote schep bovenop. 
De Joden in Frankrijk zien nu ook dat 
het echt menens wordt. Tijdens mijn 
bezoek werd dat nijpende gevaar 
nog eens duidelijk toen een Joods 
gemeenteraadslid uit een Parijse 
buitenwijk doodgestoken werd ge-
vonden in zijn eigen huis. Het wordt 
niet alleen gevaarlijk om een normaal 
leven te kunnen leiden in Frankrijk. 
Het wordt gevaarlijk om een keppel-
tje te dragen. Het wordt gevaarlijk 
om Joods te zijn.

Terug naar het bezoek. Ik had het 
genoegen een jonge Joodse familie 
te ontmoeten. Een stel met vier 
prachtige kinderen waar het leven 
van af spatte. Kleine Yoni van negen 
jaar zat bij ons aan tafel toen één van 
de kennissen over het vermoorde ge-
meenteraadslid kwam vertellen. Het 
was maar een paar straten verderop 
gebeurd. Wat moet Yoni op dat mo-
ment gedacht hebben?

Wat me uit het gesprek vervolgens 
opviel, was dat het niet de angst was 
waardoor deze Joodse familie wilde 
vertrekken, maar de wil om naar hun 
eigen land terug te keren. De overtui-
ging om terug te gaan naar het land 
dat de Heere God hen beloofd heeft 
en waar hun kinderen op straat Joods 
kunnen zijn. Het was die gedachte 
die zo ontzettend inspirerend is. Hoe 
de wereld ook in puin kan liggen en 
hoe gevaarlijk het ook kan zijn. Het 
is uiteindelijk de Heere God die de 
wereld in Zijn hand houdt en Hij 
voorziet.
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Moet het paneel aan de zijkant van de Gouden Koets verwijderd worden?  
De weerstand tegen die ‘foute’ afbeelding groeit elk jaar, als die karakteristieke  

koets weer ter gelegenheid van Prinsjesdag van stal wordt gehaald. 

Rachel Poot

De wijzen – ‘uit zo verren land’ – kwamen 
om de Koning der Joden te zoeken. Zijn 
hadden Zijn ster in het oosten gezien.  
Drie Koningen is op de kalender hun 
dag, en wel 6 januari. Wij kennen hun 
geschiedenis uit het koninklijk begin van 
het Matteüsevangelie. Kaspar, Mechior en 
Balthazar, vertegenwoordigers naar men 
denkt van Sem, Cham en Jafet.
Nu is de Koning der Joden met de eeuwen 
achter ons langzaam aan de Koning der 
Kerk geworden. En wie denkt dan nog aan 
een herstel van Israël, van Jeruzalem en 
van de troon van David? Wat het laatste 
betreft ... was de engel Gabriël dan niet 
duidelijk tegenover Maria?

Zo tussen kerst en de jaarwisseling dacht 
ik over deze dingen na. We mochten veel 

ontroerende liederen zingen waaronder 
het overbekende Nu zijt wellekome, maar 
zien wij ook de tekenen van de Koning der 
Joden zoals de wijzen Zijn ster zagen? Wij 
kunnen vaak zo ‘christelijk’ bezig zijn dat 
we het ‘messiaanse’ van wat er gebeurt, 
nauwelijks opmerken.

Hijzelf, de Komende, heeft het ons al 
voorzegd. “Er zullen tekenen zijn aan zon 
en maan en sterren, en op de aarde rade-
loze angst onder de volken vanwege het 
bulderen van zee en branding.” We zien 
het steeds meer op het tv-journaal.
Opmerkelijk is het dat weerprofeten 
soms spreken van El Niño, het kind, als 
veroorzaker van zwaar weer. Maar ook 
opmerkelijk is het klimaatoverleg op hoog 
niveau, zelfs kerkelijk hoog niveau en 

daarmee bezorgdheid uitsprekend over 
‘moeder aarde’. Maar dat de komst van de 
Koning der Joden gezien kan worden door 
zeer duidelijke kosmische tekenen wordt 
helaas zo weinig geloofd. Het wankelen 
van de machten der hemelen. Alles wat ge-
beurt moet wetenschappelijk verklaarbaar 
zijn. Zonder geloof in de komst van de 
gezegende Koning der Joden. 

Eén van de oudere Opwekkingsliederen 
bezingt het zo mooi: “Hosanna, hosanna, 
de Koning komt, in de naam van de God 
van Israël. Wees welkom, wees welkom, 
o Vredevorst, in de naam van de God van 
Israël.” Hiervan verzekerd zijn, doet ons 
meer zien dan voor ogen is.

De Koning komt!
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De Judensau als ornament aan de Stadtkirche in Wittenberg. | Foto: onnola/CC2.0 Flickr



Sinds vier en een half jaar heeft hij de 
leiding over het huis. “Directeur van 
een bejaardencentrum klinkt mis-
schien als een saaie job. Het tegen-
deel is waar. Mijn dag lijkt altijd vijf 
minuten, de tijd vliegt. Het is een 
fantastische baan, te vergelijken met 
het managen van een hotel en alles wat 
daarbij komt kijken. Leidinggeven aan 
het personeel, onderhoud, de keuken, 
zorgen dat alles schoon blijft.”
Beth Joles werd bijna zestig jaar geleden 
opgericht door de Irgoen Olei Holland 
(IOH), de Nederlandse emigranten-
organisatie in Israël, die de helft van 
de aandelen in bezit heeft, en de Joles 
Stichting in Haarlem die de andere 
helft bezit. Het huis heeft ruime, prettig 
ingerichte woningen met uitzicht op de 
begroeide wadi en de Middellandse Zee. 
Het huis heeft een eigen verpleegafde-
ling. Beth Joles wordt geleid door een 
directeur en een bestuur bestaande 
uit vrijwilligers die samen met de staf 
ervoor zorgen dat Beth Joles een warm 
thuis is voor zijn 69 bewoners.

Hutspot, kroketten en haringen
De bewoners zijn voor de helft 
oud-Nederlanders en voor de ande-
re helft Israëliërs met een Europese 
achtergrond. Walg: “Dat kan ook niet 
anders. Als je met elkaar in een huis 
woont, dan moet er een gemene deler 
zijn, alleen al wat betreft het eten. 
Iraakse Joden bereiden hun eten met 
veel knoflook, daar moet je bij Neder-
landers niet te vaak mee aankomen. 
Overal in het huis komt het Neder-
landse karakter ervan naar voren. Zoals 
in het menu, met regelmatig hutspot, 
kroketten of haringen. En het medede-
lingenbord, de mededelingen in de lift, 
de huistelevisie en de huiskrant zijn in 
twee talen: Ivriet en Nederlands.”

net zoals de tijd vooruit is gegaan, is 
dat hier in huis ook gebeurd. In de 
beginjaren kwamen de beslissingen 
van het bestuur. Dat is tegenwoor-
dig anders. We tellen mee, er is een 
bewonerscomité en er wordt naar 
ons geluisterd. Dat is een belangrijk 
verschil. Beth Joles is een uitkomst 
voor ouderen. Ik zeg altijd: ‘Als Beth 
Joles er niet was geweest, dan hadden 
ze het uit moeten vinden’.”

Stilte en Shoah
De 85-jarige Betty Rosler was veertien 
jaar directrice van het huis. In 1969 
ging ze, samen met haar zoon, op alija 
(verhuizen naar Israël). Het bestuur 
zocht een directeur die zowel Neder-
lands als Duits sprak en kon niemand 
vinden met ervaring. “Via een familie-
lid kwamen ze bij mij terecht. Ik sprak 
de twee talen, maar wist van een ou-
derenhuis niets af. Het was een sprong 
in het diepe, maar na drie maanden 
proeftijd werd ik aangenomen. In mijn 
tijd was de sfeer intiemer, iedereen 
kende elkaar. Toch ben ik hier intens 
gelukkig.” Beiden zijn trots op de sa-
menstelling van het personeel van het 
huis. Heiden Heimer: “We zijn er het 
voorbeeld van dat Arabieren, chris-
tenen en Joden goed samen kunnen 
werken. Een deel van de medewerkers 
zijn Nederlandse vrijwilligers. Som-
mige bewoners spreken niet goed 
Ivriet en dan is het prettig als ze met 
iemand in hun eigen taal kunnen 
spreken.” Het wordt even stil als het 
woord Shoah valt. In het huis wordt 
daar niet over gesproken. “Een stille 
afspraak die we samen hebben. Wel 
hebben we jaarlijkse een gezamenlijke 
herdenking”, zegt Heiden Heimer. “En 
dat is voor ons dierbaar en voldoende”, 
besluit Rosler.

Walg: “Beth Joles is niet religieus, 
maar traditioneel Joods en dat zorgt 
voor een bijzondere sfeer. De men-
sen houden rekening met elkaars 
opvattingen. Op Sjabbat wordt er in 
de eetzaal geen elektriciteit gebruikt. 
Alleen op de Joodse feestdagen is er 
een synagogedienst, niet op Sjabbat. 
Wel wordt op Sjabbat het gebed voor 
de maaltijd uitgesproken. En iedere 
tweede zaterdag van de maand wordt 
er een verhaal uit de Thora verteld. 
De deelname is vrijwillig en niemand 
wordt er op aangekeken als hij er niet 
bij aanwezig is.”

‘We tellen mee’
Hoogtepunt sinds hij directeur is, is 
de renovatie. “We hebben de oude ver-
pleegafdeling verbouwd tot onderdeel 
van het huis. Dat hele proces is goed 
verlopen. De planning en het budget 
klopten. We hebben er nu vier wonin-
gen bij, hierdoor is het huis financieel 
onafhankelijk.” Tijdens het inter-
view lopen bewoners een paar keer 
de kamer van Walg binnen om hun 
directeur even dag te zeggen. “Mijn 
deur staat altijd open en iedereen 
kan binnenlopen. Zomaar of om over 
een probleem te praten. Ik wil dat de 
bewoners me zien als vriend. Het is 
tenslotte hun thuis dat ik leid.”

De 88-jarige Rob Heiden Heimer 
ging in 1959 op alija. In 1961 was hij 
vrijwilliger in het huis, in latere jaren 
lid van het bestuur en van het Jad 
David Fonds. Sinds veertien jaar is 
hij bewoner van Beth Joles. Tijden ver-
anderen. In 1961, toen Heiden Heimer 
vrijwilliger was in het huis, deden de 
bewoners de afwas, het schillen van 
groenten en er waren maar een paar 
mensen die telefoon hadden. “Maar 
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‘Verloren Joden’
Eind 2015 vond in de Knesset in Jeru-
zalem een conferentie plaats over het 
aanhalen van de band met Europa’s 
‘verloren Joden’. In de voorgaande 
eeuwen werden veel Joden in Europa 
gedwongen hun Jodendom op te ge-
ven. Een van de organisatoren van de 
conferentie zei: “De oprichting van de 
staat Israël herinnert ons eraan dat het 
Joodse volk daadwerkelijk een ‘eeuwi-
ge natie’ is en dat historische omstan-
digheden ons niet zullen hinderen om 
tot onze bestemming te komen.”

‘Israëls schuld’

In een verklaring van VN-secretaris-ge-
neraal Ban Ki-Moon die werd voorgele-
zen tijdens een conferentie in Jakarta, 
stond dat de huidige golf van aansla-
gen tegen Israëli’s “voortkomt uit bijna 
vijf decennia Israëlische bezetting”. De 
Israëlische VN-ambassadeur, Danny 
Danon reageerde hierop boos: “Er is 
geen rechtvaardiging voor terreur. 
In plaats van je tijd verdoen aan het 
rationaliseren van de terreur, zouden 
de VN de Palestijnse leiders moeten 
aanspreken op hun haatzaaierij.” | Foto: 

Wikimedia Commons

Israëlische universiteit 
China
De academische samenwerking tussen 
Israël en China groeit. Deze samen-
werking wordt zo gewaardeerd dat 
China nu in eigen land een dependan-
ce gaat bouwen voor de Israëlische 
Technion Universiteit, die zijn thuis-
basis heeft in de stad Haifa. De eerste 
steen is in december 2015 gelegd in de 
Chinese stad Shantou.

Gastarbeiders

Als land in opbouw met een toene-
mende instroom aan immigranten, 
heeft Israël een tekort aan bouwvak-
kers. Daarom probeert Israël gastarbei-
ders aan te trekken. Omdat een over-
eenkomst met China maar niet rond 
kwam, besloot de afdeling huisvesting 
van het ministerie voor Financiën om 
tweeduizend Oost-Europese bouw-
vakkers naar Israël te halen, vooral uit 
Moldavië en Roemenië. | Foto: Flash90
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In een hoek van zijn kamer staat allerlei Delfts blauw, aan de muur hangt een typisch  
Nederlands borduurwerk van de plattegrond van Nederland. “Gemaakt door een van de bewoners”,  

zegt Marc Walg, directeur van Beth Joles, het Nederlands ouderhuis in Haifa. 

Hutspot en haring in Haifa

Beth Joles wil voor ouderen een aangenaam thuis bieden. Er worden veel gezellige activiteiten georganiseerd met bewoners en personeel. | Foto: Beth Joles

reportage
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Boeken

Joods leven in het 
Westland

Genootschap 
Oud-West-
land heeft 
een prachtig 
werk gepu-
bliceerd met 
dit boek, in 
hardcoveruit-
voering en rijk 
geïllustreerd. 

