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Het onderwerp veiligheid staat hoog op de agenda van Israël. Op allerlei mogelijke manieren wordt  
gewerkt aan het verbeteren van de veiligheid van de staat en de burgers. Dat wordt gedaan met  

detectiesystemen, met waarschuwingssystemen en door ‘gewoon’ te oefenen.

» Interview Family7» Naddaf: ‘Om Sions wil’
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Speciaal voor kinderen in het onderwijs 
was er afgelopen maand een uitgebreide 
oefening. Om de oefening zo echt mogelijk 
te laten lijken ging om tien uur in de mor-
gen het luchtalarm af. Het scenario was 
‘wat moet je doen als er onder schooltijd 
een raketaanval plaatsvindt?’

De kinderen kregen uitleg en opdrachten. 
Ze moesten rennen naar de schuilkelders, 
of zo dicht mogelijk tegen een muur gaan 
liggen met de handen over het hoofd.  

Maar ook praktijkopdrachten waren 
onderdeel van de oefening, zoals brandjes 
blussen en eerste hulp verlenen als een 
vriendje of vriendinnetje gewond is. Op 
een aantal scholen kwamen ook rampen-
bestrijdingsteams in actie, zoals op de 
school Yuvali HaNegev in het zuiden van 
Israël (foto’s).

Wanneer zich een aanslag of ramp voordoet, 
wil je de mensen zo snel mogelijk waar-
schuwen. Elke seconde telt. Het Israëlische 

leger kwam daarom deze maand met een 
mobiele app. Het systeem waarschuwt op 
basis van locatie. De app is betrouwbaarder 
dan het oude alarmeringssysteem voor 
mobieltjes. Het systeem is een seconde 
sneller dan de sirenes. De app biedt ook 
informatie over wat je moet doen bij een 
ramp of als er bijvoorbeeld een mogelijke 
terrorist is gesignaleerd. Het leger ontwik-
kelt de app nog verder zodat deze in de 
toekomst tot op de straat nauwkeurig kan 
waarschuwen. | Foto’s: Flash90
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Veiligheid boven alles

Brak de Here 
Jezus met het 
Sjabbatsgebod? 
» christenenvoorisrael.nl

Schoolboek noemt 
vredesakkoord
In de geschiedenisboeken op Egyptische 
scholen is voor de eerste keer het vredes- 
akkoord uit 1979 tussen Israël en Egypte 
opgenomen als lesstof. Israël vindt het 
positief dat het vredesverdrag nu deel is 
van de lesstof in Egypte. De legerradiozen-
der Galgalatz typeert de lesstof als “heldere 
feiten over de overkomst zonder Israël in 
een kwaad daglicht te stellen.”

Officiële naam:  
De staat Israël
De Knesset heeft de naam van de staat  
Israël officieel bij wetvastgelegd als: De 
staat israël. Tot nu toe was deze naam  
vastgelegd in een verordening van het  
ministerie van Binnenlandse Zaken dat 
eens in de zoveel jaar hernieuwd moest 
worden. Arabische Knessetleden vroegen 
zich met het oog hierop af waarom de 
Palestijnse Autoriteit Israël zou moeten 
erkennen. Likud-Knessetlid Oren Chazan 
diende daarop het wetsvoorstel in. “Er is 
al 67 jaar geen officiële naam. Daarom stel 
ik voor om de naam bij wet vast te stellen. 
Het is geen schande om te verklaren dat 
dit ons land is.” Het wetsvoorstel werd met 
meerderheid aangenomen.

Egypte geniet van 
Israëlische chocola

De Israëlische chocolade smaakt de 
Egyptenaren wel. De export groeide het 
afgelopen jaar naar een waarde van 45.000 
dollar. Wat aan de exportcijfers opvalt is 
dat de Israëlische chocola vooral zijn weg 
vindt naar afgelegen of nieuwe markten, 
zoals landen in Azië, Angola en Brazilië. 
De verwachting is dat de ‘chocoladeband’ 
tussen Israël en Egypte de komende jaren 
verder zal groeien. | Foto: Flash90
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Amalek
Volgens de overlevering viel Amalek het volk in de achterhoede 
aan, waar de kinderen en de ouden van dagen liepen. Dat is 
kenmerkend voor de geest van Amalek: zo slacht Doëg eigen-
handig de priesters van de Heere af in Nob en ziet Haman op 
slinkse wijze kans om heel het Joodse volk te laten ombren-
gen. Amalek staat voor niets en niemand ontziende terreur: 
aanslagen zoals in Otniël, waar een moeder van zes kinderen 
wordt omgebracht, of Gush Etzion, waar telkens opnieuw bij 
het grote kruispunt wachtende reizigers worden aangevallen, 
alleen maar omdat ze Joods zijn. Amalek doodt alles, jong en 
oud; bomaanslagen discrimineren niet.

De vraag is waar die laagheid vandaan komt? Een mogelijk ant-
woord is dat Amalek de beroemdste zoon van Esau is. We lezen 
hoe die huwde buiten de stam van Israël en zich zo een andere 
god koos en daarmee zijn ouders kwelde. We weten hoe mis-
kend Esau zich voelde. Hij was toch de grootste en de sterkste 

en de oudste? Waarom werd hij dan niet verkoren om de zegen 
door te geven en uiteindelijk het zaad te verwekken door wie 
de wereld gered zou worden? Daarom probeert Amalek Israël te 
belemmeren als het op weg gaat naar zijn bestemming. Misken-
ning is een bittere emotie.
Eén keer heeft Esau-Amalek het zover gebracht dat hij de 
troon van David in handen kreeg, maar juist toen werd de 
Zoon van God uit het geslacht van Juda geboren. En we weten 
hoe Herodes reageerde: meedogenloos werden de zuigelingen 
van Bethlehem gedood.

De Bijbel zegt dat om dit alles God eeuwig in oorlog is met 
Amalek (Exodus 17:16). Dat biedt in elk geval hoop voor het 
Joodse volk. Voor ons betekent het dat we Amalek niet goed-
praten en zeker niet steunen en dat we doen wat Mozes deed 
toen Amalek aanviel. Hij strekte zijn handen uit naar de hemel 
en bad, zo werd de geest van Amalek bedwongen.
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Als de kinderen van Israël Egypte verlaten op weg naar het Beloofde land,  
wacht Amalek hen op en verspert hen de doorgang.

Ingezonden
Plant een boom
“In het januari-februari nummer van Israël 
Aktueel las ik het interview met Freddie 
Rosenberg, directeur van het Joods Nati-
onaal Fonds (JNF). Ik heb het voorrecht 

gehad om een aantal projecten van het 
JNF te mogen bezoeken. Wat er in de 
Negevwoestijn gebeurt, is buitengewoon 
indrukwekkend en verdient ons aller 
steun. Anderzijds was het soms hartver-
scheurend om in gesprekken de vraag 
voorgelegd te krijgen ‘waarom ziet de 
wereld ons toch als monsters die Palestij-

nen onderdrukken, terwijl we ons alleen 
maar verdedigen tegen het voortdurende, 
redeloze, geweld van diezelfde Palestij-
nen?’ Men heeft de indruk dat vrijwel de 
gehele wereld tegen hen is. 

Ik kan iedereen een bezoek aan Israël van 
harte aanbevelen. Naar mijn mening zou 

elke christen, uit dankbaarheid, iets moeten 
terugdoen voor het land waar zijn of haar 
Verlosser is geboren. En wat is er dan mooier 
en symbolischer dan het planten van een 
boom?

H. Ebbe, Hillegom

Dat je goed kunt drijven in de Dode Zee wist je mis-
schien al. Maar het gaat niet goed met de Dode Zee. 
Het meer droogt op, omdat er te weinig water in het 
meer stroomt. Als het regent in Israël, loopt veel water 
wel naar de Dode Zee. Het is namelijk het laagstge-
legen punt op aarde. Ruim vierhonderd meter onder 
zeeniveau! Het water spoelt ook door ondergrondse 
kanalen en lost dan achtergebleven zout op, waardoor 
holtes in de grond ontstaan. Die storten soms in. Dat is 
natuurlijk gevaarlijk. Op de foto zie je Mineral Beach. 
Hier kwamen eens veel toeristen om in de Dode Zee 
te badderen, maar door de verzakkingen is dat nu te 
gevaarlijk geworden. Gelukkig kan het een eindje ver-
derop nog steeds. | Foto: Flash90

Gevaarlijk!
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De rituele slacht kwam op 17 februari negatief in het nieuws. 
Dat was nadat staatssecretaris Martijn van Dam van Econo-
mische Zaken een brief aan de Tweede Kamer had gestuurd 
over het onbedwelmd slachten volgens religieuze riten.

Aanleiding voor de brief van Van Dam is de evaluatie van het conve-
nant dat werd gesloten met diverse betrokken partijen over de rituele 
slachtpraktijk. Dit convenant uit 2012 heeft tot doel het dierenwelzijn 
in de religieuze slachtpraktijk te verbeteren. Volgens in het convenant 
vastgelegde afspraken werd de uitvoering van het convenant geëvalu-
eerd. Nu blijkt dat de praktijk niet zo rooskleurig is als voorgesteld. De 
richtlijn dat onbedwelmd geslachte dieren binnen veertig seconden 
het bewustzijn moeten verliezen, wordt bij koeien niet gerealiseerd.

De brief van de staatssecretaris was aanleiding voor de Partij voor de 
Dieren om het convenant te betitelen als ‘mislukt’. Marianne Thieme 
kondigde aan een nieuw initiatiefwetsvoorstel te zullen indienen om 
de onbedwelmde slacht te laten verbieden. Zover gaat de staatssecre-
taris niet. Hij kondigde wel ‘strenge maatregelen’ aan, zoals een verbod 
op export en verkoop via de reguliere keten. Ook zullen slachthuizen 
nauwer worden gecontroleerd op de naleving van het convenant, hoe-
wel dit van oorsprong al in het convenant was overeengekomen.

De Joodse gemeenschap in Nederland wordt met de oplaaiende 
discussie over het ritueel slachten opnieuw door het slijk gehaald als 
dierenbeulen. Terwijl in het algemeen bij de koosjere slacht het die-
renwelzijn véél hoger in het vaandel staat dan bij de reguliere slacht.

»  In het aprilnummer van Israël Aktueel leest u een uitgebreider 
artikel over de koosjere slacht en de opgelaaide discussie.

Koosjere slacht opnieuw onder vuur

Kromme tenen
In de kerk die wij met ons gezin 
bezochten, ging de preek op de zon-
dagmiddag na de Holocaustherden-
kingsdag van 27 januari over belasting 
betalen. U weet wel: geef aan de 
keizer wat van de keizer is. Op zich 
niets mis mee natuurlijk. Wellicht 
een opsteker om straks de aangifte 
correct in te vullen.

Je gaat even rechtop zitten als je 
hoort dat de predikant voor Isra-
el bidt. Hij bad voor de vrede van 
Jeruzalem, voor het feit dat Israël 
bedreigd wordt door vijanden en 
dat het zich maar niet al te agressief 
zou verweren. Ten slotte nog dat 
de Messiaanse Joden en Palestijnse 
christenen Israël de weg zouden 
wijzen naar de vrede. Ook niets mis 
mee, kun je denken. Op zich mooi 
dat er voor Israël gebeden wordt.

Het lijkt inderdaad mooi, maar eigen-
lijk is het diep tragisch dat we onze 
gebeden voor Israël inkleuren met 
onze vervormde denkbeelden. En 
passant beschuldigen we Israël van 
agressief gedrag tegen de Palestijnen, 
en zeggen we ze nog even welke weg 
ze moeten gaan. Het komt wel goed 
als ze allemaal christen worden, zo 
redeneren wij en gaan voorbij aan 
wat de Bijbel leert. Alsof er helemaal 
geen duistere machten zijn. Alsof de 
pijlen van de Boze niet gericht zijn op 
Israël om het plan van God met Zijn 
volk te verstoren.

De kerk heeft inderdaad de Ho-
locaust niet verwerkt. Ze doet of 
er niets aan de hand is. Zelfs in 
zogenaamde vrome gebeden laat 
ze haar triomferende stem voortdu-
rend tegen Israël horen. Zo gaat de 
kerk voorbij aan de vraag hoe het 
komt dat ze haar ogen sloot toen 
er zes miljoen maal één Jood door 
de schoorstenen van onze christe-
lijke maatschappij in rook opgingen. 
Voortdurend vergeet ze wat de apos-
tel Paulus zei in Romeinen 11: beroem 
je dan niet tegen het Joodse volk, 
jullie dragen niet de wortel, maar de 
wortel draagt jullie. Het wordt tijd 
dat de kerk tot inkeer komt en zich 
diep verootmoedigt in woord en 
daad. Misschien kan God haar dan 
nog genadig zijn. Vrede over Israël!

Column
Roger van Oordt
rvoordt@cvi.nl

Foto: Matthijs Rouw/CC2.0 Flickr
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Kanttekening

Tegengesteld
Ongetwijfeld zullen we er allemaal 
van hebben gehoord tijdens de 
geschiedenislessen op de lagere of 
basisschool: de grote volksverhuizing 
in de vierde en de vijfde eeuw. Vele 
volken waren op drift in Europa. 
Het luidde de ondergang van het 
West-Romeinse Rijk in.
In onze dagen lijkt zich opnieuw 
een grote volksverhuizing richting 
West-Europa te voltrekken. Mil-
joenen mensen uit landen in het 
Midden-Oosten zijn op de vlucht 
geslagen voor het nu al vijf jaar 
durende geweld in Syrië. Al meer dan 
450.000 mensen zijn daar omgeko-
men door de gruwelijke burgeroor-
log. Een gehoopte Arabische lente 
veranderde in een barbaarse winter. 
Niet alleen Syriërs zijn verdreven van 
huis en haard, maar ook inwoners van 
Afghanistan, Irak en Iran. Daartussen 
bevindt zich ook veel vreemd volk 
dat met de stroom meekomt om het 
verwachte rijke en veilige Europa te 
bereiken. De media confronteren 
ons dagelijks met de dolende massa’s 
mannen, vrouwen en kinderen, 
ploeterend over akkers, door bossen, 
langs prikkeldraadversperringen, 
wachtend aan grenzen, op zoek naar 
een vreemde, onbekende plek waar 
hopelijk eindelijk rust en vrede is.

Deze volksverhuizing is op veel 
plaatsen voorafgegaan door zuive-
ringen. Waren het in voorgaande 
eeuwen de Joden die uit deze landen 
werden verjaagd, nu lijken het vooral 
christenen voor wie geen plaats meer 
is. In de enorme verwarring en chaos 
die er heerst, grijpen de vijanden van 
de gelovigen in de God van Israël 
hun kans om schoon schip te maken. 
‘Eerst de zaterdagmensen, dan de 
zondagmensen.’

Waar nauwelijks of helemaal niet 
over wordt bericht, is over een grote 
stroom Joden die juist in omgekeer-
de richting gaat. Naar Israël, in de 
praktijk voor hen het enige veilige 
land in de wereld, juist daar in het 
Midden-Oosten. Opgejaagd door het 
opnieuw oplaaiende antisemitisme, 
dat zich in velerlei vormen aandient, 
verlaten Joden de ogenschijnlijk rus-
tige West-Europese landen. Van de 
zeshonderdduizend Franse Joden zul-
len er dit jaar naar schatting opnieuw 
vijftienduizend vertrekken naar Israël. 
De stroom Joodse immigranten uit 
Oekraïne neemt nog steeds toe. 
Naar verwachting zullen de komen-
de jaren opnieuw veel Joden vanuit 
Rusland naar Israël gaan. Ook van de 
tweehonderdduizend in Duitsland 
wonende Joden hebben velen de 
koff ers al gereed staan om defi nitief 
naar het beloofde land te gaan. Zij 
gaan naar huis.

Pim van der Hoff , hoofdredacteur
pvdhoff @cvi.nl

Alija (terugkeer)

�   Vele honderden keren spreekt 
Gods Woord over de terugkeer, 
de alija. Sleutelwoorden zijn: een 
keer brengen (in uw lot), terug-
brengen (naar uw land), terugkeer 
(naar de Heere uw God). Dank 
voor de doorgaande alija.

�   We vragen uw gebed voor Joden 
in Oekraïne die door de ongere-
geldheden van de laatste jaren 
hun papieren zijn kwijtgeraakt, dat 
ze alsnog de juiste documenten 
zullen bemachtigen en zodoende 
naar Israël kunnen vertrekken.

�   Vorig jaar maakten bijna dertig-
duizend Joden alija – de grootste 
toename in vijftien jaar volgens 
het Joods Agentschap. Dank hier 
voor en bid om een goede start 
voor hen in Israël (Jesaja 11:12).

�   Mozes moest tot de farao zeggen: 
“Israël is mijn eerstgeboren zoon; 

daarom zeg ik u: laat mijn zoon 
gaan, opdat hij Mij diene” (Exodus 
4:22). Bid dat de diepere bedoe-
ling van de terugkeer, het dienen 
van God, steeds duidelijker zal 
worden.

Sjabbat

�   Op vrijdagavond begint de 
Sjabbat, een goed moment om 
te bidden voor het Joodse volk. 
Ze komen in synagogen en thuis 
samen om God te eren en aan-
bidden.

�   “De Heere heeft uw oordelen 
weggenomen, Hij heeft uw vijand 
weggevaagd.” Wat een vreugde 
en belofte. Dank God voor Zijn 
woord! (Sefanja 3:14-17)

�   Bidden voor Israël is niet altijd 
even eenvoudig als we de dage-
lijkse gebeurtenissen in het land 
zien. Vrede en rust lijken verder 
weg dan ooit. Wij mogen blijven 

bidden en blijven uitzien naar 
Gods ingrijpen (Sefanja 3:18-20). 

Christenen voor Israël

�   Iedere maand kunt u in Israël 
Aktueel lezen op welke datum er 
informatieavonden zijn. Bid voor 
de sprekers dat zij de juiste woor-
den vinden, zodat de bezoekers 
Gods weg met Zijn volk helder 
uitgelegd krijgen.

�   Wilt u bidden voor de vele 
medewerkers en vrijwilligers op 
het Israëlcentrum in Nijkerk? Bid 
ook voor de vriendengroepen en 
IPC-consulenten in het land.

�   Uw (dank)gebed voor alle Bijbelse 
informatie over het herstel van 
Israël die we via Christenen 
voor Israël kunnen verspreiden. 
Niet alleen in Nederland, maar 
inmiddels in meer dan 35 talen via 
boeken, kranten, websites, radio 
en televisie.
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Beste lezers,

Vanuit het winterse Oekraïne willen wij – (v.l.n.r.): Viktor, Maxim, Nataliya, Masha, Daniel, 
Alina, Aleksei, Igor, Pasha, Kolya, Igor, Ira en Koen, en niet op de foto: Dima, Dina, Mark, 
Alexander en Ruslan – u van harte groeten. Ja, u leest het goed, het is een lange lijst namen. 
Twintig jaar geleden begon ons werk in Oekraïne met één vrijwilliger, en nu hebben we een 
team dat in heel Oekraïne actief is. We bezoeken de mensen, delen voedselpakketten uit, 
gaan voor in de kerkdiensten in het land om christenen te onderwijzen over Israël. Ons hart 
gaat uit naar het Joodse volk hier. We zien het van dichtbij voor welke problemen zij gesteld 
worden: de oorlogsdreiging in het oosten, de armoede, het gebrek aan toekomstperspectief. 
Vanuit Gods liefde en Zijn Woord mogen we hun vertellen dat ze naar Israël mogen gaan. 
Uw hulp blijft nodig om al die duizenden Joden te bereiken en te helpen. Helpt u mee? 

Namens het hele team,
Koen Carlier

P.S. Op onze website leest u een verslag van mijn recente werk. 
Het heeft de titel ‘Moeilijk gaat ook’.

»  Het kost € 135 om een Jood uit 
het Noorderland, € 400 om een 
Jood uit Frankrijk en € 900 om 
een Jood uit India naar Israël te 
brengen. Maak uw bijdrage over 
op NL38 ABNA 0529 310 252.

Groeten uit Oekraïne!
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De grote chaos

Uit die zee komt het beest met de tien horens en de zeven 
koppen (Openbaring 13:1). Die ‘vier winden van de hemel’ zijn 
geestelijke grootmachten van het kwaad in de hemelse gewesten 
(Efeziërs 6:12), die onrust en chaos onder de volken veroorzaken. 
Jesaja 57:20 zegt: “De goddelozen zijn als een opgezweepte zee, 
want die kan niet tot rust komen, en zijn water woelt modder 
en slijk op.” We horen van chaos, rellen en opstanden in veel 
Europese landen. Rust vindt men niet omdat zij Hem, die rust 
geeft, verworpen hebben. Modder (smerigheid) en slijk (onrecht), 
met als sluitstuk van het kwaad antisemitisme. Zo worden onze 
samenlevingen vervuild. Ik ontwaar drie crises als oordelen:

1. De migrantencrisis
Eurocommissaris Frans Timmermans vertelde eind januari 
dat zestig procent van de migranten geen vluchtelingen, maar 
economische asielzoekers zijn. Een Israëlisch commentaar in The 
Jerusalem Report zegt: “Europa wordt overstroomd door reusach-
tige golven van moslimimmigranten waardoor de veiligheid en 
het karakter van Europa bedreigd wordt.” Zelfs de Duitse bonds-
kanselier Merkel horen we de migranten al lang niet meer een 
hartelijk ‘welkom in Duitsland’ toeroepen. In Noord-Afrika en in 
het Midden-Oosten staan nog een paar miljoen migranten klaar 
om op de poorten van de EU te bonzen. Tel daarbij de berichten 
over rellen, aanrandingen en het feit dat autochtone bevolkingen 
vrezen dat de financiële lasten op hun inkomens, pensioenen, 
welvaart en veiligheid worden afgewenteld en een gegarandeerd 
recept voor gewelddadige demonstraties, opstanden en chaos is 
uitgeschreven. De eerste signalen maken we mee. De EU staat op 
springen. Een kritieke datum was 31 december 2009. Toen trad 
het Lissabonverdrag als grondslag voor de EU in werking. Daaruit 
werden God en onze joods-christelijke cultuur bewust weggela-
ten. Ook tegen ons zegt een profeet: “Omdat u de Heere verlaten 
hebt, zal Hij u verlaten” (2 Kronieken 24:20). Erg is dat!

2. De financieel-economische crisis
Aandelenbeurzen storten in. De financiële crisis die ons dit jaar te 

wachten staat zal, volgens experts, veel erger zijn dan de crisis van 
2008. Economen voorspellen dat het papiergeld zijn echte waarde 
0,0 weer terugkrijgt. Ook hier: Oordeel! Waarom? “Wie u [Israël, 
JvB] aanraakt, raakt Zijn oogappel aan” (Zacharia 2:8). Wij betalen 
jaarlijks zo’n achthonderd miljoen euro aan Palestijnse terroristen. 
Daarbij nog alles wat via de EU gaat. Wij zijn medefinanciers van 
de moord op het Joodse volk. Ook economisch beschadigen we Is-
raël door boycotacties en etikettering van producten uit Judea en 
Samaria. Hier treedt de wetmatigheid van Genesis 12:3 in werking: 
“Wie u [Israël, JvB] vervloekt zal Ik vervloeken”.

3.Islamisering en Eurabië
Door de enorme instroom van moslims, onder wie jihadisten, 
komt de islamisering van onze samenlevingen met grote stappen 
dichterbij. Turkije gijzelt ons in een houdgreep met meer dan 
een miljoen vluchtelingen. In Noord-Afrika staan zo’n miljoen 
migranten klaar om over te steken en krachtig te getuigen van de 
suprematie van de islam en te genieten van ons spaargeld. In veel 
grote steden zijn no-go-gebieden waar de sharia regeert. De EU in 
Brussel ‘heft zijn ogen op’ naar islamitische landen: ‘Vandaar zal 
onze hulp komen!’ We zijn echt op weg naar Eurabië, een los-vaste 
superstaat van de EU met Arabische moslimlanden. We gedragen 
ons al als dhimmi’s, minderheden in door de islam overheerste ge-
bieden die beschermgeld moeten betalen. Wij betalen Turkije drie 
miljard euro om de migranten tegen te houden. Wij betalen de 
migranten in Europa. Ook wij, ook Nederland. Ook dit is een oor-
deel over ons verlaten van de Heere en omdat we Israël verraden.

Redding?
Bij de Heere staat de deur van genade nog altijd op een kier 
open. Hij is een God, groot van barmhartigheid. Er zijn twee 
mogelijkheden waardoor deze deur zou kunnen opengaan: 
Als het restant van de christenheid in Nederland eenparig en 
gemeenschappelijk roept naar de Heere, zal Hij antwoorden; 
Als we een regering krijgen die achter Israël staat. De Heere zij 
ons genadig.

De Engel van de Heer 
tussen de mirten

Op de 24ste dag van de 11de maand, 
het tweede jaar van Darius, dat is 
omgerekend 15 februari 519 voor onze 
jaartelling, mag Zacharias (zijn naam 
betekent ‘de Heere gedenkt’) delen 
wat hij al wakend heeft ontvangen. 
Over dit eerste visioen lezen we in 
Zacharia 1:7-17.

Een deel van Israël is terug uit de 
ballingschap en treft een woest 
land aan. De Heere beloofde vrede 
(Haggaï 2:10), maar deze is nog ver te 
zoeken. Verkenners vertellen aan de 
man op het rode paard, hun aanvoer-
der, dat het land stil is. 
Zacharia spreekt tot de teruggekeer-
den, die pas na aansporing van Hag-
gaï aan het bouwen zijn geslagen: 
ik zag vanaf een heuvel in de diepte 
... en daar bloeien – in die woeste-
nij – mirtestruiken. Donkergroene 
bladeren met helder witte, reine 
bloemen. Een wonder, want deze 
mirten hebben veel water nodig.
Mirten, een beeld van Israël, die terug-
keren in het land van God. Ze staan 
met de voeten in het water; de Heilige 
Geest zal hen vervullen, leiden en 
bewaren. Ook in Jesaja 55:13 lezen we 
over mirten: “Voor een distel zal een 
mirt opkomen”, stromen van levend 
water waardoor de Heere het dorre 
land herschept. Israël zal voortaan le-
ven uit de waterbronnen van de Geest 
en aan de waterstromen van de Geest.
De mirten die Zacharia ziet, staan 
wel in de diepte. Andere volken zien 
op hen neer. Er is respect voor hoge 
bomen, sterke eiken, machtige ceders 
van de Libanon. De Engel van de 
Heer staat echter tussen de mirten, 
uit het zicht van de volken. Wie is Hij?
Voordat de Here Jezus ‘in het vlees’ 
kwam, verscheen Hij in het eerste tes-
tament als ‘Engel van de Heer’. Het is 
prachtig om te zien hoe de Here Jezus 
en Zijn volk altijd al verbonden zijn ge-
weest; Israël heeft nooit zonder Hem 
geleefd! Deze Engel van de Heer bidt 
voor Zijn volk: Hoelang zult U Zich niet 
ontfermen? En Hij krijgt antwoord: Ik 
was maar een weinig toornig, maar nu 
breng ik Mijn barmhartigheid over Mijn 
volk en krijgen de heidenvolken die 
Mijn volk onderdrukten en het erger 
maakten de volle laag. 
De Engel van de Heer verbindt de 
bruidsbloem, Zijn mirte, met de  
Heere van de legermachten.

Zijn er in de Bijbel aanwijzingen dat, voordat de antichrist de macht grijpt,  
een grote chaos over ons komt? De profeet Daniël schreef: “De vier winden van de hemel  

zweepten de grote zee op” (7:2). Die grote zee staat voor de volkerenzee.

Column
Ds. Berry Haverkamp
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Een mirtebloem. | Foto: Eric Hunt/CC2.0 Flickr

Het is lente in Israël. De 
regens van de afgelopen 
tijd en de oplopende 
temperaturen hebben het 
landschap – voor korte tijd 
– doen veranderen in een 
uitbundige bloemenzee, 
waar Israëli’s dankbaar  
van genieten. 