Het beschrijft het Joodse leven in het 
Westland in de afgelopen twee-
honderd jaar. Onderwerpen als de 
Naaldwijkse Joodse gemeente, de 
Israëlitische gezondheidskolonie in 
de Heijdse duinen en de redding van 
tienduizend Joodse kinderen met 
de kindertransporten via Hoek van 
Holland komen aan bod.
Joods leven in het Westland; Genootschap 
Oud-Westland; € 20,95

Een spijker aan de brug
In 1974 richtte 
ds. Kees 
Sybrandi de 
werkgroep 
Joodse 
begraaf-

plaatsen op. Al veertig jaar verricht 
deze werkgroep onder zijn leiding 
herstelwerkzaamheden aan Joodse 
begraafplaatsen. Wat bezielt hen? In 
dit boekje vertelt ds. Sybrandi over dit 
bijzondere werk, de motivatie erach-
ter en het resultaat ervan.
Een spijker aan de brug; ds. Kees Sybrandi; 
Scholten; € 12,95

Kom naar huis!
In dit boekje 
wordt heel be-
knopt uitgelegd 
welk plan God 
heeft voor de 
terugkeer van 
Zijn volk Israël. 
In vijftien korte 
thema’s wordt 
het plan aan de 

hand van Bijbelteksten uiteengezet. 
Een mooi middel voor Bijbelstudie 
over de terugkeer van Israël of om 
aan anderen te geven om uit te leg-
gen wat dit plan inhoudt.
Kom naar huis – Het plan van God met 
Israël; Stichting Roechama; € 1,50

De stenen spreken
Stichting Stolper-
steine Steenwijk 
publiceerde 
onlangs een 
boekje dat naast 
de geschiedenis 
van de Joden in 

Steenwijk, ook heel in het kort alge-
mene geschiedenis bevat over Joden 
vanaf de verwoesting van Jeruzalem. 
Verder is er aandacht voor de teksten 
op stenen op Joodse begraafplaatsen. 
De informatie is daarmee ook voor 
niet-Steenwijkers interessant.
De stenen spreken – over de geschiedenis 
van de Joden in Steenwijk; Toetssteen; 
€ 2,50

De schaatsende Israëli

Daarom zijn er overal in Frankfurt 
kunstijsbanen. En al is de temperatuur 
soms zelfs vijftien graden Celsius, men-
sen gaan de baan op in dikke warme 
winterkleding om hun schaatspres-
taties te tonen. Zo ook ikzelf, toen ik 
me onlangs na een vergadering in de 
buurt van een groot winkelcentrum 
bevond. Ik had met mijn levenspart-
ner afgesproken om daar samen ko�  e 
met Apfelstrudel te nuttigen. Achter 
de gelegenheid waar wij afgesproken 
hadden, op de hoogste verdieping van 
het winkelcentrum, was een kunstijs-
baan aangelegd, tot groot plezier van 
iedereen die van schaatsen houdt.

Mijn eega stelde mij voor om die 
Apfelstrudel even uit te stellen tot ik ge-
schaatst had, waarna ik hem verdiend 
zou hebben. Hoewel ik al jaren niet 
meer had geschaatst, besloot ik toch 
om het weer eens te gaan proberen. Ik 

liep naar de baan, betaalde bij de kassa, 
kreeg een paar huurschaatsen aange-
boden en deed ze aan en kort daarna 
dartelde ik over het ijs. En het is waar 
wat er gezegd wordt, net als fi etsen is 
schaatsen iets wat je niet snel verleert.

Ik ben geen kunstschaatser; ik schaats 
kalm rondjes, meer niet. Voor mij geen 
dubbele axel ... Terwijl ik zo rustig 
door gleed, kwam er iemand naast me 
schaatsen. Een bekende van de plaat-
selijke Joodse gemeente. “Zozo, een 
Israëli die aardig kan schaatsen, dat is 
uniek”, riep hij me luid toe.
“Ja, en dan ook nog op die leeftijd!”, 
riep een andere bekende van dezelfde 
gemeente. Even vroeg ik me af waar de 
beroemde Duitse beleefdheid was ge-
bleven, maar het plezier in het schaat-
sen en ook de knipoog van mijn vrouw 
vanaf de zijkant weerhielden mij ervan 
om hierop te reageren.

Een half uurtje later, onder het genot 
van de ko�  e en het eindelijk verdien-
de gebak, kwamen de twee bekenden 
naar ons tafeltje en schoven aan. “Een 
schaatsende Israëli. Dat was wel even 
wat om te zien. Ik wist niet dat jullie 
dat daar kennen. Zijn er trouwens ijs-
banen in Israël?”, vroeg een van hen. Ik 
legde de heren uit dat we wel degelijk 
schaatsbanen hebben, zelfs in Eilat, wat 
hen hogelijk verbaasde.
“Wat is de reden dat jullie ijs zouden 
willen hebben in Israël?”, was de vol-
gende vraag. Ik dacht even na en zei: 
“We willen er alles aan doen om vrede 
te sluiten met onze buren. Daarvoor 
moet het ijs gebroken worden. Maar 
dan moet je wel eerst ijs hebben.”

Beiden keken me niet-begrijpend aan. 
Ik kan alleen maar hopen dat u mij wel 
begrijpt.

Zoals bekend is het deze winter nog niet bepaald echt winters te noemen. Ook niet in Duitsland, 
waar ik nog steeds Israël vertegenwoordig als afgezant van Keren Hayesod (Collectieve Israël Actie). 

Maar de Duitsers zouden geen Duitser zijn als ze voor dit kleine probleempje geen oplossing hadden gevonden.

Zie, Ik zend u de profeet Elia

Een nieuw begin voor elke dag

De ondertitel van deze uitgave vat de 
inhoud samen: Bijbels dagboekje voor 
‘de laatste dagen’ vóór Christus’ komst 
en Koninkrijk. Het profetisch woord uit 
het laatste vers uit het Oude Testament 
(Maleachi 4:5,6) is de aanleiding tot een 
boeiende serie korte Bijbelstudies over 
de profeet Elia. Je komt deze Godsman 
tegen in meerdere Bijbelboeken van zo-
wel het Eerste als het Tweede Testament. 
Elia is een fascinerende persoon, die een 
belangrijke rol speelt in het heilsplan van 
de Heere God. Zijn leven en werk wordt 

vooral beschreven in 1 Koningen, waar-
aan ds. Geuze de meeste studies heeft 
besteed. Deze eenvoudige uitgave zou 
je een 31-dagen boekje kunnen noemen. 
Een maand lang bezig zijn met dit thema 
en elke dag een hoofdstuk van twee blad-
zijden lezen in je stille tijd maakt dat het 
verlangen naar de komst van de Messias 
blijvend wordt gevoed. (PvdH)

Zie, Ik zend u de profeet Elia; Ds. M.D. 
Geuze; € 5,- (te bestellen via huisvangebed-
nunspeet.nl of 0341-262510)

Het dagboek ...Een nieuw begin... is een uniek Bijbels dagboek. De auteur, Marius Dubiez, 
werkte jarenlang als havenzendeling in Amsterdam. Hij sprak met zeelieden van over de 
hele wereld. In die ontmoetingen ging het erom het evangelie zo eenvoudig mogelijk uit 
te leggen in een kort tijdsbestek. Uit de vragen die werden gesteld door veelal ongelovi-
gen, die geïnteresseerd raakten in de Bijbel, is dit dagboek ontstaan. In directe, bondige 
taal wordt dag na dag een tekstgedeelte verklaard aan de hand van een maandelijks 
thema,, dat wordt ingeleid door een korte Bijbelstudie. Achterin het boek zijn een drietal 
basale Bijbelstudies opgenomen, onder andere over ‘geestelijke blindheid’. (PvdH)

...Een nieuw begin...; Marius Dubiez; € 14,95 
(te bestellen via jongboek.nl of bij de auteur, 026-5324134)

Recensie

Recensie

Foto: Remko van Dokkum / CC2.0 Flickr
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Wie denkt aan de nakomelingen van Abraham ziet het ene na het andere trauma voorbijkomen. 
Tot vandaag! Is verwerking mogelijk?

Traumaverwerking

Niet alleen de herinnering aan de Holocaust, maar ook de dagelijkse strijd tegen terreur veroorzaken 
grote trauma’s in de Israëlische samenleving. | Foto: Flash90

‘Hulp van Boven’

Het nieuwe hoofd van de Mossad, 
Israëls buitenlandse veiligheidsdienst, 
is Yossi Cohen. Tijdens een toespraak 
in de synagoge die hij wekelijks be-
zoekt in Modi’in, zei hij: “Zonder hulp 
van Boven zou de staat Israël nooit 
zijn gevestigd. Dat gold toen, maar 
ook vandaag hebben we die hulp van 
Boven nodig.” | Foto: Flash90

Gratis tandartszorg
In Israël kon je tot 2015 op gratis tand-
artszorg rekenen tot je twaalfde levens-
jaar. De regering verhoogt die leeftijd in 
2016 tot veertien jaar en de bedoeling is 
om verspreid over vier jaar deze leeftijd 
tot achttien jaar te verhogen. Volgens 
initiatiefnemer, minister Yaakov Litz-
man is met het plan bijna tien miljoen 
euro gemoeid, maar is dit een goede 
investering in de volksgezondheid.

Davids slinger
De laatste test van Israëls raketschild 
David Sling werd eind december 
succesvol voltooid. Het raketsysteem 
vult het ‘gat’ tussen het Iron Dome 
(voor korteafstandsraketten) en Ar-
rowraketafweersysteem (voor lange-
afstandsraketten). David Sling moet 

middellangeafstandsraketten kunnen 
onderscheppen, zoals katyusharaket-
ten uit Libanon. Het duurt nog een 
jaar voor het systeem wordt geleverd 
aan het Israëlische leger. | Foto: Ministerie 

van Defensie Israël

Culinair erkend
Vier Israëlische restaurants werden in 
internationale culinaire reviews erkend 

als buitengewone plaatsen om lekker 
te eten. USA Today benoemde het 
Israëlische restaurant Timna in New 
York tot beste nieuwe restaurant van 
2015. Drie Israëlische restaurants haal-
den het Franse La Liste, dat de duizend 
beste restaurants ter wereld benoemt: 
Manta Ray en Herbert Samuel in Tel 
Aviv en Helena BaNamal in Ceasarea. | 
Foto: Facebook
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Onder een trauma verstaan we een let-
sel of een psychisch zeer aangrijpende 
gebeurtenis (traumatiserende kracht). 
Een verwonding – ook psychisch – door 
geweld dus. Traumazorg is gericht op 
mensen die na een trauma enigerlei 
vorm van hulp nodig hebben: bijvoor-
beeld na steekwonden of afschuwelijke 
gebeurtenissen.

Holocaustherdenkingsdag
De internationale Holocaustherden-
kingsdag wordt gehouden op 27 januari: 
de datum van de bevrijding van het 
vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau. 
Dit grootste nazivernietigingskamp is in 
1945 op die datum door Sovjettroepen 
bevrijd. Wie had sindsdien kunnen den-
ken dat de herdenking van die gruwel 
dit jaar gepaard zou gaan met een sterk 
toegenomen antisemitisme? Beter ge-
zegd: toegenomen Jodenhaat? Denk aan 
de beide terreuraanslagen in Parijs of 
aan de golf van steek- en schietpartijen 
in Israël of aan de Zweedse minister van 
Buitenlandse Zaken Margot Wallström 
of aan de boycot van producten uit het 
zogeheten hartland van Israël ... Steeds 
meer Joodse instellingen moeten worden 
bewaakt. Zijn we het allemaal vergeten?

Yad Vashem in Jeruzalem is de offici-
ele staatsinstelling van Israël voor het 
herdenken van de Joodse slachtoffers van 
de Shoah of Holocaust en de redders van 
Joden. Yad Vashem betekent gedenkte-
ken (letterlijk: ‘hand en naam’). De naam 
is ontleend aan Jesaja 56:5. In de Joodse 
religie is het belangrijk dat het stoffelijk 
overschot wordt begraven. Het graf moet 
ongeschonden blijven. Van veel Holo-
caustslachtoffers zijn er geen stoffelijke 
resten. Vandaar de ‘Hal van de Namen’ in 
Yad Vashem als ‘vervangend graf’.

En nu?
Op 23 augustus 2005 werden – onder 
dwingelandij van Amerikaanse en andere 

politici – achtduizend Joden verdreven 
uit hun huizen in Gaza (Gush Katif). Dit 
was onderdeel van een ‘land-voor-vrede’-
ruil. Een fopspeen voor de Joodse staat. 
Na de ontruiming – met veel pijn en pro-
testen van de eigen bevolking – volgde 
er geen vrede. In de tien volgende jaren 
werd het zuiden van Israël voortdurend 
beschoten door de terreurorganisatie 
Hamas. Die bestuurt nu de enclave.
Meer dan elfduizend raketten hebben 
een groot deel van de bevolking getrau-
matiseerd. Meer dan vijf miljoen Isra-
eli’s leven onder dreiging van dergelijke 
aanvallen. En meer dan 63 procent van 
de kinderen in de zuidelijke Israëlische 
stad Sederot lijdt aan posttraumati-
sche stressstoornis (PTSS). Die wordt 
goeddeels veroorzaakt door de terreur. 
Toch ligt Israël vanwege zijn legitieme 
zelfverdediging onder vuur. Zowel 
media als westerse politici verwijten 
Israël het gebruik van ‘intimiderende’ 
tactieken en ‘buitensporig geweld’. En 
die messentrekkers in dagelijkse dienst 
van Allah dan?

Posttraumatische stressstoornis
David Herschkovitz werd als kind 
wakker van zijn moeder. Zij schreeuwde 
dan in haar slaap. Ze herleefde steeds de 
verschrikkingen van de Shoah. Toen Da-
vid ouder werd, doorzag hij het grootste 
trauma van zijn moeder. Zij werd als 
kind gescheiden van haar moeder in 
concentratiekamp Auschwitz-Birkenau.
Ieder mens maakt nare dingen mee. 
Dat hoort bij het leven. Maar sommige 
ervaringen zijn zo schokkend dat je ze 
moeilijk kunt vergeten. Kortdurende 
posttraumatische stressstoornis (PTSS) 
is een gebruikelijke reactie op schokken-
de gebeurtenissen. PTSS is het gevolg 
van extreme angst, waarbij alle gevoel 
van veiligheid weg is. Dit ontstaat bij 
ongeveer tien procent van de betrokke-
nen (ook kinderen en jongeren). Het is 
een angststoornis. Je houdt last van veel 
spanning en stress: gevoel van angst, 
woede, machteloosheid, onveiligheid, 
schuld, verdriet en ontreddering. Er 
kunnen ook allerlei lichamelijke en 
psychische klachten ontstaan.
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Herstel
Het is heel ingrijpend om geconfron-
teerd te worden met de kwetsbaarheid 
van het leven, de eigen onmacht of de 
slechtheid van medemensen. Onvoor-
stelbare oorlogswreedheden kunnen 
een oorlogstrauma veroorzaken. Ook 
vele jaren na de oorlog kunnen die oor-
logservaringen opeens weer naar boven 
komen. Een oorlogstrauma kan ook de 
levens van kinderen en partners van ie-
mand met een oorlogstrauma beïnvloe-
den. Het herstel wordt bestendigd door 
een helende relatie tussen therapeut en 
slachtoffer: veiligheid en vertrouwen, 
herinneren en rouwen, herstel van ver-
bondenheid en gemeenschappelijkheid.
We kunnen denken aan het werk van 
het Hineni Centrum (hineni betekent 
‘hier ben ik’, zie bijvoorbeeld 1 Samuël 
3) in Jeruzalem. Deze non-profitorgani-
satie biedt hulp aan overlevenden van 
terreur, moeilijk handelbare of getrau-
matiseerde jeugd, wezen, overlevenden 
van de Shoah en kansarmen. Mag ik 
wijzen op het werk van stichting Le-
chaim (die terreurslachtoffers weer een 
leven wil geven)? en het Hineni Sym-
fonie Orkest, dat musiceert ter bemoe-
diging van het Joodse volk in nauwe 
samenwerking met en financiële steun 
aan de stichting Hineni in Jeruzalem?

God van Abraham ...
Op 23 augustus 2005 bulderde orkaan 
Katrina onverwacht en genadeloos de 
populaire stad New Orleans plat. Hon-
derdduizenden daklozen, de grootste 
verplaatsing ooit van Amerikaanse 
burgers, zeshonderdduizend banen 
weggevaagd, totale kosten boven de 
hondervijftig miljard dollar voor dwin-
geland Amerika in het ‘land-voor-vre-
de’-proces. Maar de Bijbel is waar: God 
waakt. Hij gaf het land – het geografi-
sche Israël of Erez-Jisraël – als eeuwig 
bezit aan Zijn oogappel (Deuteronomi-
um 32:10; Joël 3:2; Zacharia 2:8)!
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kort nieuws

Only in Israel ...

Foto: Arnie Draiman

Autoverkoop
In 2015 werden in Israël 256.000 nieu-
we auto’s verkocht. Een recordjaar. 
Een van de oorzaken is een regeling 
die in 2015 in werking trad waardoor 
niet-merkdealers ook nieuwe auto’s 
mogen importeren. 2016 belooft ook 
een goed jaar te worden voor de auto-
verkoop. Best verkopende merken zijn 
Kia, Hyundai en Toyota.

BDS onder vuur

Zes jaar geleden besloot de Spaanse 
overheid onder druk van de BDS-be-
weging studenten van de Universiteit 
van Ariel (in Samaria) te weren van 
een wedstrijd om ‘groene’ gebouwen 
te ontwerpen. De studenten ston-
den op dat moment al in de finale. 
Als antwoord klaagde de universiteit 
de Spaanse overheid aan. Na vijf 
jaar procederen stelde de rechter de 
universiteit in het gelijk. Ze hadden 
niet geweerd mogen worden van de 
wedstrijd. Een gevoelige klap voor de 
bds-beweging. De universiteit ontving 
honderdduizend euro schadevergoe-
ding. | Foto: Flash90

Bijna genoeg water
Door een flinke hoeveelheid regen-
val, steeg het waterpeil in het Meer 
van Galilea begin januari tot twee 
centimeter onder het maximum. Op 
de Hermon viel maar liefst zestig 
centimeter sneeuw en het smeltwater 
daarvan zal het waterniveau ook nog 
doen stijgen. Het meer stond de af-
gelopen jaren vaak erg leeg, omdat er 
veel drinkwater en irrigatiewater uit 
wordt gewonnen. Nieuwe ontziltings-
installaties halen nu vers water uit de 
Middellandse Zee. Daardoor hoeft er 
minder water uit het meer gepompt 
te worden en kan ook meer water 
door de rivier de Jordaan stromen naar 
de Dode Zee. Daarvan is het waterni-
veau nog altijd dalende.

Net als toen

De kringen naast ons waren al net zo veelzijdig. Alleen werd 
daar het gesprek niet gevoerd door een rabbijn maar door een 
predikant, een pastoor, een imam of een andere geestelijke. 
En zo zat de hele sporthal in de Amsterdamse Bijlmermeer, 
inderhaast ingericht als noodopvang, helemaal vol.

Voor de jongeren onder de lezers vertel ik hier een stukje 
geschiedenis. Het is ook al meer dan twintig jaar geleden dat 
het El Al-vliegtuig neerstortte op die enorme flatgebouwen 
waaruit deze mensen, die nu om ons heen zaten, de avond 
daarvoor waren gevlucht. 
In dit bonte gezelschap vroeg niemand naar mijn Jood-zijn. 
Niemand was bezig met het feit dat wij misschien wel een 
soort wederzijdse vijanden konden zijn. Uiteindelijk was ik de 
Jood en waren zij voor het grootste deel moslims. De vrese-
lijke schrik, de angst, de beelden van die immense vuurzee 
waaruit deze mensen waren ontsnapt en de wetenschap dat 
er tientallen doden moesten zijn en nog veel meer vermisten, 
duwde elke vorm van onderlinge tegenstelling weg.

Opnieuw zit ik in een kring. Het is, weer in die Amsterdam-
se Bijlmermeer, niet ver van de plek waar het El Al-toestel 
toen neerstortte. Nu is het niet in een sporthal maar in een 
tot voor kort leegstaand kantoorgebouw. Om mij heen zit 
een groep Syriërs, Eritreeërs en Afghanen. Het zijn man-
nen, vrouwen en kinderen. Mensen die nu niet op de vlucht 
zijn vanwege een neergestort vliegtuig maar om een veilig 

heenkomen te zoeken bij dat afschuwelijke oorlogsgeweld 
vandaan. Ook deze keer vraagt niemand naar mijn Jood-zijn. 
Niet de vluchtelingen uit Eritrea, niet de ontheemden uit 
Afghanistan en geen van de mensen uit Syrië. Ook nu zijn 
het de vreselijke ervaringen van marteling, gevangenschap, 
vervolging, de afschuwelijke reis, de onzekerheid over achter-
gebleven familieleden die elke associatie met de oorlog tussen 
Israël en Syrië, tussen Palestijnen en Israëliërs, tussen hen en 
mij totaal wegdrukken.

Samen praten we over wat wij als mensen voor elkaar kun-
nen betekenen. Oorlog schept vijandschap. Maar oorlog kan 
ook verbroederen. In een tijd waarin wij als medemensen 
in een zo door geweld beschadigde wereld iets voor elkaar 
kunnen betekenen, kiezen wij, in dit opvangcentrum voor 
vluchtelingen, voor het laatste. Net zoals toen, meer dan 
twintig jaar geleden in die sporthal op een paar honderd 
meter van de plek waar nog veel slachtoffers onder het puin 
begraven lagen.

‘Oorlog kan 
verbroederen.’

Onze kring bestond uit een bont gezelschap. Een vijftal Ghanese  
volwassenen, enkele Surinaamse tieners, een Israëlische moeder, twee  

hoogblonde Amsterdammers en verder Nigerianen, Palestijnen, Marokkanen 
en Turken. En daar zat ik middenin. Een Jood, met een keppeltje.

Komende week is het nieuwjaar der bomen op Toe Bisjwat, de vijftiende van de Hebreeuwse maand Sjewat, voor ons 25 januari.  
De Bijbelse offers van de opbrengst van het land, worden volgens de Joodse traditie per jaar bepaald aan de hand van dit nieuwjaar.  
Het planten van bomen is een latere traditie en is in Israël van groot belang, want door bomen aan te planten is Israël een vruchtbaar  
land geworden. Vorig jaar zijn er vanwege de Sjemita, het Sjabbatsjaar, geen bomen geplant, maar dit jaar weer wel, ook door  
hoogwaardigheidsbekleders, zoals op deze foto door burgemeester Nir Barkat van Jeruzalem. | Foto: Flash90

Een boom opzetten
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De grondtekst klinkt beter

Taalstrategieën 
Het is een oude discussie: schrijven 
de profeten hun boodschap precies 
zo op als ze die vernomen, ontvangen 
hebben? Of kan er sprake zijn van 
een eigen inbreng? In het eerste geval 
spreken we van ’mechanische’ inspira-
tie. De profeet is dan min of meer een 
doorgeefluik, meer niet. In het twee-
de geval gaat het om de ’organische’ 
inspiratie. Hiervan kan men zeggen 
dat de Heilige Geest, die de drijvende 
kracht is van de inspiratie, de profeet 
als het ware in dienst neemt met al 
diens mogelijkheden van taal en stijl. 
De organen van de profeet staan ten 
dienste van de Geest. Hier gaat het 
niet om gewoonweg een dictaat, of 
misschien wel een dictee, zoals bij de 
mechanische inspiratie.
Prof. H. Bavinck heeft zich hierover 
uitgesproken. Nu, de taal en de stijl van 
een profeet is een herkenbaar iets. We 
zien bijvoorbeeld al direct een wezen-
lijk verschil tussen Jesaja en Jeremia 
enerzijds en Ezechiël anderzijds. 
Ezechiël wordt een boeiend spreker 
genoemd door zijn toehoorders, maar 
hij brengt zijn boodschap ook vele 
keren door wat men symbolische 
handelingen noemt, dus zonder te 
spreken. De bedoeling daarvan is dat 
het toekijkende volk vragen zal stellen. 
Dan kan er uitleg volgen, en eventueel 
discussie. Maar Jesaja en Jeremia laten 
ons verrassende taalvormen horen. 

Pach, pachad, pachat:  
strik, schrik, kuil 
Jeremia 48:43 is zo’n vers dat door de 
vorm die de profeet heeft gekozen wél 
helder spreekt in het origineel, maar 

alle lezers en toehoorders van een 
vertaling toch voor een deel op een 
afstand houdt. De Statenbijbel spreekt 
op het titelblad van ’getrouwelick 
overgeset’. En ja, inhoudelijk is dat 
over het algemeen wel goed mogelijk, 
maar de vorm waarin de profeet soms 
spreekt, is vrijwel onnavolgbaar. In 
het genoemde vers van Jeremia staat 
geschreven “schrik en kuil en strik over 
u, inwoners van Moab! luidt het woord 
des Heren”. En het klinkt zó: páchad 
va-páchat va-pách. Jeremia woekert 
met de klanken en gaat verder met: 
“Wie vlucht voor de schrik, zal vallen 
in de kuil; en wie uit de kuil klimt, zal 
gevangen worden in de strik” ... ha-nies 
mipnei ha-páchad jipol el ha-páchat, 
ve-ha-olèh min ha-páchat jilachéed 
ba-pách (vers 44). Zo doet de profeet 
dat. Geen betoog met moeilijke woor-
den, maar gelijke klanken als onder-
steuning. Overigens vinden we deze 
hartenkreet van Jeremia bijna identiek 
terug bij Jesaja, en wel in 24:17-18. 

Klanken en ritmische herhaling 
In hoofdstuk 24 beschrijft Jesaja een 
gericht over de aarde. Zijn woorden 
zijn in de vertaling al indrukwek-
kend genoeg: “De Here ontledigt en 
verwoest de aarde, keert haar onder-
ste-boven en verstrooit haar inwo-
ners.” In vers 3 en 4 gaat het ook voor 
zijn eigen gehoor, het volk Israël, leven: 
hibók tibók ha-árets ve-hibóz tiboz ... de 
aarde wordt volkomen ontledigd en 
geheel leeggeroofd. Dan: avláh navláh 
ha-árets oemláh navláh tével ... de aarde 
treurt, verwelkt, de wereld kwijnt weg, 
verwelkt. 
Vers 19: “De aarde barst geheel open, 

de aarde schudt hevig, de aarde wan-
kelt vervaarlijk” ... ro’áh hitroá-áh ha-
árets por hitporeráh èrets mot hitmotetáh 
arets. Probeer dit eens hardop te lezen 
en dan ook nog op dreigende toon. 
Zo moet het vroeger in de oren van 
het volk Israël hebben geklonken. Een 
dringende boodschap op ook drin-
gende toon. Het is de vorm die hier de 
inhoud sterker maakt. 

Verlies bij vertaling 
We hebben al eens de aandacht 
gevraagd voor de prachtige Duitse 
vertaling van Buber en Rosenzweig. Zij 
hebben op veel plaatsen een oplossing 
gevonden om de klankwerking die zo 
belangrijk is voor het onthouden over-
eind te houden. Ons ‘woest en ledig’ 
uit Genesis, dat in het origineel luidt: 
tóhoe va-bóhoe is bij hen geworden 
tot ’Irrsal und Wirrsar’. De betekenis is 
overeind gebleven, maar de klankwer-
king ook. Nu, ’schrik en kuil en strik’, 
páchad va-páchat va-pách is bij hen 
geworden tot Schrecknis und Schrunde 
und Schlinge. Met de klinkers konden 
ze weinig beginnen, maar die ene 
medeklinker, de ‘s’ zorgt hier voor een-
heid en een beetje overeenkomst. Wie 
denkt aan Schrecknis zal zich Schrun-
de (kloof) en Schlinge (strik) sneller 
herinneren. Stel je een profeet voor 
die op het tempelplein zijn boodschap 
brengt. Een geprinte uitdraai geeft 
hij niet mee na afloop. Maar hij heeft 
zijn wapens in de taal. Het menselijk 
geheugen slaat niet alleen woorden 
op, maar ook klanken. En de profeten 
maken daar gebruik van.
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Vertalers van de Hebreeuwse Bijbel zitten soms met de handen in het haar.  
Het ’getrouwelick’ overzetten van een stuk geschiedenis is meestal niet al te moeilijk,  

maar delen uit de Psalmen, en vooral uit de profeten kunnen enorme  
hoofdbrekens veroorzaken.  