De lente wijst ook vooruit 
naar het herstel en de  
zegen voor Israël waarvan 
de Bijbel zoveel spreekt. 
Zoals de woorden van de 
profeet Joël in hoofdstuk 
2: “De weiden van de 
woestijn worden groen, de 
bomen dragen hun vrucht 
(...). En u, kinderen van 
Sion, verheug u en wees 
blij in de Heere, uw God, 
want Hij zal u geven de 
Leraar tot gerechtigheid. 
Die zal regen op u doen 
neerdalen” We zien met 
Israël uit naar Zijn komst.  
| Foto: Flash90

Lente



De angst om als Jood herkend te worden 
beperkt zich niet tot Marseille alleen; 
Joden in heel Europa voelen zich 
onveilig. Dieter Graumann, voorzitter 
van de Duitse Centrale Raad van Joden, 
zei onlangs: “Deze tijd is het zorgelijkst 
sinds het nazitijdperk. Je hoort dingen 
op straat als ‘de Joden moeten vergast 
worden’, ‘de Joden moeten verbrand wor-
den’. Dat hebben we in geen tientallen 
jaren in Duitsland gehoord. Iedereen die 
dat zegt, bekritiseert niet de Israëlische 
politiek, het is gewoon pure Jodenhaat, 
niets anders.”

Traditioneel antisemitisme
Europese Joden voelen zich bedreigd. 
De dreiging komt uit drie verschillende 
hoeken. Als eerste is er het ‘ouderwetse’, 
traditionele antisemitisme van extreem 
rechts en de neonazi’s dat weer floreert. 
Op sociale media en andere platformen 
wordt openlijk gediscussieerd over de 
leugen dat de Joden de banken, de media 
en alle overheden wereldwijd in hun 
macht hebben. Het beruchte boek De 
protocollen van de wijzen van Zion en 
Mein Kampf zijn opnieuw bestsellers.
De afgelopen tien jaar werden er 14.000 
haatmails, brieven en faxen verstuurd 
naar de Israëlische ambassade in Berlijn 
en de Centrale Raad van Joden in Duits-
land. Professor Monika Schwarz-Friesel 
van de Technische Universiteit van 

Berlijn stelde vast dat zestig procent van 
al deze correspondentie geschreven was 
door onderlegde, doorsnee Duitsers, on-
der wie professoren, advocaten, priesters, 
studenten en scholieren. De meesten 
waren er niet bang voor om hun naam 
en adres te geven, iets wat maar weinig 
Duitsers twintig of dertig jaar geleden 
zouden hebben gedaan.

Links antisemitisme
De tweede hoek van waaruit de dreiging 
komt is het extreem linkse kamp. Het is 
een lastig kamp om mee om te gaan; hoe 
maak je onderscheid tussen gerechtvaar-
digde kritiek op de Israëlische overheid 
en zij die zich verschuilen achter antizi-
onisme om hun antisemitische gevoe-
lens te uiten? Abba Eban, de voormalig 
Israëlisch minister van Buitenlandse 
Zaken schreef in 1973: “Het oude klas-
sieke antisemitisme stelde dat iedereen 
in de maatschappij gelijke rechten had, 
behalve de Joden. Het nieuwe antisemi-
tisme zegt dat elke natie het recht heeft 
een onafhankelijke nationale soevereine 
staat op te richten en in stand te houden, 
zolang het maar geen Joodse staat is.”
Als er in de straten van Amsterdam, 
Berlijn, Parijs of welke stad dan ook 
demonstraties zijn tegen de besluiten 
van de Israëlische overheid, roepen 
de mensen ‘Hamas, Hamas, alle Joden 
aan het gas’. Zijn de Joden van Europa 

verantwoordelijk voor de politiek van 
de Israëlische regering? Kritiek op het 
politieke beleid van een regering mag en 
kan bevorderlijk zijn. Maar antizionis-
me heeft te vaak gediend als een dunne 
sluier voor antisemitisme. Daarmee helpt 
het een sfeer te creëren waarin alle Joden 
zich kwetsbaar voelen.

Islamitisch antisemitisme
De derde hoek van waaruit het Joodse 
volk wordt bedreigd, is de opmars van 
het nieuwe antisemitisme in de moslim-
gemeenschap in Europa. Het is een vorm 
die al meer dan een paar levens heeft 
gekost in Europa. In 2006 werd Ilan Ha-
limi, een 23-jarige Parijse telefoonverko-
per, ontvoerd. Hij werd drie weken lang 
gemarteld en daarna levend verbrand en 
in een bos gedumpt. In 2012 schoot Mo-
hamed Merah een leraar en drie kinderen 
dood in een Joodse school in Toulouse. 
Op 24 mei 2014 opende een man het vuur 
op het Joods museum in Brussel. Vier 
mensen kwamen om. In 2015 werd een 
Joodse supermarkt in Parijs aangevallen – 
vier mensen kwamen om. Een aanslag op 
de synagoge in Kopenhagen resulteerde 
in de dood van een beveiliger.
Tweede- en derdegeneratie-immigranten 
met een moslimachtergrond voerden al 
deze aanslagen uit. Een veertienjarige, 
derdegeneratie-immigrant uit Turkije zei 
op de Nederlandse televisie in 2013 dat hij 
het jammer vond dat Hitler zijn werk niet 
kon afmaken en alle Joden kon vermoor-
den. Alhoewel deze tiener nog nooit een 
Jood ontmoet of gesproken had, had hij 
een sterke Jodenhaat ontwikkeld.
Als je naar de geschiedenis kijkt, dan 
ontdek je dat Joden in het algemeen een 
veiliger leven hadden in de moslimwereld 
dan in Europa. De islam accepteerde het 
jodendom beter dan de kerk in die dagen. 
De Franse historicus Georges Bensoussan 
specialiseerde zich in de geschiedenis van 
de Joden in de moslimwereld. Hij ziet de 
mislukte integratie in West-Europa als re-
den voor het islamitische antisemitisme. 
Omdat de immigrant zich verloren voelt, 
vindt hij in de islam een identiteit; hij 
wordt boven alles moslim. Sommige van 
deze verwarde jongeren vinden hun weg 
naar de extremistische islam. Deze haat 
de westerse waarden en het Jodendom.
Het lijkt erop dat de mate van integra-
tie van deze tweede- en derdegeneratie 
immigranten de sleutel is om antisemiti-
sche daden te verminderen.

Zowel Joden als Europese overheden 
moeten nog een weg vinden om het 
antisemitisme van extreem rechts en 
extreem links te bestrijden, zodat het  
vermindert.
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Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog zag de wereld uit eerste hand  
de gruwelen van de vernietigingskampen. De schok van de beelden zorgde ervoor  
dat de Europese naties van oost tot west de overlevenden beloofden ‘nooit meer’.  

Vanaf toen zouden Joden veilig zijn in Europa. Zeventig jaar later, januari 2016,  
waarschuwde de opperrabbijn van Marseille de Joodse gemeenschap van zijn stad geen  

keppeltje te dragen of iets herkenbaar Joods, omdat het te gevaarlijk is.

Verbroken belofte

Een Joodse bezoeker tussen de betonnen zuilen van het Holocaustmonument in Berlijn. 
| Foto: mini malist/CC2.0 Flickr

kort nieuws

Eindelijk af van de fax?
Ondanks Israëls hightech imago is het 
nog altijd niet mogelijk om docu-
menten digitaal aan te leveren bij de 
Israëlische overheid. Daarom wordt er 
veel gefaxt. Maar daar komt verande-
ring in. Een ministerieel comité besluit 
deze maand naar verwachting dat 
Israëli’s ook via e-mail en internet hun 
documenten mogen aanleveren. Klein 
puntje van aandacht: de overheidskan-
toren hebben nog geen e-mailadres.

Meer politie

Veel criminaliteit vindt plaats in de 
Arabische sector. De nationale poli-
tiecommissaris Roni Alsheich (foto) 
vindt dat onacceptabel. “Degenen 
die eronder lijden zijn bovenal de 
Arabische burgers. Zij willen meer 
politie in hun sector. Dat is al tiental-
len jaren niet gebeurd.” Alsheich gaat 
wetenschappers inschakelen om een 
betere aanpak van het politiewerk in 
deze sector te realiseren, net als het 
aanstellen van meer agenten in de 
Arabische sector. | Foto: Flash90

Israël helpt Taiwan
Na de aardbeving van 6 februari in Tai-
wan, heeft IsraAID direct een team van 
experts naar Taiwan gestuurd om een 
inschatting te maken van de benodig-
de hulp. Na de eerste snelle inschatting 
stuurde IsraAID een psychosociaal 
team om de families die nog zoeken 
naar familieleden bij te staan.

Bus zonder accu

Het Israëlische bedrijf ElectRoad 
krijgt een subsidie van het EU Hori-
zon 2020 programma. Met de bijdrage 
kunnen ze de technologie ontwik-
kelen die een draadloze elektrische 
verbinding mogelijk maakt via een 
apparaat onder de bus en in het  
wegdek. Een zware accu of oplaad-
punten zijn dan niet meer nodig.  
| Foto: ElectRoad

Hypotheekrente stijgt
De hypotheekrente in Israël is sinds 
juni 2015 flink gestegen. In juni 2015 
was de rente nog 2,0 procent, nu staat 
deze op 2,85 procent. Maar nog altijd 
staat de rente historisch laag; analis-
ten verwachten niet dat de rente op 
de lange termijn extreem blijft stijgen.
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Gregoriaans zingen

Column

De elite in Europa is met blindheid 
geslagen. Leidinggevenden proberen 
tegelijk allen die zien wat er aan de hand 
is zo snel mogelijk een blinddoek voor 
te binden. Vooral is dat het geval wan-
neer we de opnieuw opkomende haat 
tegen Joden signaleren. In Oost-Ber-
lijn, deelt Boris Dittrich ons mee, staat 
een voormalige Joodse school. Op een 
gedenksteen staan de namen van de 
kinderen en onderwijzers die naar de 
concentratiekampen zijn weggevoerd. 
Al twee keer heeft een moslimvader 
die zijn kind kwam afhalen, die steen 
bespuugd. Zijn conclusie is helder: ‘Het 
verhaal van haat tegen Joden is nog lang 
niet afgelopen.’ Wie kan dit schokkende 

voorval niet aanvullen met vele voor-
beelden? Het gaat bovendien van kwaad 
tot erger. Telkens horen we hoe Joden in 
West-Europese landen worden gemo-
lesteerd en in koelen bloede vermoord. 
Honderden gevallen van geweldpleging 
werden geregistreerd in Duitsland. In 
Frankrijk is dat niet minder. Geen won-
der dat er vorig jaar uit dat land meer 
Joden alija maakten dan na de oprich-
ting van de staat Israël in 1948.

Recent heeft voorzitter Josef Schuster 
van de Zentralrat der Juden zijn zorg 
geuit over het feit dat het Arabisch 
antisemitisme wordt geïmporteerd 
uit de landen waar de asielmigranten 

vandaan komen. Hebben de kerken in 
West-Europa al een krachtig protest 
laten horen? De vraag stellen is hem be-
antwoorden. Beter kunnen we kijken of 
er nog echt christenen voor Israël zijn. 
Maar wie mag zich daartoe rekenen? 
Denk dan aan de beroemd geworden 
uitspraak van Dietrich Bonhoeffer: 
‘Alleen wie huilt om de Joden, mag 
gregoriaans zingen.’ Deze spraakmaken-
de theoloog was zelf solidair met het 
Joodse volk. Hij verzette zich tegen de 
Ariërparagraaf en hielp Joden te vluch-
ten. Uiteindelijk moest hij zijn moedige 
gedrag met de dood bekopen. Alleen als 
wij proberen zijn voorbeeld te volgen, 
kunnen we vrijmoedig psalmen zingen.

Truus 
Wijsmuller
Als iemand één mensenleven redt, 
redt deze een hele wereld. Hoe zit 
het wanneer men twee mensen-
levens redt? Drie, tien of honderd 
mensenlevens? 

21 april aanstaande is het precies 
honderdtwintig jaar geleden dat in 
het Noord-Hollandse Alkmaar Geer-
truida Meijer werd geboren. Geertrui-
da, die later door het leven gaat als 
Truus Wijsmuller-Meijer, blijkt heel 
veel werelden te gaan redden. In de 
jaren dertig reist zij af en aan naar 
Duitsland, Oostenrijk en Tsjechië 
om geen honderden maar duizenden 
Joodse kinderen uit de handen van 
nazi-Duitsland te redden. In de korte 
periode tussen de Kristallnacht begin 
november 1938 en 1 september 1939 
toen de geallieerden nazi-Duitsland 
officieel de oorlog verklaarden, wist 
zij samen met anderen die haar 
ondersteunden, tienduizend kinderen 
over te brengen vanuit die landen 
naar Groot-Brittannië. Inderdaad 
alleen maar kinderen. De Britten 
weigerden de ouders van de kinderen 
toe te laten. De Britse werkgelegen-
heid stond ‘vanwege de crisis al zo 
onder druk’ dat de papa’s en mama’s 
van de kinderen maar als vervolgden 
in de handen van de nazi’s moesten 
achterblijven. 

Hele werelden gingen ten onder, ook 
door de voor Duitse Joden afgesloten 
Nederlandse grenzen. Maar Truus 
Wijsmuller wist werelden te redden. 
Zij onderhandelde met nazi Adolf 
Eichmann, zij haalde de kinderen zelf 
op en zette ze op de boot naar Enge-
land. Toen de grenzen dicht gingen, 
bracht zij kinderen naar onderduik- 
adressen. De ene wereld na de 
andere werd door haar gered. Nooit 
heeft zij enige ophef gemaakt over 
haar daden. Integendeel, tante Truus 
was de bescheidenheid zelf. Gelukkig 
is men haar niet vergeten. Maar toch, 
nu wij met ons allen op dit moment 
zo veel werelden verloren laten gaan, 
nu wij met ons allen de opdracht van 
het redden van werelden beschou-
wen als een probleem in plaats van 
een unieke kans, verlangt de wereld 
ten diepste naar een vrouw als Truus 
Wijsmuller. Om al die werelden te 
redden.
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Als het over de vluchtelingencrisis gaat, blijkt dat de christelijke gemeenschap  
tot op het bot verdeeld is. Gelukkig is het mogelijk dat je er voluit voor gaat  

om hulp te verlenen in een asielzoekerscentrum en dat je tegelijk  
het regeringsbeleid van de Europese landen afkeurt. 