De letter Hee is de vijfde letter 
van het Hebreeuwse alfabet. 
De oervorm van de letter was 
een pictogram van een man 
met opgeheven armen: biddend 
of roepend. Het woordje hee 
betekent ‘zie’.
Uiteraard heeft de hee de 
getalswaarde vijf. U kent mis-
schien de uitdrukking nog wel: 
een heitje voor een karweitje. 
Dat heitje (kwartje) komt van 
de letter hee: vijf stuivers. 

Maar in het denken van Israël 
wordt aan de hee een scala aan 
diepere, geestelijke aspecten 
toegekend. We doen er een 
greep uit:

De hee is een van de letters van 
de onuitsprekelijke naam van 
God (JHWH) en daarom wordt 
hij ook gebruikt als aanduiding 
voor de Naam. De hee symboli-
seert Gods openbaring: “Zie, dit 
is onze God” (Jesaja 25:9).

In het Joodse denken staat de 
hee ook voor tesjoeva, omkeer. 
Hoe dan? Vergelijk de letter 
hee met de letter chet (de 
achtste letter van het alfabet). 
De chet is gesloten en de hee is 
linksboven open. In Genesis 4 
zegt God tegen Kaïn: de zonde 
ligt aan de deur. Dat is de basis. 
Het is onmogelijk om aan de 
gesloten chet te ontsnappen, 
want de basis is geblokkeerd. 
Maar de hee biedt de opening 
voor tesjoeva.

Dat verschil komt ook naar 
voren in de woorden chameets 
(het gedesemde dat met Pesach 
weggedaan moet worden) en 
matsa (het ongedesemde). Cha-
meets wordt geschreven met de 
letters chet – meem – tsadee; 
matsa met de letters meem – 
tsadee – hee: twee dezelfde 
letters, alleen de hee en de chet 
maken het verschil. Chameets 
is het opgeblazen ik, de chet 
helemaal vóóraan het woord. 
De matsa is de onbaatzuchtige 
nederigheid, de hee achteraan. 
Iemand die nederig is, doet 
tesjoeva. Aan hem openbaart de 
Eeuwige zich. Maar een opge-
blazen ik denkt het zonder God 
te kunnen redden.

Het getal vijf symboliseert on-
der andere verlossing. De vijfde 
beker wijn bij de Pesachmaaltijd 
(seder) wordt de beker van Elia 
genoemd. Elia is de voorbode 
van de verlossing, die Israël 
oproept tot tesjoeva vanwege 
de naderende komst van de 
Messias.
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Het alefbeet
Kees de Vreugd
kdvreugd@cvi.nl



januari-februari 2016 | israël aktueel interview12

Eind juni vorig jaar werd in Antwerpen het boek Antisemitisme; Actualiteit van een historische 
ontwikkeling gepresenteerd van prof. dr. Klaas A.D. Smelik. Waarom is antisemitisme 
weer zo actueel? Daarover hadden we het met Klaas Smelik van de Universiteit Gent.

Actualiteit van een 
historische ontwikkeling

Nieuwe onderzeeër

In januari werd in Israël de vijfde in 
Duitsland gebouwde onderzeeër uit 
de Dolfi jnklasse afgeleverd. De uiterst 
geavanceerde duikboot kan langere 
tijd onder water blijven en wordt na 
aankomst in Israël nog eens voorzien 
van extra Israëlische technologische 
snu� es op veiligheidsgebied. Minpunt-
je: Israël heeft de onderzeeër Rahab 

gedoopt, de Hebreeuwse naam voor 
de Griekse afgod Poseidon. 
| Foto: Wikimedia Commons

Jom Kippoer VN-feestdag
De Verenigde Naties hebben Jom 
Kippoer erkend als o�  ciële feestdag. 
VN-werknemers mogen tien dagen per 
jaar vrij nemen voor het vieren van reli-
gieuze feesten. Jom Kippoer stond niet 
op de lijst met mogelijke feestdagen 
die daaronder vielen. Israël heeft lang 
en hard gelobbyd om dit voor elkaar te 
krijgen en nu is dat dus gelukt.

Mein Kampf
Op 1 januari 2016 verliep het auteurs-
recht op Adolf Hitlers boek Mein Kampf. 

In Duitsland gaan stemmen op om 
een herdruk van het boek te gebruiken 
in het onderwijs om rechts-radicale 
tendensen te herkennen en bestrijden. 
In Israël blijft het boek verboden. Ook 
in Nederland blijft de verkoop van het 
boek stra� aar.

Minder toeristen
Het toerisme naar Israël nam in 2015 
met drie procent af. Toch laat Israël – 
waar toerisme een fl ink deel bedraagt 
van de economie – zich hierdoor niet 
uit het veld slaan. Analisten zagen het 
zelfs als positief. Dat ondanks de ver-
slechterende veiligheidssituatie toch 
nog 3,1 miljoen toeristen naar Israël 
kwamen, zien ze als bemoedigend.

Goedkoper met de bus
Wie in Israël met de bus reisde, kreeg 
te maken met maar liefst 1500 verschil-
lende tariefzones. Het ministerie van 
Transport introduceerde begin 2016 
uniforme tarieven die voor het over-
grote deel van de busreizigers in Israël 
een goedkoper kaartje betekenen. 
| Foto: Flash90
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Wanneer is het antisemitisme werkelijk ontstaan en was 
dit in een politieke of religieuze context?
Klaas Smelik: “Je kunt de term antisemitisme het best 
reserveren voor de Jodenhaat in het midden van de 
negentiende en in de twintigste eeuw wanneer je een 
racistisch antisemitisme krijgt. In het algemeen kun je 
beter spreken van Jodenhaat een term die niet gebon-
den is aan de antisemitische beweging, maar ook voor 
andere tijdperken kan worden gebruikt.
Hoe het allemaal begon? De ene zal zeggen dat het 
begon bij het boek Exodus, het tweede boek van de 
Thora. Anderen zullen beweren dat het begint bij het 
boek Esther. Maar voor een puur wetenschappelijke 
benadering kom je in de tweede eeuw voor de chris-
telijke jaartelling terecht bij de acties van de Syrische 
koning Antiochus IV Epiphanes. De maatregelen die 
hij heeft getroff en, kun je interpreteren als gericht 
tegen het Jodendom, tegen de Joodse godsdienst.”

Waar ligt de grens tussen racisme, antisemitisme, Jo-
denhaat, anti-judaïsme en antizionisme?
“Die kwestie moet je bekijken in chronologische volg-
orde: het anti-judaïsme is een christelijke uitvinding 
om het christendom af te schermen van het Joden-
dom. Duidelijk met de bedoeling om de plaats van het 
Jodendom in te nemen. Dezelfde motivering vind je 
binnen de islam. Beide zijn dus tegen het Jodendom 
als religie. Het enige grote verschil tussen deze twee is 
dat alleen de christenen de Joden beschuldigden van 
de moord op Christus.
Dan moet je wachten tot de Verlichting in de ne-
gentiende eeuw en dan krijg je de paradox dat bij de 
volledige integratie van de Joden in de maatschappij 
er racistische antisemitische groeperingen ontstaan. 
Hier speelt de religieuze motivatie dus absoluut niet: 
het antisemitisme is gebaseerd op het sociaal darwi-
nisme, de leer die op het einde van de negentiende 
eeuw opgang maakte, gebaseerd op de ‘survival of the 
fi ttest’-theorieën. En uiteraard op de rassentheorieën 
van de eugenetica, waarbij de Joden werden gezien als 
inferieur aan het Arische ras. 
Later wordt het antizionisme een nieuwe vorm van 
Jodenhaat. Het eerste antizionisme ontstond bij de 
Joden zélf. Dat had nog niets te maken met antise-
mitisme. Het antizionisme wordt pas antisemitisch 
als je merkt dat bepaalde groepen die zich uitspreken 
tegen Israël, geen onderscheid maken tussen Joden en 

Israël. Ze zijn tegen Israël, maar ze schreeuwen tijdens 
betogingen ’dood aan de Joden!’”

Zowel de katholieke kerk, als de islam en zelfs kerklei-
ders als Luther hebben het antisemitisme danig in de 
hand gewerkt.
“Merkwaardig is dat vanaf de tijd van Augustinus (354-
430) en de latere pausen de kerk altijd een dubbele 
houding heeft aangenomen ten opzichte van de Joden. 
De kerkleiders hadden duidelijk geen sympathie voor 
de Joden, maar anderzijds wilden ze toch dat ze bleven 
voortbestaan. Christenen wilden door hen steeds te 
verguizen, aantonen dat de Joden ongelijk hadden 
door Jezus niet als de Messias te erkennen en dat heeft 
geleid tot een bloedige Jodenhaat en verschrikkelijke 
misdaden. Joden mochten de meesten beroepen niet 
uitoefenen. Synagogen werden vernield, boeken ver-
brand en Joden omgebracht. Ook moesten de Joden 
dikwijls stigmatiserende kleding dragen zoals een 
herkenningsteken op de borst of een muts in trechter-
vorm. De kerk ging dus Hitler vooraf.”

Wanneer kan je spreken van een racistisch antisemitisme?
“Het racistisch antisemitisme is alweer geen uitvin-
ding van Hitler en zijn aanhangers. We zien het voor 
het eerst ontstaan in het Spanje van de vijftiende 
eeuw met de instelling van de ‘Limpieza de sangre’ of 
de zuiverheid van het bloed. Later in de negentiende 
eeuw en meer bepaald in 1879 zal de Duitse journalist 
Wilhelm Marr de term ‘antisemitisme’ invoeren voor 
zijn politieke propaganda. Hij was een felle voorstan-
der van de scheiding tussen religie en staat. Daarom 
was hij aanvankelijk een voorstander geweest van de 
emancipatie van de Joden. Maar met het mislukken 
van zijn hervormingsbeweging voelde hij zich verra-
den door de Joden, waardoor hij zich aansloot bij het 
conservatieve kamp. Een andere frustratie was het feit 
dat de Joden zelf weigerden volledig op te gaan in het 
Duitse volk en er dus geen volledige assimilatie kwam. 
Aanvankelijk had Marr het in zijn geschriften over de 
Joodse ‘stam’ als aanduiding van het volk, maar dat 
veranderde hij later in ‘ras’.”

Welke raadgevingen wilt u ons nog meegeven professor?
“De volgende: antisemitisme mag zeker nooit worden 
verward met racisme. De Shoah is in de geschiedenis 
uniek en kan niet worden vergeleken met andere 
genocides. Antisemitisme mag nooit of te nimmer 
worden vergoelijkt of genegeerd, wat vandaag de dag 
nog altijd veel te veel gebeurt. Er moet een zeer stren-
ge wetgeving komen specifi ek gericht op het antisemi-
tisme en het negationisme (ontkennen van algemeen 
aanvaarde historische gebeurtenissen), los van de 
wetten tegen discriminatie, racisme en vreemdelin-
genhaat, zodat de rechter streng en doeltreff end kan 
optreden als dit nodig 
is. En ten slotte beveel 
ik aan dat in het onder-
wijs, op alle scholen, ook 
op de sterk gemengde 
scholen, er een verplicht 
lessenpakket komt over 
het antisemitisme en de 
Shoah.”

Antisemitisme, Actuali-
teit van een historische 
ontwikkeling; Klaas A.D. 
Smelik; Garant; € 34,90
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Klaas Smelik



De woestijn zal bloeien als een roos

JNF plant en God geeft de wasdom

“Het doel van het JNF is Israël tot bloei brengen. Wij 
willen positief voor Israël bezig zijn; het conflict is in-
gewikkeld, maar een constructieve opbouw van Israël 
niet”, motiveert hij zijn werk. Keren Kayemeth LeIsrael 
is de Hebreeuwse naam van het JNF, wat letterlijk 
betekent: fonds voor het voortbestaan van Israël. 
Het JNF baseert zich mede op Jesaja 32 vers 15, waar 
staat: “Dan wordt de woestijn een gaarde en de gaarde 
gelijkt een woud”.

Een olijfboom voor drieënhalve gulden
“In 1905 stond op de schoorsteenmantel van vele 
Joodse gezinnen het blauwe JNF-collectebusje, waarin 
voor Sjabbat en de feestdagen de opgespaarde munten 
verdwenen. Het was de eerste bijdrage om de dorre en 
droge woestijn, maar ook andere gedeelten van het be-
loofde land, weer tot bloei te laten komen. Het eerste 
jaar was de opbrengst 120 gulden. Een paar jaar later 
werden de eerste olijfbomen verkocht voor ƒ3,50 per 
stuk. Nog later kon er een dunam (duizend vierkante 
meter) grond worden gepacht voor ƒ24,-. We begon-
nen met een collectebusje en nu zijn we zo’n miljoen 
Nederlandse bomen en vele projecten verder. Een 
eeuw later is het JNF een begrip in Israël en zelfs ver 
daarbuiten”, laat Freddie trots weten.

Landschapsontwikkeling in belang van
wereldwijde alija
Buiten Nederland is het JNF ook nog in ruim vijftig 
andere landen vertegenwoordigd. In Buitenveldert 
heeft het Joods National Fonds een bescheiden on-
derkomen op de eerste verdieping van een kantoorge-
bouw, en met drie medewerkers wordt daar veel werk 
verzet. Als je binnenkomt, zie je direct de prachtige 
grote oude landkaart van Israël aan de muur hangen. 
Freddie, die zelf tien jaar in Israël heeft gewoond, weet 
hoe belangrijk de landschapsontwikkeling in het be-
loofde land is omdat vanaf 1900, en met name na 1945, 
de wereldwijde alija op gang kwam. “Hoewel het JNF 
in de Tweede Wereldoorlog op bevel van de Duitsers 
opgeheven werd, en veel Joodse JNF-medewerkers niet 
terugkwamen, werd het JNF in 1945 na de bevrijding 
opnieuw opgericht.” Inmiddels zijn veel gebieden tot 
bloei gebracht en ontwikkeld, maar er is nog veel te 
doen om de Negevwoestijn verder te ontginnen. 

Verzetstrijders- en Martelarenwoud
Na de oorlog werd als eerste het Joop Westerweel-
woud geplant, om deze verzetsstrijder en daarmee alle 
andere omgebrachte verzetshelden te eren. Daarna 
volgde het Woud der Martelaren, ter nagedachtenis 
van alle omgekomen Joden. In het Nederlandse boom-
formulier van het Martelarenwoud staat de tekst uit 
Jesaja 55 vers 13: “Voor een doorn zal een dennenboom 
verrijzen en voor een distel een mirteboom. En de 
Eeuwige zal het zijn tot een naam, tot een eeuwig te-
ken; het zal niet uitgeroeid worden.” Eind jaren zestig 
werd het Bos van de Vrede aangelegd; een droom van 
Israël. Het is nu een prachtige groene zoom rondom 
Jeruzalem. 

Koninklijke familie
“Het koninklijk huis is historisch betrokken bij het 
JNF. Ter herinnering aan de negentigste verjaardag 
van de voormalige Koningin Wilhelmina werd in 1970 
het Koningin Wilhelminawoud opgericht, evenals het 
Koningin Julianawoud in 1974 ter ere van haar 65e ver-
jaardag. Het eerste stekje voor dit woud werd aange-

“Op de onlangs gehouden internationale klimaattop in Parijs werd gesproken over klimaatverandering.  
Wat op deze klimaatconferentie besproken is, gebeurt reeds in Israël”, 

 betoogt Freddie Rosenberg als directeur van het Joods Nationaal Fonds (JNF).
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boden op het bordes van paleis Soestdijk, waarbij prins 
Willem-Alexander hulp verleende. Daarna werd nog 
het Koningin Beatrixwoud ingewijd in 1980, ter ere 
van de kroning van de koningin. En in 2013 ontwikkel-
de het JNF het Koning Willem-Alexander Waterpro-
ject in Mitspe Ramon, voor irrigatie en ontwikkeling 

van groen in de omgeving van dit dorp, midden in de 
Negevwoestijn.”

Vier gespecialiseerde projecten als pijler
“Wij richten ons op vier gespecialiseerde projecten: 
als eerste het planten van bomen om dorre en onher-
bergzame woestijngebieden weer tot een vruchtbaar 
gebied te maken. Het tweede project is duurzame 
land- en tuinbouw en voedselproductie, eveneens in 
de woestijn, zodat gezinnen zich daar kunnen vestigen 
en een bestaan kunnen opbouwen. Het derde project 
zijn de waterprojecten. Omdat Israël voor meer dan 
de helft uit woestijn bestaat, is er een groot gebrek 
aan water. Wij creëren onder meer waterreservoirs 
en leggen druppelirrigatie aan, doen aan ontzilting en 
hergebruik van water, waardoor ook ontwikkeling van 
wijngaarden en olijfboomplantages mogelijk wordt. 
Als laatste doen wij onderzoek om met optimale mo-
gelijkheden water, energie, natuur en grond in Israël 
te benutten en tot bloei te laten komen. Het resultaat 
is buitengewoon effectief. Daarnaast helpen wij an-
dere landen hiermee waar dat nodig is, en bovendien 
dragen wij bij aan de VN door kennisoverdracht.”

‘Het onmogelijke Woud’
Het Yatir Woud werd oorspronkelijk het ’Onmogelijke 
Woud’ genoemd, omdat deskundigen van de univer-
siteit Wageningen meenden dat in het noorden van 
de Negevwoestijn niets kon groeien. Door een uniek 
irrigatiesysteem heeft het JNF hier een bosgebied kun-
nen ontwikkelen dat nu een groen hart in de woestijn 
is, leefbaar voor mens en dier. Het ligt ten zuiden van 
Hebron en is later omgedoopt tot het Yatir Woud. De 
plaats Yatir wordt in de Bijbel genoemd in Jozua 21.
Dat geldt ook voor de dorpen Paran en Idan, in het 
zuiden en midden van de Aravawoestijn, waar nu in 
woestijnkassen met bloemen, groenten en fruit ge-
teeld worden. Met overdag ruim 40 graden, ’s nachts 
vorst, nauwelijks regen en rotsachtige gronden, ont-
staat een oase door het terugdringen van de woestijn 
en het leefbaar maken door structurering van bos, 
irrigatie en landbouw. “In Idan wonen inmiddels 65 
gezinnen, die hun bestaan hieraan ontlenen”.
Iedereen die dat wil kan een boom schenken aan Israël 
voor een bepaald project en krijgt daarvoor een boom-
certificaat als bewijs.

Israël, een zegen voor de wereld. Het is tweeduizend 
jaar geleden al voorzegd in de Bijbel!

JNF-directeur Freddie Rosenberg bij een kaart van Israël.  
| Foto: Geja Lahpor

Een verzameling collectebusjes van het JNF. | Foto: Geja Lahpor

In 2011 plaatste het JNF een speciaal monument 
ter nagedachtenis van Anne Frank. Dit verbeeldt 
het achterhuis waar Anne ondergedoken zat. 
Vanuit haar kamer kon ze kijken naar een kastan-
jeboom, haar enige contact met de buitenwereld. 
Kastanjes van deze boom zijn in glas gevat. Het 
monument staat in het Anne Frankpark in Israël, 
waar vader Otto Frank de eerste boom heeft 
geplant. Het monument staat op een mooie,  
rustige plek in de natuur. Een plaats van bezin-
ning, omgeven door honderden prachtige bomen. 
| Foto: Flash90



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

Het Engelse origineel van dit boek van Dr. E.W. Bullinger 
verscheen al in 1894 onder de titel Number in Scripture. In 
andere boeken over de  betekenis van getallen in de Bijbel, 
wordt vaak naar dit Engelse standaardwerk verwezen. 
Daarom was het hoog tijd voor deze Nederlandse vertaling, 
die eind 2013 is verschenen. Sindsdien is er veel vraag 
naar dit boek.

Het boek is verdeeld in twee hoofddelen, waarvan het 
eerste gaat over het bovennatuurlijke ontwerp van de 
getallen in de Bijbel; het geeft veel algemene informatie 
over de getallen in de Bijbel en de bijzondere wijze waarop 
ze gebruikt worden.
Het tweede - en grootste - deel gaat over de geestelijke 
betekenis van allerlei specifieke getallen in de Bijbel.

Heel interessant en heel leerzaam!

304 blz. Paperback
21 x 14,7 cm
9789066943094
Prijs:  € 17,50

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

Handelingen 2 is de geboortedag van de kerk!, zegt men wel 
eens. Wie zich probeert te verplaatsten naar die tijd, ontdekt 
iets anders: het is de voortzetting van Israëls geschiedenis! 
Voor het begrijpen van de Bijbel is Handelingen een 
sleutelboek. Het beschrijft hoe het getuigenis zich van 
Jeruzalem naar Rome verplaatst. Het begint met Petrus, 
maar eindigt met Paulus.

Er lijkt iets te zijn misgegaan in 2000 jaar christendom: 
Israëls plaats is zo grondig ingenomen door de kerk, dat 
bijvoorbeeld de toekomstverwachting, inzettingen, rituelen 
en zelfs het verbond van Gods volk zijn overgenomen.

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Deel 1 beschrijft de 
hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor 
gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in 
dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een 
tekstenregister.

H.B. Slagter
288 blz. Paperback
21 x 14,7 cm
9789066943612
Prijs:  € 17,25

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

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

Maranathaconferentie 
V.E.G. Oldebroek 

D.V. 1, 2 en 3 maart 2016

ALGEMEEN THEMA: 
“VOL VERWACHTING BLIJF IK UITZIEN!”

Tussen de middag- en avondsamenkomst is er 
een vrij toegankelijke broodmaaltijd.

Algehele leiding : Ds. K. Kruithof en Br. G.P. Hartkamp
Muzikale medewerking van diverse koren.

MARANATHA = ‘ONZE HEER, KOM’

www.vegoldebroek.nl

1 maart

2 maart

3 maart

14:20
19:30
14:30
19:30
14:30
19:30

Br. H. Binnendijk  
Br. J. Brunt
Br. H. Binnendijk
Br. Van Twillert
Br. H. Binnendijk 
Br. Tomassen

De Zaligmaker, die zalig maakt.
De Heer tegemoet.
Zul je volmaakt zijn?
Als een dief in de nacht.
Wandelen op de smalle weg. 
De weerhoudende macht.

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
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Wegwijsbeurs 2016
Van 23 tot 26 februari, tijdens de krokusvakantie in Noord- en Midden- 
Nederland, wordt in Ahoy Rotterdam opnieuw de Wegwijsbeurs gehouden. 
Christenen voor Israël, Isreality en het Israël Producten Centrum (ICP) zijn 
ook aanwezig.

De Wegwijsbeurs is een gezellige gezinsbeurs voor de reformatorische gezindte.  
Allerlei organisaties en bedrijven zijn present met stands en kramen en er worden  
leuke activiteiten georganiseerd. 

In de stand van Christenen voor Israël en het IPC (hal 2, stand 2440) kunt u meedoen aan 
een prijsvraag en producten uit Israël proeven en kopen. Onze jongerenbeweging Isreality 
is ook in hal 2 met een eigen stand actief (stand 3418). U bent van harte welkom!
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ri Holocaustherdenking in Nijkerk

Een rabbijn heeft eens gezegd: ‘Gedenken is de 
ademhaling van de ziel’. Zonder ademhaling geen 
leven, zonder gedenken kunnen we niet verder. 
Daarom is het goed dat we zelfs na ruim zeventig 
jaar nog steeds dat verschrikkelijke gedenken wat 
er tijdens de Holocaust is gebeurd. In die zin is de 
Holocaust nog steeds actueel.

Na de oorlog
Opperrabbijn Jacobs is een van de sprekers tijdens 
onze herdenking in Nijkerk. Een van de andere 
twee sprekers is Hadassa Hirschfeld. Zij is van na de 
oorlog en komt uit een Joodse familie, waarvan veel 
leden in de Shoah zijn vermoord. “We kregen na de 
oorlog een ‘bewust Joodse en zionistische opvoe-
ding’”, vertelt ze. Hadassa ging later geschiedenis 
studeren en studeerde af op de ontkenning van de 
Holocaust. Twintig jaar was ze verbonden aan het 
Centrum voor Informatie en Documentatie Israël 
(CIDI), waarvan vijftien jaar als adjunct-directeur.
De laatste spreker is mevrouw Tamar Walma van der 
Molen-de Vries. Zij werd geboren in november 1942 

en kwam als baby met haar ouders en broer in Wes-
terbork en Bergen-Belsen terecht. Als overlevende van 
de Holocaust ziet Tamar het, nu de eerste generatie 
Joodse oorlogsslachtoffers langzaamaan verdwijnt, als 
haar plicht om haar verhaal te vertellen.

Programma
De herdenking zal muzikaal worden omlijst door on-
der meer de Joodse sopraan Michal Bitan, die a capella 
twee liederen ten gehore zal brengen: Eli Eli en Every 
man has a name. Violiste Iris van der Laar, concert-
meester van het Hineni Symfonie Orkest, speelt onder 
andere het bekende thema uit de film Schindler’s List.

Praktische informatie
» De bijeenkomst op woensdag 27 januari in  
Nijkerk is van 13.00 tot 15.00 uur in de Goede  
Herderkerk, Willem Alexanderplein 14, vlak  
naast het station. De zaal is open vanaf 12.30 uur. 
Wilt u komen? Dan dient u zich hiervoor wel aan  
te melden. Dat kan via bijeenkomst@cvi.nl of  
telefonisch via 033-2458824.

Op 27 januari is wereldwijd de jaarlijkse herdenking van de Holocaust. Zo ook bij ons  
in Nijkerk, nu alweer voor de vijfde keer, en we nodigen u hiervoor van harte uit. 

Het Hineni Symfonie Orkest geeft in februari  
feestelijke jubileumconcerten in Apeldoorn en  
Dordrecht ter gelegenheid van zijn tienjarig bestaan. 

De aanhoudende terreuraanslagen in Israël en het groeiende 
antisemitisme – ook in Nederland, onderstrepen de nood-
zaak dat we naast Gods volk moeten blijven staan. Dat is 
precies waarom tien jaar geleden het orkest werd opgericht: 
om hen samen met u te laten zien: Hineni – hier ben ik! 

Begin 2006 werd in Nederland het Hineni Symfonie 
Orkest opgericht. Een professioneel symfonieorkest van 
musici die vrijwillig hun talent inzetten voor het werk 
van Hineni in Jeruzalem. Het Hineni Centrum zette zich 
toen voornamelijk in voor overlevenden van aanslagen. 
Gewone Israëli’s, wier leven door terreur was ontwricht, 
werden en worden door Hineni liefdevol opgevangen en 
begeleid om weer hoop en ook geloof te vinden. Inmid-
dels is het werk van Hineni gegroeid en kennen we de or-
ganisatie ook vanwege de voedselhulp in de gaarkeuken.
Nu, tien jaar na de oprichting van het orkest, is de terreur 
weer alomtegenwoordig. Het laat zien hoe noodzakelijk 
het werk van Hineni blijft. Vol passie blijven de orkestle-
den en dirigent Lubertus Leutscher zich daarom belan-
geloos inspannen voor deze prachtige organisatie.