Rabbijn Lody B. van de Kamp
lbvdkamp@cvi.nl

Groter tegenstelling is niet denkbaar. Zwart-wit. Daaraan 
moest ik denken bij het lezen van het laatste Bijbelboek, hoofd-
stuk 22:10,11: “Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; 
wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze 
nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer 
geheiligd.”

In toenemende mate ... Nog meer. En dat in herhaling. Met ande-
re woorden, zwart-wit. Een zwarte vlag of een witte gebedsman-
tel. Dat zal, naar ik meen te verstaan, meer en meer het leven gaan 
bepalen. Tot de uiterste grens van beide gedachten of instellingen. 
Voorafgaande aan de week van gebed in de maand januari waren 
er zo veel terreuraanslagen, de enorme vluchtelingenstroom, 
machtswellust. Dat vraagt inderdaad om veel gebed. Onze reactie 
kan niet anders zijn.

Het is nu 25 jaar geleden dat de Eerste Golfoorlog begon. En nog 
steeds geldt daar de dreiging van wat de profeet Daniël moest 
ervaren tijdens zijn intens gebed, namelijk het tegenhouden van 
hulp door diabolische vorsten. En dan moeten we letten op die 
eerste regel: het niet verzegelen van de profetische duidingen van 
het laatste Bijbelboek. Maar het einde van het wereldgebeuren 
openleggen. Niet dichtplakken of allegoriseren. Maar juist opmer-
ken, onderstrepen, markeren. De Bijbel naast de krant. Gebeds-
punten noteren.

Bij de profeet Daniël moest nog veel worden verzegeld en verbor-
gen tot de eindtijd. Maar nu is de tijd nabij, nu is het die tijd. De 
tijd van openbaring. Van dingen die nu duidelijk worden van wat 
er werkelijk gaande is met betrekking tot de komende overname 
door de Vredevorst uit het geslacht van David.

Zwart-wit
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De Bijbel lezen bij het nieuws. | Foto: CvI



In 1975 besluiten de christelijke Ma-
chiel en Hillie Vermeulen uit liefde 
voor Israël, samen met hun vierjarig 
zoontje Jonatan, een aantal jaren in 
Israël te gaan wonen. Machiel: “G’d 
heeft het Joodse volk gekozen als zijn 
uitverkoren volk, dat geeft ons chris-
tenen de morele verplichting dit volk 
te steunen.” De eerste acht jaar wonen 
ze in kibboets Nes Ammim. Machiel 
werkt er als timmerman. Daarna ver-
huizen ze naar het nabijgelegen stadje 
Nahariya, waar Machiel zijn eigen 
timmermansbedrijf heeft. Om prakti-
sche redenen besluiten ze na tien jaar, 
samen met hun twee jongste kinderen 
– geadopteerde Israëlische kinderen – 
terug te keren naar Nederland.

Dienstplicht
“Omdat we niet Joods zijn en ik niet in 
het leger had gediend, was het moeilijk 
formele zaken zoals een hypotheek 
en studiebeurzen voor de kinderen te 
regelen. We waren nooit echt ge-
emigreerd en in Nederland was dit 
allemaal makkelijker”, vertelt Machiel. 
Op de valreep krijgen ze – maar de 
beslissing om terug te keren is dan al 
genomen – alsnog de gewenste status 
en wordt Jonatan opgeroepen zijn 

Elkaar steunen
Jaarlijks komen Machiel en Hillie een 
paar keer naar Israël. En ook ieder 
jaar in december op de sterfdag van 
Jonatan. “Sinds zijn dood is de band 
met het land alleen maar sterker 
geworden. De opvang voor families die 
een kind of een vader hebben verloren 
door een aanslag is indrukwekkend. 
De families krijgen financiële steun, 
maar ook zijn er gezamenlijke bijeen-
komsten en is er jaarlijks een vakantie 
met zijn allen. Het is prettig om met 
elkaar te zijn, je hoeft elkaar niets uit 
te leggen, je weet van elkaar hoe het 
voelt. We komen net van een bezoek 
aan een druzenfamilie die een zoon 
in het leger heeft verloren. Ondanks 
de verschillende werelden waarin we 
leven, begrepen we elkaar. We ke-
ken naar de foto’s van onze jongens, 
omarmden elkaar en zijn samen. Dat 
is genoeg. Het is ook ontroerend hoe 
Jonatan wordt herdacht. Zo is er een 
bos dat zijn naam draagt en uitkijkt 
op de Gazastrook. Daar staat ook een 
monument waar zijn verhaal verteld 
wordt, in het Hebreeuws en in het 
Nederlands. Onderaan staat: ‘Zijn 
verbondenheid en liefde voor het volk 
en land Israël zullen voor altijd in onze 
herinnering blijven’.”

Geloven in vrede
Israël en Nederland. Machiel en Hillie 
leven in twee werelden. “In beide 
landen voelen we ons thuis. En daar 
maken we het beste van. Jonatan heeft 
ons altijd gezegd: ‘Mocht me ooit iets 
me overkomen, geniet van het leven, 
ga gewoon door. Leef van dag tot dag.’ 
Dat is niet altijd makkelijk, maar we 
proberen het.”

Haatgevoelens naar degenen die de 
dood van hun zoon op hun geweten 
hebben, zijn er niet. “We geloven in 
vrede, daar heeft Jonatans dood niets 
aan veranderd. De belangrijkste stap 
daarvoor is een eerlijke opvoeding, 
zonder indoctrinatie van haat voor 
anderen. Het gaat erom dat je met zijn 
allen op een vredige manier samen-
leeft. Tijdens de steenzetting, een 
maand na de begrafenis, sprak iemand 
van een religieuze school uit Jeruza-
lem. Hij zei: Jouw G’d, mijn G’d, onze 
G’d. Dat raakte ons diep. Het geeft zo 
mooi de verbondenheid tussen Joden 
en christenen weer. De G’d van het 
Joodse volk is ook de onze.”

dienstplicht te vervullen. Hij besluit in 
Israël te blijven, het land is zijn thuis. 
Hij gaat het leger in en na zijn dienst-
plicht wordt hij sergeant-majoor bij de 
grenspolitie, bij de explosievenoprui-
mingsdienst langs de grens met Gaza.

“Een impulsieve, spontane, leergierige 
jongen”, zo omschrijven zijn ouders 
hem. “Maar bovenal genoot hij van het 
leven en hield hij van uitdagingen. Dit 
werk paste bij hem, hoe risicovol het 
ook was.” Op 28 december 2000 gaat 
het mis, heel erg mis. Jonatan ontdekt, 
samen met een collega, bij een elek-
tronisch grenshek een bom. Het blijkt 
een valstrik. Terwijl ze de bom on-
schadelijk maken, ontploft een tweede 
bom. Jonatan is op slag dood. Het is 
vijftien jaar geleden, maar het verdriet 
blijft. “Het was voor ons een enorme 
klap. Met de jaren is de pijn veranderd. 
Maar echt weg zal het nooit gaan. Er 
zijn ook altijd gevoelige momenten en 
het verdriet komt steeds weer terug. 
Zo werden onze andere twee kinderen 
29 jaar. Dat was de leeftijd waarop 
Jonatan overleed. Hij maakte vaak 
grapjes tegen ze en zei dat hij altijd de 
oudste zou zijn. Maar ze werden 29 en 
30 jaar, ouder dan Jonatan.”
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Wijnverkoop
Israëlische wijnen doen het goed. Niet 
alleen de waardering voor de wijnen uit 
het beloofde land stijgt, maar ook de 
export ervan. In 2015 werd voor bijna 35 
miljoen euro aan wijn uitgevoerd. De 
grootste groei vond plaats in Azië en de 
Verenigde Staten. De export naar Eu-
ropa daalde. Vermoedelijk vanwege de 
zwakke euro ten opzichte van de sjekel.

Steekbescherming

Het Israëlische leger heeft er een hulp-
stuk bij gekregen om zich te bescher-
men tegen steekpartijen. Een speciale 
hoogopstaande kraag, gevoerd met 
stevig, buigzaam plastic moet de hals 
en nek van soldaten beschermen tegen 
terroristen die hen met messen in de 
halsstreek willen aanvallen. | Foto: IDF

Dreiging
Analisten van Israëls veiligheidsdien-
sten gaven aan het begin van dit jaar 
een schatting van de grootste be-
dreigingen in 2016. Niet Hezbollah of 
Hamas staat bovenaan die lijst, maar 
IS in de Sinaïwoestijn. De veiligheids-
diensten houden er rekening mee dat 
Israël in 2016 terreur van die zijde kan 
verwachten. Op de tweede plaats 
staat de mogelijkheid dat de situatie in 
de betwiste gebieden escaleert.

Ouderschapsverlof

Israëlische mannen krijgen recht op 
acht dagen ouderschapsverlof als ze 
vader worden. Dat is tenminste de 
bedoeling van een wetsvoorstel dat 
door alle partijen wordt ondersteund. 
Nu hebben mannen recht op twee 
vrije dagen wanneer ze vader worden. 
| Foto: Flash90

Frankrijk en  
antisemitisme
Uit een Frans onderzoek naar de per-
ceptie en verwachtingen van Franse 
Joden, blijkt dat zestig procent van de 
Fransen meent dat Joden het groei-
ende antisemitisme in Frankrijk aan 
zichzelf te wijten hebben. Hun ‘eco-
nomische dominantie’, de media-aan-
dacht en het conflict tussen en Israël 
en de Palestijnen werden genoemd 
als oorzaken.
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28 december 2015. Op de begraafplaats in Hanita, een kibboets in het noorden van Israël, is het stil.  
Maar dan rijden er, een voor een, heel langzaam, achter elkaar, zo’n dertig blauwe auto’s  

van de Israëlische grenspolitie de parkeerplaats op. Een aantal privéauto’s volgt. Jonatan Vermeulen  
wordt herdacht. Dit jaar voor de vijftiende keer. Door familie, vrienden en collega’s.

‘Israëls God 
ook de onze’

Jonatan Vermeulen | Foto: familie Vermeulen

interview
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Navarro beschrijft de zoek-
tocht van een mensenrechten-
rapporteur die moet schrijven 
over Israël en de Palestijnen. 
Ze raakt in gesprek met een 
oudere Joodse man, Ezechiël. 
Hij vertelt haar het geschiede-
nisverhaal van zijn familie, een 
geschiedenis die begint rond 
1900 in Rusland. Verdreven 
door pogroms en revolutie, 
aangespoord door het soci-
alisme, belandt de vader van 
Ezechiël, Samuël, in Israël. 
Hij koopt samen met enkele 

andere Joden een stuk grond, 
waarop ook een Arabisch 
gezin woont. Samuel laat dat 
gezin blijven en geeft ze alle 
ruimte om hun tuin te kunnen 
bewerken. De beide families 
worden zelfs goede vrienden.
De geschiedenis van deze 
families, verweven met veran-
derende machtsverhoudingen 
in de regio, ontvouwt zich 
steeds meer. De auteur vertelt 
afwisselend vanuit het per-
spectief van de Jood Ezechiël 
en van de moslimfamilie Ziad. 

Een uitgebreid en evenwich-
tig verhaal. De auteur blijkt 
uitstekend geïnformeerd over 
geschiedkundige feiten en dat 
komt het historisch kader zeer 
ten goede. Daarmee leest dit 
ook als een eerlijk verhaal over 
het turbulente wel en wee van 
het beloofde land. De moeite 
van het lezen waard. (MT)

»  Schiet maar, ik ben toch al 
dood; Julia Navarro; Wereld-
bibliotheek; € 29,99 . 
Te koop bij het IPC.

Met bijna een kilo aan gewicht, is dit letterlijk een zwaar boek. 
Het boek heeft dan ook tegen de achthonderd pagina’s om te lezen. 

Sponsordiner in Putten

Het boek Handelingen

De Puttense werkgroep Hart voor Israël 
organiseert op vrijdag 4 maart 2016 een 
sponsordiner. Belangstellenden kun-
nen zich inschrijven voor een heerlijk 
driegangendiner te ondersteuning van 

Holocaustoverlevenden en een voedsel-
bank in Haifa, in Israël. Het diner wordt 
georganiseerd in Brasserie Elim, Engweg 
46 te Putten. De maaltijd begint om 19.00 
uur (inloop vanaf 18.30 uur).

»  Deelname bedraagt 29,75 euro. 
Als u wilt mee-eten, geef u dan snel op, 
uiterlijk 29 februari bij Drikus Lubbertsen, 
hlubbertsen@solcon.nl of 0341-357146.