Zaterdag 6 februari, 19.30 uur
Apeldoorn

Het Kruispunt, Zilverschoon 114

Woensdag 10 februari, 19.30 uur
Dordrecht

De Wijnstok, Dubbelsteynlaan West 70

Kaarten
Kaarten kosten in de voorverkoop € 15,-. Aan de zaal be-
taalt u € 17,50. De opbrengst hiervan, minus de onkosten 
uiteraard, komt ten goede aan Hineni. Bestellen kan via 
hinenisymfonieorkest.nl of u kunt bij een van de voor-
verkoopadressen terecht.

» Meer info vindt u op hinenisymfonieorkest.nl.

Jubileumconcerten in 
Apeldoorn en Dordrecht

Tien jaar Hineni Symfonie Orkest

Kom ook, als bemoediging 
voor het Joodse volk.
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Bezoek eens een spreekbeurt
Het prille begin van Christenen voor Israël begon met 
oprichter Karel van Oordt die het land rondreisde. Hij gaf 
lezingen in kerken en gemeenten, voor kringen en Bij-
belstudiegroepen over Gods plan met Israël en de komst 
van de Messias en het koninkrijk van God. En hoewel het 
werk zich enorm heeft uitgebreid, is dit sprekerswerk nog 
altijd enorm belangrijk. Inmiddels hebben we een fl ink 
aantal sprekers die vol passie voor Israël willen uitleggen 
waarom Gods plan met Israël ons hart zo heeft.

Bezoek of nodig uit
Neem eens een kijkje in de agenda op pagina 23. Hierin 
vindt u alle lezingen die komende maand worden georga-
niseerd. Of kijk op onze website in de agenda. Hier kunt 
u zelfs op een kaart zien waar bij u in de buurt binnenkort 
een activiteit plaatsvindt.

Nodig ook eens een spreker uit! Op christenenvoorisrael.nl
/sprekers vindt u een overzicht van onze sprekers en 
kunt u hen uitnodigen om bij u in de buurt over Israël te 
komen spreken.

Boeken
Naast het geven van lezingen, heeft een aantal van onze 
sprekers ook boeken geschreven. Hun boodschap kunt u 
in eigen tempo lezen, op een tijd en plaats die u schikt. 
Denk bijvoorbeeld aan het laatste boek van ds. Poot, Zoon 
van de Gezegende, waarin hij u meeneemt op een ontdek-
kingsreis naar de persoon van de Here Jezus, om Hem 
beter te leren kennen. 

»  Kijk op christenenvoorisrael.nl/winkel voor het 
complete aanbod.

januari-februari 2016 | israël aktueel
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In het voorjaar van 2016 organiseert Christenen 
voor Israël weer een Israëlcursus in Nijkerk. Zes 
cursusdagen waarop telkens twee sprekers een 
boeiend thema bespreken. 

Deelname bedraagt 10 euro per cursusdag of 50 euro 
om u voor de volledige cursus aan te melden. Voor 
meer informatie en aanmelding kijkt op christenvoor-
israel.nl/israelcursus of belt u 033-2458824.

Programma
Dinsdag 16 februari
17.00 uur: Rabbijn Raphaël Evers – De tabernakel in 
het Jodendom, toen en nu
19.30 uur: Dr. Henk Vreekamp – De tabernakel en de 
volkeren
Donderdag 25 februari
17.00 uur: Prof. Emile Schrijver – De kunst van het 
Joodse boek
19.30 uur: Pauline Leenman – De geschiedenis van het 
Joodse volk
Maandag 7 maart
17.00 uur: Ds. Gerard Krol – Het koninkrijk en de ge-
meente
19.30 uur: Prof. dr. Elbert Dijkgraaf – Van steun naar 
samenwerking: Israël heeft veel te bieden
Zaterdag 12 maart
10.30 uur: Prof. dr. Willem Ouweneel – Israël en de 
verwachting van Gods koninkrijk
13.00 uur: Ds. Willem J.J. Glashouwer – Wat zegt 
Matteüs 24 ons in 2016?

Donderdag 7 april
17.00 uur: Rabbijn Chaim Eisen – Jesaja 11-12: Gods 
verlossing en haar gezangen
19.30 uur: Koen Carlier – Twintig jaar Breng de Joden 
Thuis
Zaterdag 30 april
10.30 uur: André Diepenbroek – Het wie, wat, waar en 
waarom van de Israëlboycot 
13.00 uur: Ds. Henk Poot – Er staat meer dan je leest

Israëlcursus voorjaar 2016

Expositie Martin Haas

Loop mee met Mars van de Levenden

In 1988 vond de Mars van de 
Levenden voor het eerst plaats, een 
tocht van drie kilometer van Aus-
chwitz I naar Auschwitz-Birkenau, 
als eerbetoon aan alle slachtoff ers 
van de Holocaust. Holocaustover-
levenden, hoogwaardigheidsbekle-
ders en duizenden Joodse jongeren 
vanuit alle delen van de wereld lo-
pen mee in deze tocht. Sinds enige 
jaren doet ook C4I met een kleine 
delegatie mee met deze Mars van 
de Levenden.

Wij bieden je de mogelijkheid om 
deze indrukwekkende reis naar 
Auschwitz te maken. Daarnaast 
zullen we tijdens deze reis het 
Joodse leven in Krakau van vóór 

de Tweede Wereldoorlog bestu-
deren. Omdat de deelnemers aan 
deze reis uit verschillende landen 
komen, is een redelijke beheersing 
van de Engelse taal belangrijk.

Je kunt al deelnemen aan deze reis 
vanaf € 690,- (all-in, u moet alleen 
zelf een reisverzekering regelen). 
Voor meer informatie en aanmel-

ding, richt je je tot onze tourope-
rator, Reli Reizen, Reli Wajnberg, 
020-4044413 of info@relireizen.nl.

Solidariteitsreizen naar Israël
Bekijk ook ons reizenoverzicht 
naar Israël hiernaast. 

»  Voor meer informatie kijkt u op 
christenenvoorisrael.nl/reizen.

Van 3 tot 7 mei organiseert 
Christenen voor Israël Internati-
onaal (C4I) opnieuw een reis naar 
Auschwitz om mee te lopen met 
de Mars van de Levenden. U kunt 
hierbij zijn.

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,-

Foto: Flash90

U kunt tot zaterdag 12 maart in het Israëlcen-
trum een expositie bezichtigen van kunstschilder 
Martin Haas. U treft in deze expositie Bijbels werk 
waarvan een deel te maken heeft met de terug-
keer van Joodse volk naar Israël.

Haas tekende en schilderde als kind al met veel passie en 
leerde zichzelf het vak. Later volgde hij enkele cursussen 
om zich verder te ontwikkelen. Haas werkt voornamelijk 
met acrylverf op canvas, maar soms verdunt hij de verf 
zodanig, dat het bijna aquarellen lijken.

De expositie is van maandag tot zaterdag te bezichti-
gen van 10.00 tot 15.30 uur in het Israëlcentrum aan de 
Patroonstraat 1 in Nijkerk. Ko�  e en thee staan gratis 
voor u klaar en u kunt ook een bezoek brengen aan de 
Israëlwinkel in hetzelfde pand.



Een nieuw jaar. Een goede gelegenheid 
om eens te overwegen op welke wijze 
u Israël wilt steunen. Overweegt u eens 
de mogelijkheid voor een periodieke 
schenking. Dit is fi scaal bijzonder 
aantrekkelijk.

Periodieke schenking
Een periodieke schenking sluit u eenvoudig 
en zonder kosten af. U sluit een overeenkomst 
voor de periodieke schenking af voor minstens 
vijf jaar. Vervolgens kunt zelf bepalen hoe u 
het afgesproken bedrag per jaar doneert. In 
één keer of in termijnen, of u het nu zelf over-
maakt of laat incasseren, daarin bent u geheel 
vrij. Het fi scale voordeel van een periodieke 
schenking is dat deze niet is gebonden aan 
fi scale drempels of plafonds. U kunt dus het 
volledige geschonken bedrag per jaar van de 
belasting aftrekken bij uw belastingaangifte.

Voor het regelen van een periodieke schen-
king, kunt u het overeenkomstformulier 
downloaden van christenenvoorisrael.nl/
schenken. U print dit formulier in tweevoud, 
vult ze in, ondertekent deze en stuurt ze op. 
U krijgt één exemplaar door ons getekend 
teruggestuurd en de schenking is een feit. 
Op het formulier vindt u ook de benodigde 
gegevens voor de belastingdienst, zoals het 
RSIN-nummer en transactienummer. Voor 
(periodieke) incasso vindt u op onze site tevens 
een machtigingsformulier.

Nalaten
U kunt ook overwegen of u Christenen voor 
Israël wilt opnemen in uw testament. Voor een 
legaat of (een gedeelte van) uw nalatenschap. 
Het is belangrijk om bij deze overweging na 
te denken over vragen als: wat doet u met de 
kinderen? Zijn er meer goede doelen? Wat 
doet u met waardevolle spullen? Wie moet uw 
begrafenis en uw nalatenschap regelen?
In onze brochure Voor vandaag én morgen … 
leest u alles over de verschillende mogelijkhe-
den voor schenken en nalaten. Vraag de bro-
chure aan of maak gratis en vrijblijvend een 
afspraak met Leo van Koesveld om in Nijkerk 
of bij u thuis de mogelijkheden te bespreken. 

» Kijk op christenenvoorisrael.nl/schenken of 
bel 033-2458824 (op woensdagen), maar u kunt 
hem dagelijks mailen op schenken@cvi.nl.

Voor vandaag 
én morgen …

Vier Israël-familiedagen in april

De eerste vier zaterdagen van april staan in het teken van 
Israël! Graag verwelkomen we u op onze gezellige fami-
liedagen. Op 2 april in Ede, 9 april in Katwijk, 16 april in 
Wijk en Aalburg en 23 april in Drachten. Het thema van 
de vier dagen is ‘Israël komt thuis’ en gaat over de bijzon-
dere tijd waarin wij leven, dat God Zijn volk terugbrengt 
vanuit alle landen van de wereld naar het beloofde land. 

Wat kunt u verwachten? Boeiende sprekers uit binnen- en 
buitenland, prachtige muziek, leuke interactieve work-

shops en natuurlijk de gezelligheid van Israëlvrienden 
onder elkaar. Kortom, een leuk dagje uit voor jong en oud.

Reserveer nu alvast uw kaarten bij Christenen voor Israël. 
Toegang is maar 5 euro per persoon, en voor kinderen en 
jongeren onder achttien jaar 2,50 euro. Consumpties en 
lunch zitten niet in de prijs inbegrepen. 

» Kijk voor alle informatie, muzikanten en sprekers op 
christenenvoorisrael.nl/familiedagen.
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Geen wiegje als rustplaats?

Efrat helpt vrouwen die zwanger zijn en die overwegen 
de zwangerschap af te breken om sociaal-economische 
redenen. Efrat geeft hulp aan de moeder, de baby en 
aan het hele gezin als dat nodig is. Het werk van Efrat 
spreekt eigenlijk voor zich. Je kan geen prijs plakken op 
het leven van een kind. Maar, helaas, omdat de fi nan-
ciële omstandigheden van sommige vrouwen moeilijk 
zijn, zijn de kosten wel degelijk een zeer belangrijke 
overweging. Vaak voelt het voor de vrouwen alsof ze 
geen mogelijkheid hebben de baby te houden. 

Wiegje maakt het verschil
Niet lang na het gesprek tussen de vrijwilligster en 
de vrouw zette Efrat het wiegjes-project op. Moeders 
krijgen een compleet wiegje, met alles erop en er aan. 
De wetenschap dat deze hulp, dit wiegje, er is, maakt 
vaak het verschil in het leven van de vrouwen én hun 
ongeboren kind. Juist de aanschaf van het wiegje 
blijkt vaak een enorm obstakel waardoor vrouwen 
overwegen hun zwangerschap af te breken. Het is 
precies de hulp met een wiegje waardoor de vrouwen 
kiezen om hun kindje geboren te laten worden.

Elk wiegje helpt twee mensen
Dagelijks (!) geeft Efrat zo’n acht wiegjes aan 
moeders die in verwachting zijn, zodat hun kindje 
straks een plek heeft om te slapen. Elke wiegje 
helpt direct twee mensen: de moeder en haar kind-
je. Het wiegje kost 175 euro. 

» Helpt u mee om zoveel mogelijk wiegjes aan 
Israël te doneren? Zodat Efrat veel vrouwen kan 
helpen en de levens van ongeboren kinderen 
gespaard worden? Uw bijdrage, klein en groot, 
is welkom op NL38 ABNA 0529 310 252 onder 
vermelding van ‘Wiegjes Efrat’. Onze bijzondere 
dank voor uw hulp.

Het begon op een heel gewone dag toen een vrijwilliger van Efrat een vrouw bezocht die 
al een afspraak bij de dokter had voor abortus. “Ik kan me niet voorstellen een kindje in de 
wereld te brengen zonder dat ik hem een wiegje kan geven om in te slapen”, zei de vrouw met 
tranen in haar ogen. De vrijwilligster was geschokt. “Het is ondenkbaar”, zei ze, “dat er een 
leven verloren gaat omdat er geen wiegje is.” 

Foto: Anna Maria Liljestrand/CC2.0 Flickr

Shalomfonds
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Drie bevlogen directieleden van het 
bedrijf Dutch Blower in Almelo leggen 
kernachtig uit waarom zij kiezen voor 
Israël en lid zijn van ons platform.