De geschiedenis van de 
christelijke gemeente begon in 
Jeruzalem en zal er ook eindi-
gen als de Messias zal komen. 
Bovengenoemd boek heeft als 
ondertitel een pretentieuze zin 
meegekregen: Over de voort-
gang van Israëls geschiedenis 
en het begin van de gemeente. 
Het tweede deel van de zin is 
zeker waar als je bedenkt dat de 
auteur van het boek Hande-
lingen dezelfde is als de auteur 
van het Lucasevangelie. Een 
arts die zich bij het gezelschap 
onder leiding van de apostel 
Paulus aansloot, waarschijnlijk 
in de omgeving van Pergamum. 
In deze plaats, één van de zoge-

noemde zeven Klein-Aziatische 
gemeenten, bevond zich een 
ziekenhuis en een opleiding 
voor artsen. Pergamum ligt niet 
ver van Troas, waar Paulus een 
droom kreeg van de man die 
riep ‘Kom over en help ons’. Van 
toen af spreekt de auteur in de 
wij-vorm (Handelingen 16:10) 
en begint de evangelieverkon-
diging in Europa. Dokter Lucas 
heeft zich vanaf dat moment 
niet alleen beziggehouden met 
de zorg voor de apostel, maar 
ook met het noteren van alle 
belevenissen van Paulus en zijn 
zendingsgezelschap. 
Wie geïnteresseerd is in het 
ontstaan van de ‘kerk’ kan 

aan Het boek Handelingen veel 
plezier beleven. De samenstel-
ler, Hoite Slagter, beschrijft 
in drie hoofddelen de achter-
gronden van het Bijbelboek 
en zijn schrijver; hij bespreekt 
uitvoerig diverse onderwer-
pen, zoals de prediking van 
het koninkrijk en het werk van 
de Heilige Geest. In het derde 
hoofddeel wordt gedeelte na 
gedeelte besproken, tot het 
open eind in hoofdstuk 28. Een 
aantal bijlagen completeren 
het werk, waardoor het boek 
zeer bruikbaar is als handboek 
bij het bestuderen van het 
Bijbelboek Handelingen, naast 
andere verklaringen. (PvdH)

» Het boek Handelingen – van 
Jeruzalem naar Rome; Hoite 
Slagter; Everread; € 17,25

Recensie

Schiet maar, ik ben toch al dood
Recensie

kort nieuws

Arm maar gelukkig
Begin februari verscheen er een 
rapport van de OESO, de organisatie 
voor economische samenwerking en 
ontwikkeling, over het ‘welzijn’ van de 
aangesloten landen. Op sommige ter-
reinen doet Israël het erg goed, zoals 
de tevredenheid met over leven, de 
gezondheid en opleiding. Maar als het 
gaat om bijvoorbeeld lonen, huisves-
ting en luchtkwaliteit dan is Israël een 
van de slechts scorende landen.
In het algemeen blijkt dat de Arabi-
sche bevolking meer armoede lijdt, 
minder meekomt op de arbeidsmarkt 
en minder onderwijs geniet. Datzelfde 
patroon is waar te nemen bij de ultra-
orthodoxe bevolking in Israël, maar 
met dit verschil dat deze groep meer 
tevreden is met het leven, de econo-
misch omstandigheden, huisvesting 
en gezondheidssituatie.

Leesha Rose overleden

De schrijver van het boek De tulpen 
zijn rood, Leesha Rose, is op 7 februari 
overleden. De Joodse Leesha Rose 
werd bekend door haar belangrijke rol 
in het Nederlandse verzet tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. In haar boek 
vertelt ze dit verhaal en schrijft ze over 
de ontberingen die de Joden troff en tij-
dens de nazibezetting. | Foto: Jpost.com

Gaza Sky Geeks
Met hulp van bedrijven als Microsoft 
en Google bouwen jonge ondernemers 
in Gaza via het programma Gaza Sky 
Geeks hun eigen bedrijven op. Dat zijn 
vooral bedrijven in de hightechsector. 
In de afgelopen vijf jaar zijn er zestien 
nieuwe bedrijven ontstaan. Daaronder 
zijn een Airbnb-achtige kantoorruim-
te-app en een online uitgeverijplat-
form. De ondersteunende bedrijven, 
zoals onder meer Facebook, bieden 
de jonge ondernemers bijvoorbeeld 
advies en contacten met investeer-
ders, zodat het bedrij� e kan groeien.

Moord goedgepraat
Een Arabisch lid van het Israëlisch 
parlement praat de moord op Israëli’s 
door terroristen goed. Basel Ghattas 
zegt in een tv-interview op Hala TV: 
“... gezinnen die hun dierbare zonen 
verloren in het tumult van de strijd te-
gen de onderdrukkende bezetting – ze 
pleegden geen moorden of probeer-
den niet te moorden om criminele of 
onrechtmatige redenen”. Ghattas is 
daarom vier maanden op non-actief 
gesteld van zijn werk in het parlement.

Overdag bruist de Mahane Yehudamarkt in Jeruza-
lem van bedrijvigheid. Maar ’s avonds en op Sjabbat 
zijn de vele kraampjes gesloten. In 2014 kreeg Berel 
Hahn het idee om van de verstilde markt een galerij 
te maken voor straatkunst. Straatartiest Solomon 
Souza toonde zich graag bereid om de grauwe sta-
len rolluiken voor de winkels als canvas te benutten. 
De winkeliers waren enthousiast. Omdat velen van 
hen religieuze Joden zijn, kozen ze voor a� eeldingen 
van Bijbelse taferelen en fi guren en van beroemde 
rabbijnen. Inmiddels is het project al enige maanden 
voltooid. Ook voor wie de markt bezoekt wanneer 
deze gesloten is, vormen de kunstwerken op de 
rolluiken een bijzondere attractie. | Foto: Qu4ttroPhoto

Artistieke markt



Een maand nadat de nucleaire overeenkomst met Iran was uitgevoerd en de sancties tegen het land zijn opgeheven,  
is het ‘booming business’ in Teheran. De wereld lijkt slechts te kijken naar de economische voordelen van de overeenkomst.  

Er zijn echter keerzijden die grote verontrusting hebben teweeggebracht in Israël en in de Arabische wereld.

‘Niet veel dat Israël kan doen’

De Iraanse en Russische leiders Hassan Rouhani en Vladimir Poetin schudden elkaar de hand.  
Hun ongehinderde samenwerking in Syrië vormt een bedreiging voor Israël. | Foto: kremlin.ru

Hek om Israël

Premier Netanyahu kondigde begin 
februari plannen aan om “een hek 
te plaatsen om de hele staat Israël”. 
Daaronder hoort ook het afsluiten van 
de opening in de veiligheidsbarrière 
op de Westoever. Netanyahu noemde 
het grensproject deel van een “meer-
jarenplan ... om onszelf te beschermen 

in het huidige en voorspelde Mid-
den-Oosten.” | Foto: Flash90

Wondverband
In Israël is een nieuw wondverband 
ontwikkeld. Het verband kan mogelijk 
levens redden van slachtoffers met 
ernstige bloedingen. Het verband, 
met de naam WoundClot, stopt de 
bloeding binnen enkele minuten, 
zonder dat je druk op de wond hoeft 
uit te oefenen. Daarnaast stimuleert 
het verband het natuurlijke proces van 
bloedstolling.

Nieuwe rechters benoemd
President Rivlin heeft zeven nieuwe 
rechters benoemd voor islamitische 
gerechtshoven in Israël. “Hun huidige 

benoeming is ten dienste van en voel-
baar voor de hele moslimgemeenschap 
in Israël.” Met deze woorden van waar-
dering sprak Rivlin de nieuwe rechters 
toe. Twee van hen zullen werkzaam 
zijn bij het hof van beroep, de anderen 
bij regionale rechtbanken.

Wanneer actie tegen  
terreurtunnels?
Het is een vraag waarop het Israë-
lische kabinet nog geen antwoord 
heeft: wanneer moeten we in actie 
komen tegen de terreurtunnels van 
Hamas vanuit de Gazastrook? Minister 
Bennet van Onderwijs suggereert een 
voortijdig handelen en een volgende 
oorlog niet af te wachten. Netanyahu 
en Ya’alon zijn hier tegen.

Biotechnologische deal

Californië en Israël hebben een overeen-
komst gesloten voor samenwerking op 
het gebied van de biotechnologie. De 
aandacht zal vooral liggen bij stamcelon-
derzoek. Israël noemde de overeenkomst 
een kans om “de grenzen van stamcelon-
derzoek te verleggen en medische door-
braken te forceren in de behandeling van 
ziektes als kanker, diabetes, Alzheimer 
en hiv-aids”. | Foto: Flash90
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Vrij baan voor Iran
Samantha Power, de Amerikaanse 
ambassadeur bij de Verenigde Naties, 
verdedigde de nucleaire overeenkomst 
met Iran, maar gaf ook toe dat Iran 
nog steeds een bedreiging vormt. De 
Amerikaanse VN-ambassadeur liet ge-
makshalve weg dat de regering-Obama 
onlangs Iran voor de tweede keer in een 
jaar vrij baan gaf bij zijn pogingen om 
het Midden-Oosten te domineren. De 
eerste keer was in Genève vorig jaar juli 
toen de Amerikanen concessie na con-
cessie deden om de nucleaire overeen-
komst met de moellahs te redden. En 
de tweede keer was begin februari toen 
in dezelfde Zwitserse stad de regering 
Obama een deal sloot met Rusland over 
een wapenstilstand in Syrië. Dit bete-
kende in feite dat men voor het eerst 
instemde met de continuering van het 
Assad-regime in het land.

Versterking ‘slechtste elementen’
Dit kortetermijneffect van de uitvoe-
ring van de nucleaire overeenkomst 
met Iran is voorspeld door Omri Ceren, 
de algemeen directeur van Het Israël 
Project, een onafhankelijke educatieve 
organisatie die informatie over Israël 
geeft aan media en beleidsmakers.
“In eigen land zullen de effecten van de 
opheffing van de sancties de slechtste 
elementen van Iran versterken. Vooral 
de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) 
zal er de vruchten van plukken. De 
Iraanse economie is zodanig gestruc-
tureerd dat het vrijgekomen kapitaal 
rechtstreeks zal stromen naar sectoren 
die door hen worden gecontroleerd. 
Buiten de grenzen van Iran, zullen door 
Iran aangestuurde (terreur)organisaties 
binnenkort behoorlijke financiële injec-
ties krijgen. Het resultaat: een lang-
durige uitbreiding van de sektarische 
oorlog die de regio verder uit elkaar zal 
scheuren.”

Bedreiging van Israëls veiligheid
Ceren voegde eraan toe dat de nu-
cleaire deal met Iran de Israëlische 
veiligheid bedreigt: “Israëls hande-
lingsvrijheid is enorm ingeperkt. Het 
Iraanse nucleaire programma is nu 
immers onder internationale sponso-
ring. De P5+1-landen hebben zich zelfs 
ertoe verplicht om Iran te helpen bij 
de voortgang van het programma. De 
‘militaire optie’ is daarmee van tafel. 
De deal heeft zelfs Israëls pogingen om 
zich te verdedigen tegen Hezbollah en 
andere Iraanse handlangers beschadigd. 
Niet alleen zijn deze organisaties nu 
sterker, maar Israël moet ook voorzich-
tiger tegen hen te werk gaan, opdat het 
niet wordt beschuldigd van pogingen 
om het verdrag met Iran te saboteren.”
Michael Doran, een voormalig lid van 
de staf van het Witte Huis in Washing-
ton, deelt Cerens zorgen. In een 

interview met The Jerusalem Post zei hij: 
“Israël moet rekening houden met de 
mogelijkheid dat Iraanse troepen langs 
de grens zullen verschijnen en er is niet 
veel dat Israël dan kan doen.”

Diversificatie strategische partners
Een van de dingen die Israël wel heeft 
gedaan om zich te wapenen tegen de 
Iraanse bedreiging is het aangaan van 
samenwerkingsverbanden op veilig-
heidsgebied met de Arabische regimes. 
Wall Street Journal-redacteur Breth 
Stephens schreef op 16 februari dat 
Israël in reactie op de toegenomen 
Iraanse dreiging en het Midden-Oos-
tenbeleid van de Amerikaanse regering 
streeft naar diversificatie van zijn stra-
tegische partners. “Israël werkt samen 
met verschillende regimes in het Mid-
den-Oosten. In 2014 was de Israëlische 
export naar het Verre Oosten voor het 
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eerst hoger dan die naar de Verenigde 
Staten.”

Geloof in Amerika verloren
Wat betreft de Arabische landen die 
zich bedreigd voelen door Iran, zijn de 
meeste van hen nu actief op zoek naar 
kernwapens. Dat vertelde de Israëlische 
minister van Defensie, Moshe Ya’alon. 
“De landen in de Arabische wereld zijn 
niet bereid om passief toe te kijken 
terwijl Iran op het punt staat een 
atoombom te bouwen”, zei hij tijdens 
een internationale conferentie over 
veiligheid in München.
Een andere ontwikkeling die laat zien dat 
de Arabische landen zeer bezorgd zijn 
over de toenemende Iraanse dreiging is 
de investering van miljarden dollars in 
het moderniseren van hun raketafweer. 
Dit alles bewijst dat Israël en een groot 
deel van de Arabische wereld hun geloof 
in de Verenigde Staten als de dominante 
regionale macht hebben verloren.

Volgende crisis
Omri Ceren denkt dat het verre van 
zeker is dat de volgende Amerikaanse 
regering in staat zal zijn om het verlo-
ren vertrouwen van de Amerikaanse 
bondgenoten in het Midden-Oosten 
terug te winnen. Ook lijkt het lang niet 
zeker dat de volgende president de nu-
cleaire overeenkomst met Iran in stand 
zal houden. “Alle serieuze kandidaten 
spreken over het confronteren van Iran 
met het illegale ballistische rakettenpro-
gramma of zelfs over het opzeggen van 
het akkoord met Teheran. Echter, geen 
van de kandidaten geeft een duidelijk 
beeld van hoe men denkt de daarop 
volgende crisis te gaan behandelen. De 
komende maanden zullen we daar ho-
pelijk meer duidelijkheid over krijgen.”

»  Een uitgebreide versie van deze analyse 
leest u op christenenvoorisrael.nl.

De gevolgen van de nucleaire deal met Iran
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Om Sions wil zal ik niet zwijgen

Het is deze uitdaging van de psalmist waarvoor ik 
mijzelf gesteld zie. Ik ben namelijk Grieks-orthodox 
priester en leider van de Armeense gemeenschap. 
Over het algemeen zijn Armeniërs een stedelijk en 
hoogopgeleide gemeenschap waarnaar Israël altijd een 
welwillende houding heeft getoond – en daar ben ik 
dankbaar voor.

We verlangen ernaar om volledig in de maatschappij te 
integreren. Maar we ervaren veel tegenstand. Wolven 
in schaapskleren zijn eropuit mijn kudde te verwoesten 

en onze inzet om daadwerkelijk te integreren te onder-
mijnen. Al jaren proberen deze mensen ons een cultuur 
op te leggen die niet de onze is, een etniciteit die niet 
de onze is, een taal die niet de onze is en een Pales-
tijns nationalisme dat niet het onze is. Ze hebben alles 
gedaan wat ze kunnen om ons te discrimineren en ons 
het bloedsprookje te verkopen dat we geen Israëlische 
christenen zijn maar eigenlijk Palestijnse Arabieren, 
slachtoffers die ‘lijden onder de Joodse bezetting’. Het is 
tijd om deze leugen te weerleggen en vanaf de daken te 
roepen ‘om Sions wil zal ik niet zwijgen’.