Jan Verhagen: “Via de Bijbel kreeg ik liefde 
voor Israël. Hierin lees je over de rol van 
de Joden en over de heilsgeschiedenis. Als 
vanzelfsprekend sluit je je dan aan bij een 
organisatie als Christenen voor Israël.” Zoon 
Mike Verhagen knikt instemmend en vult aan: 
“Ik geloof ook in de God van Israël. En Jezus 
als dé Koning van Israël. Het gaat immers om 
onze oudste broer.” Ook schoonzoon Frank 
Weening, die deel uitmaakt van de driekoppi-
ge directie, stemt van harte in met de vorige 
sprekers: “Door te lezen in de Bijbel leerde ik 
Israël kennen. Ik ben geënt op de edele olijf-
boom, dat verklaart mijn liefde voor Israël.”

Waarom is het belangrijk dat ondernemers lid 
zijn van ons platform? 
“Je voelt je verbonden met Israël, dús word 
je automatisch lid. Je wilt meteen meedoen 
als je wat kunt doen voor Israël. Gebruik de 
vele gaven van ondernemers in het platform”, 
benadrukken de directieleden.

» Ook Israël steunen? Geef u dan op:  
christenenvoorisraël.nl/ondernemers.

‘Gebruik de vele gaven 
van ondernemers’

Bijbelstudieweekenden 
voor jong en oud
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Vele handen maken licht werk. Een gezegde dat 
maar al te waar is als je met een groep mensen uit 
Nederland Koen Carlier in Oekraïne helpt met 
het inpakken en uitdelen van honderden voed-
selpakketten. Pakketten bestaande uit producten 
zoals macaroni, rijst, havermout en bloem. Al 
die pakketten zijn bestemd voor arme Joodse 
families en Holocaustoverlevenden. Het uitdelen 
van pakketten is niet alleen noodzakelijke hulp, 
maar blijkt ook een mooie manier om mensen te 
bemoedigen en te vertellen over de mogelijkheden 
naar Israël te vertrekken. Help mee met dit bijzon-
dere werk! Van 12 tot 19 maart is er een werkreis. 
Voor de prijs van € 790 (alles inbegrepen) kunt u 
mee. Aanmelden via vanderhoff@cvi.nl.

Handen uit de 
mouwen

Israëlweekend in Vierhouten
Christenen voor Israël organiseert van 1 tot 3 april een Isra-
elweekend in het gezellige conferentiehotel ’t Vierhouter-
bos in Vierhouten. Tijdens dit weekend zal ds. Henk Poot 
in twee lezingen spreken over ‘de komst van Jezus in het 
midden van Israël’. Tjerko van der Wouden zal ook spreken 
tijdens het weekend en spreekt over ‘Troost door geden-
ken’ vanuit Psalm 77 en vervolgt met ‘een nieuwe hemel en 
een nieuwe aarde’ naar aanleiding van Jesaja 65. Deelname 
bedraagt 169,75 euro voor een driepersoonskamer, 189,75 
euro voor een tweepersoonskamer of 209,75 euro voor een 
eenpersoonskamer. Daggasten zijn ook welkom voor 22,50 
euro per dag (inclusief koffie/thee en lunch). 

» Voor meer informatie en aanmelding:  
christenenvoorisrael.nl, secretariaat@cvi.nl of 033-2458824.

Weekend met Henk Binnendijk
Van 20 tot 22 mei kunt u deelnemen aan een Bijbelstu-
dieweekend met Henk Binnendijk in Amerongen. Het 
thema van dit weekend luidt ‘Waarom een Klaagmuur?’ 

Naast Henk Binnendijk zullen opperrabbijn Jacobs en 
Tjerko van der Wouden een lezing verzorgen. Het week-
end is voor mensen tussen 20 en 45 jaar. 

Deelname bedraagt 129 euro (verblijf in een vierper-
soonskamer) of 159 euro (verblijf in een tweepersoons- 
kamer). 

» Kijk op christenenvoorisrael.nl/bijbelstudieweekend 
voor meer informatie en aanmelding of bel 033-2458824.
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Vriend in woord en daad

Yad Vashem ligt aan de rand van Jeruzalem. Het is 
een modern gebouw met aangrenzend bos eromheen. 
Een museum, een plek om alle Joden die omkwa-
men in de Shoah een plek te geven waar ze herdacht 
kunnen worden.

Veel werk
Het werk van Yad Vashem is niet iets van het verle-
den. Nog dagelijks zoeken mensen in de archieven 
naar hun familieleden: waar zijn ze gebleven, wat was 
hun lot, en heel af en toe stuiten sommigen op een 
verre verwant die nog wel in leven is en ook zoekt 

naar dezelfde familieleden. De geschiedenisfeiten 
over de gruwelen van de Shoah worden continu aan-
gevuld door de medewerkers van Yad Vashem. 
Nog altijd kent Yad Vashem elk jaar tientallen mensen 
de onderscheiding ‘rechtvaardige onder de volken’ 
toe en wordt hun naam toegevoegd op de herinne-
ringsmuur – tegenwoordig veelal postuum. Wonder-
lijk genoeg is deze onderscheiding in al die jaren het 
vaakst toegekend aan Nederlanders. 
Het toekennen van de onderscheiding is vaak een 
langdurig – en daarmee ook kostbaar – proces, want 
het moet echt worden aangetoond dat de persoon het 
leven van een Jood redde. Met een ingetogen maar 
toch feestelijke ceremonie wordt de onderscheiding, 
een medaille – aan de redder, maar tegenwoordig ook 
vaak aan de nabestaanden – overhandigd.

Word vriend van Yad Vashem
Dit bijzondere werk wordt al 25 jaar vanuit Neder-
land ondersteund door de stichting Vrienden van 
Yad Vashem. De overlevenden van de Shoah en 
hun redders ontvallen ons, maar hun getuigenis en 
nagedachtenis moet behouden blijven. Wilt u daarom 
vriend worden van de stichting? U wordt dan name-
lijk niet alleen vriend, maar ook getuige. 

» yadvashem.nl en YadVashemNederland@gmail.com

Het duizelt je bijna van de namen als je voor de enorme muur staat op het terrein van Yad Vashem 
in Jeruzalem. Talloze panelen met eindeloze rijen namen. Wie de moeite neemt om de namen te 
lezen, is vaak verbaasd zo veel Nederlandse namen ertussen te zien staan. Al die namen zijn van 
mensen die de moed vatten om een Jood te redden tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Yad Vashem

» Tjerko van der Wouden » Henk Binnendijk

Een van de panelen in de namenwand voor ‘rechtvaardigen onder 
de volken’ in Yad Vashem. | Foto: Yad Vashem

Nederlandse deelnemers aan een werkreis helpen met het  
uitdelen van voedselpakketten in Oekraïne. | Foto: CvI

V.l.n.r.: Frank Weening, Jan Verhagen en Mike Verhagen.| 
Foto: CvI
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30 januari 2016
Thoralezing: Jitro,  
Exodus 18:1-20:23. Haftarahlezing: 
Jesaja 6:1-7:6 en 9:5

6 februari 2016
Thoralezing: Misjpatíem,  
Exodus 21:1-24:18.  
Haftarahlezing: Jeremia 34:8-22 en 
33:25-26

13 februari 2016
Thoralezing: Teroemá,  
Exodus 25:1-27:19.  
Haftarahlezing: 1 Koningen 5:26-6:13

20 februari 2016
Thoralezing: Tetsavè,  
Exodus 27:20-30:10.  
Haftarahlezing: Ezechiël 43:10-27

Maandag 25 januari 2016
Toe Bisjwat (Nieuwjaar der Bomen)

27 februari 2016
Thoralezing: Ki tiessà,  
Exodus 30:11-34:35.  
Haftarahlezing: 1 Koningen 18:1-39

Sprekers

Maandag 25 januari
20.00 uur: Heerenveen: Seminar ds. 

Henk Poot (1/3).   Locatie: PG 
Trinitas, Coehoorn van Scheltinga-
weg 1. Thema: Waarom Jezus?

Dinsdag 26 januari
19.30 uur: Wijhe: Lezing Marianne 

Glashouwer op vrouwenvereni-
ging.   Locatie: Het ’Langhuus’, 
Langstraat 29. Thema: Corrie ten 
Boom, zwerfster voor God.

20.00 uur: Den Haag: Seminar ds. 
Henk Poot (1/2).   Locatie: Pax 
Christikerk, Vlamenburg 2.  
Thema: Het geheim van Israël.

Woensdag 27 januari
13.00 uur: Nijkerk: Holocaustherden-

king. Sprekers: o.a. opperrabbijn 
Jacobs, Hadassa Hirschfeld.   
Locatie: Goede Herderkerk, 
Willem Alexanderplein 14, bij het 
NS-station. Aanmelden op bijeen-
komst@cvi.nl.

19.30 uur: Nieuw-Vennep: Seminar 
ds. Henk Poot (2/3).   Locatie: Het 
Trefpunt, Hoofdweg 1318.  
Thema: Jozef, Jezus en Israël.

20.00 uur: Coevorden: Lezing ds. Kees 
van Velzen.   Locatie: Hervormd 
Ontmoetingscentrum, Kromme 
Elleboog 10. Thema: De herrijzenis 
van Israël en de wederkomst.

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

20.00 uur: Surhuisterveen: Holocaust 
Memorial Day met ds. Jaap de 
Vreugd.   Locatie: De Lantearne, 
Jan Binneslaan 49. Thema: Lege 
huizen van de Joden, lege kerken 
in Europa. 

Donderdag 28 januari
19.30 uur: Etten-Leur: Lezing 

Oscar Lohuis.   Locatie: Ichthus 
Gemeente, Dreef 52-54. Thema: 
Wie is Jezus in relatie tot Israël?

19.30 uur: Groningen: Lezing ds. 
Willem J.J. Glashouwer.   Locatie: 
Immanuelkerk, Overwinnings-
plein 1. Thema: Jeruzalem en het 
Koninkrijk.

20.00 uur: Barneveld: Seminar ds. 
Henk Poot (2/3).   Locatie: Goede 
Herderkerk, Jan Seppenplein 70. 
Thema: Abraham en het geheim 
van Israël.

Maandag 1 februari
20.00 uur: Heerenveen: Seminar ds. 

Henk Poot (2/3).   Locatie: PG 
Trinitas, Coehoorn van Scheltinga-
weg 1. Thema: Waarom Jezus?

Dinsdag 2 februari
20.00 uur: Gorinchem: Seminar ds. 

Henk Poot (1/3).   Locatie: VES de 
Ark, Kennelweg 14. Thema: Hoop 
op de toekomst (profeet Zacharia).

20.00 uur: Katwijk: Lezing Oscar 
Lohuis.   Locatie: Het Anker, zaal 
Op het Getij, Voorstraat 74. 
Thema: Wie is Jezus in relatie tot 
Israël?

Woensdag 3 februari
19.30 uur: Franeker: Lezing ds. Kees 

van Velzen.   Locatie: De Rank, 
Yme Visserzaal, Zilverstraat 36. 
Thema: De herrijzenis van Israël 
en de wederkomst.

19.30 uur: Nieuw-Vennep: Seminar 
ds. Henk Poot (3/3).   Locatie: Het 
Trefpunt, Hoofdweg 1318. Thema: 
Jozef, Jezus en Israël.

Donderdag 4 februari
20.00 uur: Eindhoven: Lezing Oscar 

Lohuis.   Locatie: De Schuilplaats, 
Marconilaan 70. Thema: Wie is 
Jezus in relatie tot Israël?

Maandag 8 februari
20.00 uur: Heerenveen: Seminar ds. 

Henk Poot (3/3).   Locatie: PG 
Trinitas, Coehoorn van Scheltinga-
weg 1. Thema: Waarom Jezus?

Dinsdag 9 februari
20.00 uur: Oldemarkt: Seminar ds. 

Henk Poot (1/3).   Locatie: Gebouw 
de Ontmoeting, Marktplein 9. 
Thema: Israël en de Psalmen.

Woensdag 10 februari
10.00 uur: Nijverdal: Lezing Heleen 

Bénard.   Locatie: Het Centrum, 
Constantijnstraat 7a. Thema: Ik 
zal u brengen naar uw eigen land.

Donderdag 11 februari
20.00 uur: Den Helder: Lezing ds. 

Kees Kant.   Locatie: Bethelkerk, 
Prins Hendriklaan 14. Thema: De 
grote betekenis van Israël voor 
deze wereld.

20.00 uur: Zaltbommel: Lezing ds. 
Oscar Lohuis.   Locatie: Evangeli-
sche Gemeente Bommelerwaard, 
Van Heemstraweg West 9. 
Thema: Wie is Jezus in relatie tot 
Israël?

Maandag 15 februari
19.30 uur: Bolsward: Seminar ds. Henk 

Poot (1/3).   Locatie: Het Keerpunt, 
Burg. Praamsmalaan 35. Thema: 
Israël en de Psalmen.

19.30 uur: Vaassen: Spreekbeurt ds. 
Willem J.J. Glashouwer (2/3). 
Thema: Israël.   Locatie: Kerkelijk 
Centrum De Rank, Torenstraat 15. 
Zaal open vanaf 19.00 uur. Entree 
vrij, collecte voor internationale 
werk Christenen voor Israël.

Dinsdag 16 februari
19.45 uur: Katwijk: Lezing ds. Henk 

Poot.   Locatie: Vredeskerk, Baljuw-
plein 1. Thema: Jezus, Israël en het 
Nieuwe Testament.

20.00 uur: Venlo-Blerick: Lezing ds. 
Kees van Velzen.   Locatie: Pink-
stergemeente Sion, Vossenerlaan 
84. Thema: De herrijzenis van 
Israël en de wederkomst.

Woensdag 17 februari
19.30 uur: Zutphen: Lezing ds. Oscar 

Lohuis (2/3).   Locatie: Rode 
Kruisgebouw, Van Drinenstraat 5. 
Thema: Gods soevereine keuze.