Als man die zich laat leiden door het Woord van God, 
zie ik het als mijn opdracht alles te doen wat ik kan om 
onze reactie op deze intimidatie te veranderen. Om dat 
te doen, moeten we weten waar we vandaan komen en 
waar we naartoe gaan. Dan, en alleen dan kunnen we 
begrijpen waarom we nooit moeten zwijgen.

De Aramese geschiedenis, cultuur, gewoonten en 
taal zijn verankerd in het heilige land sinds de tijd 
van Jezus, onze Heer. Als christenen weten we dat we 
alles wat we hebben, hebben gekregen van het Joodse 
volk. Alhoewel elke christen verbonden is met de 
Hebreeuwse Schrift (de enige Bijbel die Jezus ooit las), 
beweren sommige christenen dat die geschriften – de 
woorden van Mozes, de geschriften en de profeten – 
nu achterhaald zijn. Echte volgers van Jezus weten dat 
het oude Joodse Testament alleen ‘oud’ is in de zin van 
‘senior’. Het Nieuwe Testament bevestigt dat het Oude 
Testament God-doorademde schrift is.

Het Oude Testament is eeuwenlang bewaard door 
de Joden, wat tragisch het leven kostte aan miljoenen 
die geconfronteerd werden met gedwongen bekering, 
verbanning en dood. Deze daden, verricht door hen 
die zich ijskoud ‘christenen’ noemden, waren mogelijk 
omdat zij vanuit een theologische gedachte het ‘oude’ 
testament als irrelevant en zelfs vijandig ten opzichte 
van Jezus bestempelden. “Waar ze boeken verbranden, 
zullen ze ook mensen verbranden” zijn Heines ont-
nuchterende woorden die voor altijd geschilderd zijn 
op het canvas van de geschiedenis.

Joden trotseerden de christelijke poging om het Oude 
Testament te ontkrachten. Zij hielden onwrikbaar 
vast aan hun geloof en de wetten van Mozes. Gelukkig 
maar, want het is deze enorme Joodse toewijding en 
trouw die het fundament van het echte christendom 
en een beschaafde maatschappij hebben behouden.

We leven in een tijd waarin een echte dreiging bestaat 
om het volk van God te vernietigen. Niet ver naar 
het oosten vind je een tiranniek regime dat niet eens 
moeite doet zijn verlangen Israël te vernietigen te 
verhullen. Dit zijn tijden voor de kerk om een stand-
punt in te nemen, haar eigen mensen en de overheden 
van het vrije Westen te overtuigen, om te weerleggen 
alle retoriek, sociale activiteiten of politieke afspraken 
die de weg banen voor de vernietiging van Israël. Wie 
zo doet, omarmt de moeilijkste opdracht; wie zo doet 
blijft niet zwijgen, om Sions wil.

‘Om Sions wil’ is de eeuwige opdracht die wij op ons 
nemen; het is een eed om wachters te zijn voor onze natie, 
het Joodse volk en Gods Woord. Iedereen met een hart en 
een klein beetje kennis van de geschiedenis is verplicht om 
niet alleen het recht te steunen van Joden om te wonen 
in het historische thuisland, maar ook te verzekeren dat 
ze daar in veiligheid wonen. We sluiten ons aan bij de 
moedige christenen die onbaatzuchtig de Joden die gevaar 
liepen, beschermden, soms ten koste van hun eigen leven.
Christenen zoals Corrie ten Boom die hen verborg 
tijdens de Holocaust. Christenen zoals Dietrich Bon-
hoeffer die sprak over het kwaad van tirannieke regi-
mes. Christenen zoals de invloedrijke, maar onbeken-
de, Anglicaanse priester William Hechler. Hij bad voor 
Theodor Herzl, gaf hem kracht door zijn vriendschap 
en moedigde hem aan om nooit op te geven te streven 
naar het rechtmatige nationale thuis voor Herzls volk.

Uit dit land kwam het onderwijs van onze Here Jezus, een 
Jood en een man die hield van Zijn volk, Zijn taal, Zijn 
wet en Zijn land. Als volgelingen van Jezus komen we op 
voor de onvervreemdbare rechten van de Joden om te 
wonen in veiligheid, omdat het enerzijds het juiste is en 
anderzijds omdat God het beloofde in Zijn heilig verbond.

We leven in turbulente tijden. Moslimoorlogen woe-
den in het Midden-Oosten en de westerse beschaving 
is wankel en ongemakkelijk door de toestroom van ra-
dicale islamieten die hun gruwelijke daden van terreur 
en verkrachting in de Europese straten plegen. Maar 
geschiedenis wordt ook hier in het oosten geschre-
ven. Nooit eerder zag de Israëlische maatschappij zo’n 
verandering waarbij de Armeniërs openlijk en zonder 
angst hun Arabische cultuur van zich afschudden door 
te verklaren dat ze geen Palestijnen zijn, maar trotse 
burgers die trouw zijn aan de staat Israël. Nooit eerder 
was er een periode waarin Joden, christenen en zelfs 
een beginnende pro-Israël moslimgemeenschap zich 
bij elkaar voegden tot één, om onze natie te verdedi-
gen – de enige democratie in het Midden-Oosten.

Het is onze opdracht. Het is geen keus. Samen moeten 
we ons verzetten tegen de tirannie van hen die ons 
willen vernietigen en ons van binnenuit verdelgen.

Om Sions wil, mogen we niet, moeten we niet, en 
zullen we niet zwijgen, nooit en te nimmer.

» Gabriel Naddaf woont in Israël en is daar priester 
in de Grieks-orthodoxe Kerk. Hij werkt als rechter 
voor de religieuze rechtbank van de gemeenschap en is 
woordvoerder van het Grieks-orthodoxe patriarchaat 
in Jeruzalem. Hij is spiritueel leider en een van de op-
richters van het Forum voor het Werven van Armeense 
christenen voor het Israëlische leger.

‘Om Sions wil zal ik niet zwijgen’, zegt de psalmist. Dit is een pleidooi dat de eeuwen door heeft weerklonken en  
uitmondde in de terugkeer van de Joden – het oorspronkelijke volk van het Bijbelse Sion – naar het land van Israël. Na tweeduizend jaar  

ballingschap is het Joodse volk eindelijk vrij om te wonen in het thuis dat God het beloofde als een teken van zijn eeuwig verbond.
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‘Het is deze Joodse toewijding en trouw die het 
fundament van het echte christendom en een 
beschaafde maatschappij hebben behouden.’

Gabriel Naddaf. | Foto: Aviram Valdman/thetower.org
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Getuigenissen van Jezus

Een aanmoediging 
Wat Jezus hier zegt tegen de omstan-
ders is voor ons eigenlijk een aanmoe-
diging. Op deze manier spoort Hij 
ons aan om de Schriften te lezen. Ze 
getuigen immers van Hém! We moeten 
hierbij beseffen dat de Schriften in Je-
zus’ tijd niet zo eenvoudig beschikbaar 
waren. Een gewone, gemiddelde Israë-
liet had thuis geen boekrol. Die waren 
met de hand geschreven en daardoor 
nauwelijks betaalbaar. De mensen 
uit het volk moesten het hebben van 
wat er in de synagoge aan uitleg werd 
gegeven. 
Maar ook de Schriftgeleerden die 
redelijk op de hoogte konden zijn van 
wat er geschreven stond, waren niet 
zo bevoordeeld als wij dat in onze tijd 
zijn. Bij ons kan alles in de kast staan, 
grondtekst, vertalingen, commenta-
ren. Dus voor ons is de aansporing van 
Jezus goed op te volgen. Wij hebben de 
mogelijkheid om de Hebreeuwse Bijbel 
en de evangeliën op tafel te leggen en 
beide van voor naar achter te onder-
zoeken, en we hebben ook de hulp van 
de uitleggingen die er in de loop van de 
eeuwen bij zijn gekomen. Nu, met onze 
mogelijkheden zullen we hier nog eens 
twee Schriftplaatsen onderzoeken, en 
wel twee uitersten: één Schriftplaats 
die ons als het ware wordt aangereikt, 
en een waar het getuigenis dieper in is 
weggelegd. Beide betreffen de profeet 
Jesaja. 

Lucas 4 
“En Hij (Jezus) kwam te Nazaret, waar 
Hij opgevoed was, en Hij ging volgens 
zijn gewoonte op de sabbatdag naar 
de synagoge en stond op om voor te 
lezen. En Hem werd het boek van de 
profeet Jesaja ter hand gesteld en toen 
Hij het boek geopend had, vond Hij de 
plaats, waar geschreven is: De Geest 

des Heren is op Mij, daarom dat Hij 
Mij gezalfd heeft, om aan armen het 
evangelie te brengen; en Hij heeft Mij 
gezonden om aan gevangenen losla-
ting te verkondigen, en aan blinden 
het gezicht, om verbrokenen heen te 
zenden in vrijheid, om te verkondigen 
het aangename jaar des Heren” (Lucas 
4:16-19). 
Dan gaat Jezus zitten en zegt: “Heden 
is dit schriftwoord voor uw oren ver-
vuld.” En nu begrijpen we zonder meer 
dat Jezus hier één van de uitspraken 
in de Schriften over Zichzelf aanwijst. 
Hij krijgt het boek van de profeet Jesaja 
ter hand gesteld, zo lezen we, en dan 
staat er, heel kenmerkend: Hij vond 
de plaats waar geschreven is. Hij vond, 
staat er, dus Hij zocht die plaats be-
wust. De Griekse grondtekst van Lucas 
gebruikt hier het woord ‘euren’, dat on-
miskenbaar ‘vond’ betekent. De NBV, 
die we meestal aanhalen om diens 
nogal eens minder solide vertaling te 
laten zien, doet het hier vrij maar toch 
opvallend goed. De NBV spreekt niet 
van een boek maar van een boekrol 
en geeft dan als volgt weer: “Hij rolde 
hem af tot de plaats waar geschreven 
staat ...” Hier, op deze plaats in de 
Schrift kunnen we ons niet vergissen. 
Jezus geeft persoonlijk deze belangrijke 
vindplaats aan. Het gaat over Hém! 
Zelfs als Jezus niet bewust zocht in de 
boekrol, dan blijft het voorlezen van 
deze plaats toch een opzettelijke keus. 

Dieper gelegen 
Ons tweede voorbeeld is aan te treffen 
in Jesaja 12:3. In de opening van dit 
hoofdstuk komt tot driemaal toe het 
woord jeshóe’ah voor, namelijk in vers 
2 en 3. Hier is dat in de betekenis ‘heil’, 
‘redding’. Maar als je oog op dit woord 
valt dan kan het niet anders of de 
eigennaam van Jezus komt tegelijk ook 

naar voren. Dit woord jeshóe’ah duidt 
‘heil, redding’ aan en is tegelijkertijd 
ook de naam van Gods Zoon. Die naam 
werd vanuit de hemel bevolen en is 
daardoor verre van willekeurig. En van-
wege die overeenkomst is het dan ook 
mogelijk geworden om in de Schriften, 
zoals Jezus zegt, geschreven te staan. 
Door het tweevoudige gebruik van het 
woord jeshóe’ah kan er op vele plaatsen 
van Jezus worden getuigd.
Nu kan men niet steeds waar heil of 
redding genoemd worden min of meer 
automatisch de naam Jezus invullen. 
Er is bepaald wel enige voorzichtigheid 
geboden. Maar in Jesaja 12:3 hebben 
we vaste grond onder de voeten. De 
reden? In Johannes 7:37 horen we Jezus 
roepen: “Indien iemand dorst heeft, 
hij kome tot Mij en drinke!” En in 
Jesaja 55:1 luidt het: “O alle dorstigen, 
komt tot de wateren” ... hoi kol-tsamée 
lechoe la-májiem. En wat zegt 12:3? 
Dit: oe-she-ávtem májiem be-sassón 
mi-ma’ajenéi ha-jeshoe ’ah ... “dan zult 
gij met vreugde water scheppen uit de 
bronnen des heils”. Spreekt de grond-
tekst hier nu over heil of over Jezus? 
Het antwoord luidt: over beide. Ze 
vallen hier duidelijk samen: Er zal met 
vreugde water worden geput uit de 
werkelijke Bron. Het gaat hier bij Jesaja 
om het Water des Levens. Voor deze 
gedachte steunen we niet alleen op 
de beide betekenissen van het woord 
jeshóe’ah maar tegelijkertijd ook op de 
vermelding májiem, water, duidelijk 
aan de orde gesteld. 
Jesaja ziet in de toekomst en kondigt 
helder het Levende Water aan. De 
vertalingen zeggen algemeen: de bron(-
nen), fonteinen, des heils. Maar hier is 
het de Bron genaamd Jezus. Nogmaals 
de NBV: ’“Vol vreugde zullen jullie wa-
ter putten uit de bron van de redding”. 
Let wel: uit de Bron genaamd Jezus!
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“Gij onderzoekt de Schriften”, zegt Jezus,  
“deze zijn het welke van Mij getuigen.”  

Soms is dat getuigenis eenvoudig te vinden,  
maar het kan ook dieper verscholen liggen. 

De zesde letter van het 
alfabet is de wav. Hij wordt 
uitgesproken als de w, maar in 
het Hebreeuwse schrift ook 
gebruikt voor de oe en de o. De 
wav is een van de letters van 
de onuitsprekelijke naam van 
God JHWH. De getalswaarde is 
zes. De oervorm van de huidige 
letter was een pictogram van 
een staf of pin.

In het Hebreeuws betekent 
wav kram, haak. In Exodus 
27:10 lezen we over de zilveren 
haken waarmee de kleden aan 

de palen bevestigd worden die 
de omheining vormen van het 
voorhof van de tabernakel. De 
manier waarop een Thorarol zo-
als die in de synagoge gebruikt 
wordt, geschreven wordt, ver-
wijst hier symbolisch naar. Zoals 
God in de tabernakel aanwezig 
was, zo is Hij ook aanwezig 
bij de studie van het Woord. 
De tekst wordt in kolommen 
(ammoediem, hetzelfde woord 
dat gebruikt wordt voor palen) 
geschreven. Elke kolom moet 
met de wav beginnen. De tekst 
wordt dus als het ware met de 
wav aan de kolom en aan de 
vellen perkament (de tentkle-
den) bevestigd waaruit de rol 
bestaat.