19.45 uur: ’t Harde: Lezing Marianne 
Glashouwer op vrouwenvereni-
ging.   Locatie: Hervormde Kerk  
’t Harde, Eperweg 35. Thema:  
Rust vinden bij God in deze  
drukke wereld.

Donderdag 18 februari
20.00 uur: Barneveld: Seminar ds. 

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

20.00 uur: Gouda: Seminar Oscar 
Lohuis (2/3).   Locatie: Pauluskerk, 
Van Hogendorpplein 2. Thema: 
Gods soevereine keuze.

Vrijdag 19 februari
20.00 uur: Grave: Lezing Ruben 

Ridderhof.   Locatie: PKN Grave, 
Bagijnenstraat 1. Thema: Waarom 
betrokken zijn bij Israël?

Maandag 22 februari
19.30 uur: Bolsward: Seminar ds. Henk 

Poot (2/3).   Locatie: Het Keerpunt, 
Burg. Praamsmalaan 35. Thema: 
Israël en de Psalmen.

20.00 uur: Aalsmeer: Lezing ds. Kees 
van Velzen.   Locatie: Gebouw 
Heliomare, Zwarteweg 98.  
Thema: De herrijzenis van Israël 
en de wederkomst.

Dinsdag 23 februari
14.00 uur: Apeldoorn: Lezing Heleen 

Bénard.   Locatie: Fam. de Vries, 
Westkreek 47. Thema: Joods leven 
in het Nieuwe Testament.

19.30 uur: Winsum Fr.: Lezing ds. 
Willem J.J. Glashouwer.   Locatie: 
Anna Tsjerke, Spannumerdyk 5. 
Thema: Waarom worden de Joden 
telkens als zondebok gezien?

20.00 uur: Gorinchem: Seminar ds. 
Henk Poot (2/3).   Locatie: VES de 
Ark, Kennelweg 14. Thema: Hoop 
op de toekomst (profeet Zacharia).

Donderdag 25 februari
20.00 uur: Hardinxveld-Giessendam: 

Seminar ds. Henk Poot (2/3).   
Locatie: Hervormd Centrum, 
Talmastraat 9. Thema: Israël in de 
Psalmen.

Maandag 29 februari
19.30 uur: Bolsward: Seminar ds. Henk 

Poot (3/3).   Locatie: Het Keerpunt, 
Burg. Praamsmalaan 35. Thema: 
Israël en de Psalmen.

20.00 uur: Diever: Lezing ds. Kees 
van Velzen.   Locatie: De Kruiskerk, 
Kruisstraat 1a. Thema: De herrijze-
nis van Israël en de wederkomst.

Dinsdag 1 maart 
20.00 uur: Den Haag: Seminar ds. 

Henk Poot (2/2).   Locatie: Pax 
Christikerk, Vlamenburg 2.  
Thema: Het geheim van Israël.

20.00 uur: Ermelo: Lezing ds. Kees 
van Velzen.   Locatie: Immanuel-
kerk, Stationsstraat 137. Thema: 
De herrijzenis van Israël en de 
wederkomst.

Donderdag 3 maart 
19.30 uur: Terneuzen: Lezing Oscar 

Lohuis.   Locatie: De Opstandings-
kerk, Bellamystraat 74. Thema: 
Wie is Jezus in relatie tot Israël?

Maandag 7 maart 
20.00 uur: Hendrik-Ido-Ambacht: 

Lezing ds. Henk Poot.   Locatie: 
Elimkerk, Jan Wissenlaan 7.  
Thema: Jezus, Israël en het 
Nieuwe Testament.

Dinsdag 8 maart
19.45 uur: Emst: Lezing Marianne 

Glashouwer op vrouwenver-
eniging.   Locatie: De Hoeksteen, 
Vaassenseweg 1. Thema: Van 
Pesach naar Pasen.

20.00 uur: Oldemarkt: Seminar met 
ds. Henk Poot (2/3).   Loca-
tie: Gebouw de Ontmoeting, 
Marktplein 9. Thema: Israël en de 
Psalmen.

Woensdag 9 maart 
20.00 uur: Giessenburg: Lezing ds. 

Kees van Velzen.   Locatie: De 
Oude School, Oudkerkseweg 20. 
Thema: De herrijzenis van Israël 
en de wederkomst.

Donderdag 10 maart
20.00 uur: Ommen: Lezing Mari-

anne Glashouwer.   Locatie: De 
Kern (naast de Gereformeerde 
Kerk), Bouwstraat 23. Thema: 
Met vreugde God dienen - Israëls 
feesten.

20.00 uur: Wijk en Aalburg: Lezing ds. 
Kees Kant.   Locatie: D’Alburcht, 
Perzikstraat 14a. Thema: De grote 
betekenis van Israël voor deze 
wereld.

Maandag 14 maart 
19.30 uur: Vaassen: Lezing ds. Willem 

J.J. Glashouwer (3/3).   Locatie: 
Kerkelijk Centrum de Rank, 
Torenstraat 15. Thema: Eindtijd.

Dinsdag 15 maart 
20.00 uur: Gorinchem: Seminar ds. 

Henk Poot (3/3).   Locatie: VES de 
Ark, Kennelweg 14. Thema: Hoop 
op de toekomst (profeet Zacharia).

Woensdag 16 maart
19.30 uur: Zutphen: Lezing ds. Oscar 

Lohuis (3/3).   Locatie: Rode 
Kruisgebouw, van Drinenstraat 
5. Thema: Redenen om Israël te 
steunen.

19.30 uur: Buitenpost: Lezing 
Marianne Glashouwer.   Locatie: 
Christengemeente Buitenpost, 
Marconiweg 5. Thema: Israël.

Donderdag 17 maart
19.30 uur: Scherpenzeel: Lezing 

Heleen Bénard op vrouwenver-
eniging.  Locatie: Gebouw Philale-
thes, Kerkplein 197a. Thema: Van 
Pesach naar Pasen.

20.00 uur: Zuidwolde: Lezing Eric 
Vink.  Locatie: d’Olthof, Hoofd-
straat 96. Thema: Israël.

20.00 uur: Gouda: Seminar ds. Oscar 
Lohuis (3/3).  Locatie: Pauluskerk, 
Van Hogendorpplein 2. Thema: 
Redenen om Israël te steunen.

20.00 uur: Hardinxveld-Giessendam: 
Seminar ds. Henk Poot (3/3).  
Locatie: Hervormd Centrum, 
Talmastraat 9. Thema: Israël in de 
Psalmen.

20.00 uur: Emmeloord: Lezing ds. 
Kees van Velzen.  Locatie: De 
Hoeksteen, Nagelerstraat 2. 
Thema: De herrijzenis van Israël 
en de wederkomst.

Muziek

Zaterdag 6 februari
19.30 uur: Apeldoorn: Tienjarig 

jubileumconcert Hineni Symfonie 
Orkest.  Locatie: Het Kruispunt, 
Zilverschoon 114. Toegang: 
voorverkoop E 15,00, aan de 
zaal E 17,50, kinderen t/m 12 jaar 
gratis. Via voorverkoopadressen en 
hinenisymfonieorkest.nl.

Woensdag 10 februari
19.30 uur: Dordrecht: Tienjarig 

jubileumconcert Hineni Symfonie 
Orkest.  Locatie: De Wijnstok, 
Dubbelsteynlaan West 70. Toe-
gang: voorverkoop E 15,00, aan de 
zaal E 17,50, kinderen t/m 12 jaar 
gratis. Via voorverkoopadressen en 
hinenisymfonieorkest.nl.

Overig

Tot zaterdag 12 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 24 januari
10.00 uur: Hoensbroek: Eric Vink.  

Locatie: Christengemeente 
Levend Water, Hoofdstraat 370. 
Thema: Israël.

Zondag 6 maart
9.30 uur: Bolsward: Kees de Vreugd.  

Locatie: Het Keerpunt, Burge-
meester Praamsmalaan 35. Thema: 
Israël.

10.00 uur: Bodegraven: Ds. Jaap de 
Vreugd.  Locatie: De Speel- en 
Werkhoeve, De Leeuwerik 1. 
Thema: Met Israël naar de toe-
komst.

Zondag 13 maart
10.00 uur: Hoensbroek: Eric Vink.  

Locatie Christengemeente Levend 
Water, Hoofdstraat 370. Thema: 
Israël.

10.15 uur: Hoogvliet: Ds. Kees van 
Velzen.  Locatie: Gebouw de 
Zevensprong, Mosoelstraat 20. 
Thema: De herrijzenis van Israël 
(n.a.v. Ezechiël 37).

Extern

Zaterdag 13 februari 
10.30 uur: Leeuwarden: Sjabbats-

dienst met dr. Bert Engelfriet.  
Locatie: Gebouw Rehoboth, Blee-
klaan 119. Thema: Exodus 25-27 
(Troema); 1 Kon. 5-6: De wijsheid 
van Salomo en de tempelbouw

Zaterdag 19 maart 
10.00 uur: Drachten: Mayaan Yeshua. 

Sjabbatsdienst met dr. Bert 
Engelfriet.  Locatie: De Brede 
school, Flevo 186-194. Thema: Lev. 
1-5 (Wajjikra); Jesaja 43-44: God 
en goden

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 289 verschijnt  
op 26 februari 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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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

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

Patroonstraat 1, 3861 RN Nijkerk

christenenvoorisrael.nl

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

 Sieraden
 Waardevolle 

 verzamelingen
 Antiek
 Designmeubelen
 Designlampen

Neem voor de inbreng van uw 
spullen contact op met: 

Ron Pijl 
06 1747 9198
veiling@christenenvoorisrael.nl

Geven voor een 
goed doel, 

is geven met je hart.

Help mee!
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Geen gemakkelijk besluit
We zitten in een verscholen keldertje 
onder een lelijke, grijze fl at in Zaporozhye, 
Oost-Oekraïne. Op twee uur rijden van waar 
de gevechten tussen het leger en de rebellen 
nog steeds dagelijks in volle gang zijn. Onge-

veer zestig mensen van de plaatselijke Joodse gemeenschap 
hebben zich verzameld voor hun maandelijkse bijeenkomst. 
Ik zit naast een meisje van ongeveer acht jaar oud. Ik zeg 
tegen haar: “I am Sara, what is your name?” Tot mijn vreugde 
spreekt ze een paar woorden Engels. “My name is also Sara”, 
antwoordt ze breed glimlachend. Links van haar zitten haar 
moeder en oma. Haar moeder helpt haar met wat zinnetjes 
in het Engels. Sara is duidelijk apetrots dat ze met me kan 
praten. Ik vind het ook stoer en lach haar bemoedigend toe.

“Binnenkort ga ik naar Israël”, vertelt ze me. Haar moeder 
vult aan: “Hier in Oekraïne is het niet veilig, we vertrekken 
over twee maanden.” Achter elke beslissing om naar Israël te 
vertrekken zit een lang verhaal. Sara’s oma barst in tranen uit 
als ik haar vraag hoe het leven nu is. “Moeilijk”, zegt ze. “Heel 
moeilijk.” Vervolgens een heel verhaal in het Russisch. Af en 
toe vang ik een woord op wat ik begrijp: geen werk, moeilijk, 
familie, oorlog. Ik realiseer me dat het geen gemakkelijk besluit 
is om je geboorteland te verlaten. Een land geteisterd door 
burgeroorlog, maar tegelijk het enige land dat je kent. Op weg 
naar een compleet onbekende bestemming. Wat een moed! 

Sara is open, communicatief en weet wat ze wil. Die gaat het 
wel redden in Israël. Althans, dat hoop en dat bid ik.

Deze zomer trekt 
Isreality er weer 
op uit met twee 
jongerenreizen 
naar Israël! 

Wandel in de voetsporen van Jezus, 
ontmoet inspirerende mensen en 
steek je handen uit de mouwen 
in één van de armste wijken van 
Jeruzalem. 

» We reizen naar Israël van 18 tot 
28 juli en van 8 tot 18 augustus. 
Geïnteresseerd? Kijk voor meer 
informatie op isreality.nl/travel.
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Op zaterdag 19 december hield 
Isreality weer een Academy. In de 
Evangelische Hogeschool behan-
delde ds. Willem J.J. Glashouwer 
feiten en fabels over de eindtijd.

In een volle collegezaal sprak de 
internationaal bekende spreker 
onder meer over de nieuwe wereld-
orde, de antichrist en profetieën 
over Israël en de eindtijd. 

» Lijkt het je interessant om 
hier meer over te weten? 
De Bijbelstudies over de eindtijd 
vind je op ons YouTube-kanaal 
youtube.com/isreality.

Eindtijdstudie 
op Youtube

Tamara Salem, modeontwerpster uit Tel Aviv, ontwierp een jurkje dat je op maar liefst 24 
verschillende manieren kunt dragen. Het kledingstuk is binnenstebuiten te keren, achter-
stevoren te dragen en op ingenieuze wijze ook bij de hals en de mouwen aan te passen, 
waardoor met verschillende motieven in de stof 24 verschillende combinaties mogelijk zijn. 
Tamara richtte het bedrij� e Morf op, dat inmiddels ook shirts met hetzelfde principe maakt. 
De kledingstukken zijn van licht katoen met elastan en zijn vooralsnog alleen via morf-fashion.
com en amazon te verkrijgen. Maar media hebben veel aandacht gegeven aan het bijzondere 
kledingstuk, dus vermoedelijk liggen ze binnenkort wel bij jou in de buurt in een winkel.

Een jurkje, 24 looks

Reis mee met Isreality

Foto: Morf-fashion.com
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Bij meer dan zesduizend 
Isreality-leden viel-ie eind 
december op de mat: het 
nieuwe Isreality Magazine! 

Wil je extra exemplaren van het 
magazine aanvragen om uit te 
delen in je kerk? 

» Mail ons dan op info@isreality.nl!



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