De wav staat dus voor verbin-
ding. Het koppelwoord ‘en’ 
(Hebreeuws: we-) bestaat uit 
een enkele wav, die aan het 
volgende woord wordt vast 
geschreven. De eerste wav die 
in de Thora voorkomt, is zo’n 
koppelwoord. Hij staat aan het 
begin van het zesde woord in 
Genesis 1:1: “In den beginne 
schiep God de hemel en (we-et) 
de aarde.” Het is het woord 
dat om zo te zeggen hemel en 
aarde verbindt.
De schepping is verbonden met 
het getal zes: “In zes dagen 
heeft de Heere de hemel en de 
aarde gemaakt” (Exodus 20). 
Bekend is ook de gedachte dat 
God de wereld zoals we die 
kennen voor zesduizend jaar ge-
schapen heeft. Daarna volgt het 
zevende millennium, de tijd van 
de Messias. Misschien strekt de 
wav zich daar wel naar uit.

Wav
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Het alefbeet
Kees de Vreugd
kdvreugd@cvi.nl

Waterval bij de Banias, een van de bronnen van de rivier de Jordaan. | Foto: Derek Winterburn/CC2.0 Flickr
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U kunt deze consulentes ook bellen om een afspraak te maken
Kijk op www.israelwinkel.nl voor meer consulentes.

Open huis in de week van 7 t/m 12 maart 2016

Laat je deze lente verrassen door de 
heerlijke producten uit Israël.

Wees van harte welkom bij:

Gratis 

schuur-sponsjes, handig 

voor de grote schoonmaak, 

bij aankoop v.a. € 20

Aalsmeer Mevr. Wichers � 020 – 6455530
“Het Baken” Sportlaan 86
Zaterdag 5 maart 13.00 – 16.00 uur

Alblasserdam Fam. Fiole � 06 – 30902370
In “Het Scheepke” Rijnstraat 434
Dinsdag 8 maart 11.00 – 19.00 uur
Donderdag 10 maart 10.00 – 17.30 uur

Alkmaar-Noord Anneke van Wordragen-
Smits � 072 – 5619690
In orgelzaal “Booy”, Daalmeerpad 13
Dinsdag 15 maart 12.00 – 14.00 uur

Almere Mevr. J. van der Kist � 036 – 5333513
Beursjeskruidstraat 8
Dinsdag 8 maart 14.00 – 17.00 uur

Amersfoort W. Heeneman � 06 – 18674022
Harskamperzand 1
Woensdag 9 maart tussen 10.00 – 17.00 uur. 
Na telefonisch overleg.

Amerongen Mevr. Boonstoppel � 0343 – 454871
Kon. Wilhelminaweg 81
Maandag 7 t/m 12 maart 
na telefonisch overleg

Amstelveen Mevr. Wichers � 020 – 6455530
Nieuwenhuijsenlaan 15
Woensdag 9 maart 10.00 – 20.00 uur

Andijk Marleen den Boer � 0228 – 593140
P/a Evang. Bookshop “Josia”, Middenweg 77
Zaterdag 12 maart 10.00 – 16.00 uur

Arnhem Anneke Nicolaij � 06 – 57527906
Stadswaardenlaan 95
Maandag 7 maart 14.00 – 17.00 uur

Assen Richard en Annet Frankfort � 0592 – 399366
Planetenlaan 34
Dinsdag 8 t/m donderdag 10 maart 
10.00 – 20.30 uur

Barendrecht Fam. Fiole � 06 – 30902370
Cadeauwinkel “Joy”, ’t Vlak 12 
Zaterdag 12 maart 10.00 – 16.00 uur

Barneveld Marilene Zoutendijk � 0342 – 417224
Arendshorst 46
Donderdag 10 maart 
09.00 – 12.00, 14.00 – 17.00 en 19.00 – 21.00 uur 

Beilen Anneke Broksma � 0593 – 542926
Dovenetellaan 15
Vrijdag 11 maart 10.00 – 20.00 uur
Zaterdag 12 maart 10.00 – 13.00 uur

Beverwijk Fam. Zuidema – Luijben � 06 – 
27307722
Kerkgebouw Vrije Evangelische Gemeente
Van Riemsdijklaan 1
Woensdag 9 maart 14.30 – 18.00 uur

Biggekerke Suzet Besuijen � 0118 – 552472
Kerkplein 16
Donderdag 10 maart van 09.30 – 17.30 uur 

Buitenpost Mevr. Minnema � 0512 – 352571
Trekweg 16
Dinsdag 8 maart 10.00 – 18.00 uur
Woensdag 9 maart 14.00 – 20.00 uur

Capelle aan den IJssel Mevr. Koolmees 
� 010 – 4508036 – Crocusstraat 7
Vrijdag 11 maart 10.00 – 17.00 uur

Capelle aan den IJssel Nicole Seekles 
� 06 – 25339530 – Filosofentuin 10
Donderdag 10 maart 10.00 – 22.00 uur

Creil Mevr Mellema � 0527 – 652159
In “Abida”,Graaf Florislaan 36
Ma. 7 en do. 10 maart 13.00 – 15.00 uur
Vrijdagavond 11 maart 19.00 – 20.00 uur
Zaterdag 12 maart 10.00 – 12.00 uur

Den Haag Mevr. W. Blom – Rook � 070 – 3609021
Heiloostraat 83
Woensdag 16 maart 14.00 – 20.00 uur

Dordrecht Fam. Fiole � 06 – 30902370
“De Hoop Shop” Spuiweg 65
Vrijdag 11 maart 10.00 – 16.00 uur

Drachten R. Oppedijk � 06 – 81516708
Hooizolder 314
Ma. 7 t/m do. 10 maart 15.00 – 20.00 uur

Ede Gerry van Seters � 0318 – 650692
Saffi erstraat 12
Dinsdag 8 maart 10.00 – 20.00 uur

Ede Arie en Hanneke Eland � 0318 – 625503
Coba Ritsemastraat 22
Donderdag 10 maart 10.00 – 18.00 uur

Eemnes Ester Rebel � 035 – 5260888
Scholekster 32
Donderdag 10 maart 10.30 – 20.00 uur

Eindhoven Alfred en Irene Fietje � 040 – 2416589
Orléanshof 26
Maandag 7 en woensdag 9 maart 11.00 – 16.00 uur

Elburg Wil van Rijssen – van Doorm 
� 06 – 14069146 – Molenkampdwarsstraat 8
Dinsdag 8 maart 9.30 – 17.00 uur

Emmeloord Ria Mulder – de Jong � 0527 – 613903
Bunschotenlaan 38
Maandag 7 t/m zaterdag 12 maart 
na telefonisch overleg

Emmen Mevr. Grietje Broekman � 06-22436714
Het waal 290
Vrijdag 4 maart 10.00 – 17.00 uur

Etten Leur Fam. Willems � 076 – 7505883
Orgelhof 44
Zaterdag 12 maart 14.00 – 17.00 uur

Garderen Mevr. Eerland � 0577 – 461774
Wilgenlaan 3
Dinsdag 8 maart 10.00 – 20.00 uur

Goes Willy Jansens – Dekker � 06 – 51057947
Berkenstraat 8
Dinsdag 8 maart 09.30 – 20.00 uur

Groningen Mevr. de Nooyer � 050 – 5416968
Lichtboei 63
Dinsdag 8 maart 10.00 – 17.00 uur

Groningen Mevr. Hazenberg � 050 – 5771243
J. van Hattumstraat 23
Dinsdag 8 maart 10.30 – 18.00 uur

Hardenberg Mevr. van Eldik � 0523 – 232002
Van Oijstraat 24
Vrijdag 11 maart 16.00 – 19.00 uur

H.I.Ambacht Fam. Fiole � 06 – 30902370
In de “Elimkerk” Jan Wissenlaan 7
Maandag 7 maart 11.00 – 17.00 uur

Heteren Dik en Elly Vergunst � 026 – 4722054
“De Bron” Kastanjelaan 20
Vrijdag 11 maart 18.30 – 20.00 uur
Zaterdag 12 maart 10.00 – 12.00 uur

Hoek Charlotte The � 0115 – 442348
Irisstraat 101
Vrijdag 11 maart 10.00 – 18.00 uur

Hoensbroek Mevr. A. Gielkens – Sitee 
� 045 – 5221039 – Raambouwstraat 3
Vrijdag 11 maart 10.00 – 16.00 uur

Hoogvliet Fam. Verhelst � 06 – 48933564
Kardoenhof 34
Vrijdag 11 maart 18.00 – 21.00 uur
Zaterdag 12 maart 11.00 – 19.00 uur

Huizen Fam. de Pater � 035 – 5255284
S. de Beauvoirlaan 85
Dinsdag 8 en woensdag 9 maart
10.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur

IJmuiden Mevr. J. J. Zwitser – Slager 
� 0255 – 511652 – Keetberglaan 50, Toren 2
Dinsdag 8 maart 10.00 – 18.00 uur

Kamerik Anneke Los – Meijers � 0348 – 401990
Mijzijde 4
Donderdag 10 en vrijdag 11 maart 
10.00 – 17.00 uur

Kampen Mevr. Kok – Opgelder � 06 – 23864456
Burgwal 13
Donderdag 10 maart 14.00 – 18.00 uur

Kamperveen Carola van der Spek � 0525 – 622251
Hogeweg 13
Zaterdag 12 maart 10.30 – 16.30 uur

Katwijk  Fam. Kuipers � 071 – 4028828 
Doggersbank 7
Woensdag 16 maart 10.00 – 20.30 uur

Kockengen Hilda van Oosterom � 06 – 83231780
Zwanebloem 21
Zaterdag 12 maart 14.00 – 17.00 uur

Krimpen a/d IJssel Mevr. Hoogendijk 
� 0180 - 513346 – Vrijhof 12
Maandag 7 t/m 12 maart na telefonisch overleg.

Leek Fam. Postma � 0594 – 707010
Romboutstraat 16
Maandag 7 t/m woensdag 9 maart 
10.00 – 18.00 uur
Vrijdag 11 en zaterdag 12 maart 10.00 – 18.00 uur

Leerbroek Mevr. Hijkoop � 0345 – 599711
Leerbroekseweg 39
Dinsdag 8 maart 10.00 – 20.00 uur

Leerdam Jantine Slotboom – Brouwer 
� 0345 – 610120 – Violierlaan 36
Maandag 7 t/m zaterdag 12 maart
na telefonisch overleg.

Lelystad Mevr. Buijnink – Akker � 0320 – 842758
Bongerd 206
Maandag 7 t/m woensdag 9 maart na tel. overleg.

Maassluis Anita Mudde en Wil Heijes 
� 010 – 4676148 – Mgr. W. M. Bekkerslaan 46
Dinsdag 1 maart 10.00 – 18.00 uur

Nieuwegein Dhr. van Heck � 030 – 6036921
Martinusgaarde 16
Vrijdag 11 maart 10.30 – 21.00 uur

Nieuwleusen Fam. Neelis � 0529 – 484525
Kon. Wilhelminalaan 59
Vrijdag 4 maart 11.00 – 17.00 en 19.00 – 21.00 
uur
Zaterdag 5 maart 11.00 – 16.00 uur

Niezijl Fam. van der Naald � 0594 - 212983
Hoofdstraat 79
Vrijdag 11 maart van 14.00 – 18.00 uur
zaterdag 12 maart 10.00 – 17.00 uur

Nijmegen Mevr. A. Venmans � 0485 – 517035
Bij: Mevr. D. Lamla � 024 – 3790163
Andantestraat 24
Woensdag 9 maart 10.30 – 15.00 uur

Numansdorp Margriet Oudeman � 0186 – 652281
Mozartstraat 2
Zaterdag 5 maart 10.00 – 16.00 uur

Oene Mevr. Y. Zijlstra � 0578 – 755231
Boshoekerweg 5
Maandag 5 t/m 12 maart na telefonisch overleg

Oldebroek Fam. Wastenecker � 0525 – 631779
Klocklaan 9
Donderdag 10 maart 10.00 – 17.00 uur
Vrijdag 11 maart 10.00 – 21.00 uur

Oldemarkt Janny Bouwer – Muis � 0561 – 452171
in “de Ontmoeting”, Marktplein 9
Zaterdag 12 maart 10.00 – 16.00 uur

Ommen Mevr. Hamhuis – Vos � 0529 – 450290
Reigerstraat 32
Maandag 7 t/m zaterdag 12 maart na tel. overleg.

Oud- Beijerland Ariena Troost � 0186 – 616580
Wolweversweg 15
Maandag 7 maart 10.00 – 21.00 uur
Dinsdag 8 maart 10.00 – 17.00 uur

Oude Pekela Mevr. Bos – Kruizinga 
� 0597 – 672571 – Wedderweg 75
Maandag 7 t/m zaterdag 12 maart.
Na telefonisch overleg.

Papendrecht Mevr. Unger � 078 – 6425533
Gerard Dousingel 43
Dinsdag 8 maart 13.00 – 16.00 uur

Pernis Janny van der Kuil � 010 – 4164698
Burgemeester van Esstraat 189
Donderdag 8 maart van 10.00 – 21.00 uur
Woensdag 9 maart van 10.00 – 16.00 uur.

Putten Gerda Klok � 0341 – 361257
Harderwijkerstraat 91
Vrijdag 11 maart 11.00 – 16.00 uur

Rijssen St. C.I.H.I. � 0548 – 515122 
Fam. Schelhaas en Janny Kremer
Lindenlaan 5
Dinsdag 8 maart 13.30 – 19.00 uur
Donderdag 10 en vrijdag 11 maart 
13.00 – 18.00 uur

Rijssen Wilma Mensink � 0548 – 522525
In gebouw “Jeruël”, Van Heekstraat 40
Donderdag 17 maart 11.00 – 13.00 uur

Staphorst Mevr. van der Heide � 038 – 3866996
In Gerformeerde kerk “De Bron”, Churchilllaan 2
Vrijdag 18 maart 13.00 – 18.00 uur 

Stiens Mevr. Zilver � 058 – 2575846
Dr. G.A. Wumkesstraat 9
Zaterdag 12 maart 10.00 – 16.00 uur

Streefkerk Mevr. N. Noorland- van Werkhoven 
� 0184 – 683270 – Molenakker 18
Dinsdag 8 maart 09.30 – 21.00 uur

Surhuisterveen Mevr. J. van der Hoek 
� 0512 – 362896 – Munnikestraat 7
Woensdag 2 en vrijdag 4 maart 10.00 – 17.00 uur
Donderdag 3 maart 10.00 – 21.00 uur

Tholen Synco en Sonja Zaalberg – Tuller 
� 06 -34827201 – Touwslagersdreef 81
Woensdag 9 maart 14.00 – 17.00 uur

Uden Mevr. Arts � 0413 – 785032
Beatrixhof 452
Zaterdag 12 maart 10.00 – 18.00 uur

Urk Matthea den Dulk � 06 - 52479995
Locatie: Wijk 1 – 84 (huis van Femmie Keuter)
Dinsdag 8 maart 10.00 – 22.00 uur 

Velsen Noord Fam. Zuidema – Luijben 
� 0251 – 228286 – Zeeuwstraat 12
Vrijdag 11 maart 10.30 – 18.00 uur

Venlo Mevr. W. Botman – Karthaus 
� 077 – 3544883
In: Pinkstergemeente Sion
Vossenerlaan 84
Zaterdag 12 maart 11.00 – 15.00 uur

Voorburg Barbara en John Roeloffs 
� 070 – 7442767 – Appelgaarde 231
Zaterdag 5 maart 13.00 – 17.00 uur
en van 7 t/m 12 maart na tel. afspraak

Vriescheloo Dinie Nobbe � 0597 – 541874
Wedderweg 39
Woensdag 9 maart 10.00 – 21.00 uur

Weert Mevr. Maas-Verbunt � 06 – 50515517
Klaroenstraat 52
Dinsdag 8 maart 10.00 – 16.00 uur 
en 19.00 – 21.00 uur

Woudrichem Adrie – Anne Sonneveld 
� 06 – 25528147 – José Fiege Acacialaan 6
Vrijdag 11 maart 14.00 – 20.00 uur

Wijk en Aalburg Mevr. T. Vos – Tissing 
� 0416 – 697272 – Kortestraat 24
Vrijdag 11 maart 14.30 – 18.00 uur

Wijk bij Duurstede Flora van Meggelen 
� 0343 -750249 – Birkastraat 47
Dinsdag 8 maart 15.00 – 20.00 uur

Zaandam Mevr. E. D. Middelhoven – Rem 
� 075 – 6706035 – Stadskwekerij 12
Maandag 5 t/m 12 maart 
Tussen 14.00 – 19.00 uur na tel. overleg.

Zetten José Verhoeven � 06 – 46717964
Schilderswinkel Zetten
Bakkerstraat 22
Dinsdag 8 maart t/m zaterdag 12 maart 
09.00 – 18.00 uur

Zoetermeer Mevr. van West de Veer 
� 079 – 3166074 – Annaplaats 3
Dinsdag 8 en zaterdag 12 maart 10.00 – 16.00 uur

Zonnemaire Mevr. Dini. C. Baas – Hoogendoorn 
� 0111 – 401489 – I.M. v/d Bijlstraat 9 (Pastorale)
Vrijdag 11 maart 11.00 – 17.00 uur.

Zwaagwesteinde De Westereen Saakje van der 
Meulen � 0511 – 442099 – Foarstrjitte 48
Woensdag 9 en donderdag 10 maart 
13.00 – 17.30 uur
Vrijdag 11 maart 13.00 – 20.00 uur
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kort nieuws

VN beschuldigen Israël
Onderzoeker Makarim Wibisono van 
de VN-mensenrechtenraad voor Gaza 
en de Westoever deed half februari 
een beroep op Israël om onderzoek te 
doen. Hij wil dat Israël onderzoek doet 
naar wat hij noemt het buitensporige 
geweld dat de Israëlische veiligheids-
diensten gebruiken tegen Palestij-
nen. Wibisono wil ook dat de daders 
worden vervolgd. Wibisono: “De 
uitbarsting van geweld is een grim-
mige herinnering aan de onhoudbare 
mensenrechtensituatie in de bezette 
Palestijnse gebieden en de geweldda-
dige omgeving die het veroorzaakt.” 
Israël beschuldigt de VN-mensenrech-
tenraad ervan bevooroordeeld te zijn.

Radar voor Filipijnen

Het Filipijnse departement van natio-
nale defensie gaat een luchtverdedi-
gings- en luchtverkeerscontroleradar 
installeren uit Israël. Het gaat om 
radars van het bedrijf Elta Systems, 
een dochtermaatschappij van Israel 
Aviation Industries. | Foto: IAI

Veel slachtoffers
27 Israëli’s en een Amerikaans burger 
zijn omgekomen sinds afgelopen okto-
ber. De bijna dagelijkse aanslagen door 
Palestijnen bestaan uit steekpartijen, 
schietpartijen en het welbewust met 
auto’s inrijden op het publiek. Door 
het ingrijpen van het leger tijdens de 
aanslagen zijn 157 Palestijnen omgeko-
men, van wie 101 aanslagplegers.

Geweld op scholen

Ruim 26.000 Israëlische scholieren en 
studenten deden mee met een onder-
zoek naar geweld op scholen. Wat op-
valt, is dat het geweld onder scholieren 
van tien tot twaalf jaar hoog is en hóger 
is dan onder oudere scholieren. Twaalf 
procent van de kinderen in groep 6 tot 
8 is slachtoffer geweest van ernstig ge-
weld en een op de vier was slachtoffer 
van gematigd geweld. | Foto: Flash90

Israël promoot 
zichzelf in Azië
Israël heeft het initiatief genomen om 
de mensen in Azië, en met name jonge-
ren, kennis te laten maken met Israël. 
In Azië komen bds-campagnes en an-
dere anti-Israëlactiviteiten nauwelijks 
voor. Daardoor ziet Israël goede kansen 
om een positief beeld van zichzelf neer 
te zetten in dit deel van de wereld. De 
aandacht zal vooral liggen op Tel Aviv 
als een bruisende en levendige plek.

Family7:  
Uniek over Israël

Ruim 4,5 miljoen kijkers
“We zijn tien jaar geleden begonnen 
met weinig kijkers, en inmiddels zijn 
ruim 4,5 miljoen huishoudens aange-
sloten op Family7”, vertelt directeur 
Dolf van de Vegte enthousiast. “En 
met dit grote bereik kun je wel zeggen 
dat wij ertoe doen in Nederland. Wij 
hebben een vaste plek in het omroep-
bestel verworven. Bij de oprichting was 
mijn motivatie eigenlijk een uitdaging: 
om de toenemende secularisering te 
confronteren met de waarheid van 
Gods Woord.
De waarden van de joods-christelijke 
traditie zijn daarbij van het grootste 
belang. Wij zijn een aanvulling op 
de EO, met wie we een hele goede 
samenwerking hebben. Maar we leggen 
wel andere accenten bij verschillende 
onderwerpen, zoals bijvoorbeeld in de 
aandacht voor Israël.”

Ziggo
Ziggo is één van de zenderaanbieders 
van Family7, en de grootste kabelprovi-
der van Nederland. Op de website van 
Ziggo staat: “Family7 is een familie-
zender voor mensen die geloven en op 
zoek zijn naar meer in het leven. Laat 
je boeien door mooie documentaires, 
spannende films en diepgaande Bijbel-
studies. Family7 is inspirerend vermaak 
voor de hele familie!” Als voorbeeld 
wordt het programma Geloofshelden 
genoemd en de serie Road to Avonlea. 
Dolf: “Wij hebben een zeer gevarieerd 
programma-aanbod voor zowel jong 

als oud, en zonder grof taalgebruik, 
zinloos geweld of seks.”

Programma’s
“Ons aanbod bestaat uit: nieuws, films, 
talkshows, documentaires en series. 
Maar ook uit entertainment, gospel-
concerten, kinderprogramma’s, en 
Family7 in actie. Met dit laatste pro-
gramma helpen en steunen wij klein-
schalige projecten, zoals bijvoorbeeld 
kansloze kinderen in India, Oeganda 
of Zuid-Soedan, en bieden wij hulp aan 
Oekraïense Joden. Afgelopen maand 
zijn er een miljoen kijkers geregis-
treerd; het aantal kijkers is bijna met de 
helft toegenomen in vergelijking met 
het vorige seizoen, mede als gevolg van 
een toenemend aantal eigen produc-
ties”, legt Dolf trots uit.

Zware bomaanslag in Jeruzalem
De liefde voor Israël is bij Dolf in gang 
gezet na een bomaanslag in Jeruzalem. 
“De eerste keer dat ik in Israël was, in 
2002, kwam ik bij een café waar net een 
zware terreuraanslag had plaatsgevon-
den; 11 mensen kwamen daarbij om het 
leven en 54 waren gewond. Dat had een 
behoorlijke impact op mij. Thuis ging 
ik de Bijbel over Israël bestuderen; dat 
was een eye-opener voor mij waardoor 
ik een toenemende liefde voor Gods 
volk ging ervaren. Ik ging de Bijbel 
anders lezen.
De behoefte aan eerlijke berichtgeving 
was het gevolg. Dat is de reden waar-
om wij bij Family7 als enige zender in 
Nederland dagelijks waarheidsgetrouw 

actueel nieuws over Israël brengen; wij 
willen ook daarin onderscheidend zijn.”

Luis in de pels
“Als luis in de pels van de – wat Israël 
betreft – overwegend eenzijdig gekleur-
de media zenden wij actueel nieuws 
rechtstreeks uit Israël van i24 news uit; 
dit is een internationale en betrouw-
bare 24 uursnieuwszender. Daarnaast 
hebben we verschillende ontspannings-, 
maar ook verdiepingsprogramma’s over 
Israël, zoals bijvoorbeeld concerten uit 
Israël en een gesprekkenserie over de 
eindtijdprofetieën met één van de Is-
raëlkenners, drs. Jan van Barneveld [zie 
het artikel van hem op pagina 4, red.].” 
Ook de series Waarom Israël? met als 
vervolg Waarom Jeruzalem? en Waarom 
eindtijd? met ds. Willem J.J. Glashou-
wer, naar aanleiding van de door hem 
geschreven gelijknamige boeken, worden 
zeer positief ontvangen door de kijkers. 
Glashouwer: “Deze trilogie is inmiddels 
in 35 talen vertaald. De nu lopende tv-se-
rie over Jeruzalem gaat over het aardse 
Jeruzalem als metafoor van het hemelse 
Jeruzalem. Maar ook over Jeruzalem als 
hoofdstad van de wereld, alsmede de 
plaats van Jeruzalem in de eindtijd, en 
vele andere belangrijke facetten daarvan.”

Op locatie in Israël
Met ds. Henk Poot wordt in de komende 
maand een dertiendelige serie in Israël op 
locatie gemaakt. Poot: “We gaan onder 
meer naar het Bijbelse hartland Judea 
en Samaria, dat de Westoever genoemd 
wordt. Daar zijn we in de plaats Bethel, 
waar Jakob streed met God, en we gaan 
naar Shilo, waar de tabernakel 369 jaar 
heeft gestaan. We bezoeken Hebron, waar 
de aartsvaders leefden en begraven zijn. 
En we gaan naar de Jordaanvallei. Maar we 
beginnen op de plek waar Abraham zijn le-
ven met God in het beloofde land begon.”

Wens voor de toekomst
Dan blijft er nog één vraag aan Dolf over. 
Wat is hem het meest bijgebleven in het 
tienjarig bestaan van Family7? Dolf: “Een 
van de meest bijzondere en bemoedigen-
de reacties op een van onze programma’s 
was van iemand die het plan had om 
zelfmoord te plegen, maar op andere 
gedachten kwam door een programma, 
gevolgd door gesprek. Het raakte mij 
als een wonder van God. En als ik dan 
naar de toekomst kijk, is mijn streven 
om Family7 ook in België op de zender 
te krijgen. Nog een andere wens is om 
Family7 in Israël uit te kunnen zenden.”

“Met deze zender hebben we een 
mosterdzaadje geplant, we hebben het 
water gegeven, en we zien hoopvol uit 
naar de groei die God ons geeft.”

Wie kent Family7 inmiddels niet? De christelijke tv-zender, die ook op internet uitzendt, heeft sinds 2005  
naam gemaakt. De familiezender zendt de hele week dagelijks 24 uur uit, zowel analoog als digitaal.
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Documentaire Breng 
de Joden Thuis
Vanaf zaterdag 5 maart wordt de 
vierdelige documentaire Breng de 
Joden Thuis – Vlucht uit het Noor-
derland uitgezonden, over Joden 
in Oost-Oekraïne. De serie is een 
samenwerking tussen Family7 
en Christenen voor Israël. In de 
documentaire volgt u een Joods 
gezin uit Oekraïne in het bewo-
gen proces van hun alija, de terug-
keer naar Israël. De afleveringen 
zijn te zien op zaterdag 5, 12, 19 en 
26 maart om 20.30 uur.

Dolf van de Vegte van Family 7. | Foto: Geja Lahpor
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Israël Natúúrlijk met Oppenheim Travel!

Al meer dan 40 jaar 
de meest complete 

Israël-specialist.

Oppenheim Travel
Cronenburg 154, 1081 GN Amsterdam

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

Hét adres voor professioneel, persoonlijk advies.

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

Israël op wielen
Ontdek Israël in uw eigen tempo.

Zeer populaire, goed verzorgde 
fly-drive arangementen.

Vanaf € 975 p.p.

Speciale 
aanbiedingen

voor veel hotels, verspreid 
over heel Israël.

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

Rondreizen Israël
Zeer compleet, inclusief gids en 

alle excursies. 

Wekelijks gegarandeerd vertrek!

Vanaf € 1449 p.p.

Kijk voor 
meer prachtige 
aanbiedingen 

in onze brochure 
of op internet:

www.oppenheim.nl

Aanbieding: 
Hertz autoverhuur vanaf 

slechts € 19 per dag
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Klezmerconcert Nunspeet
Op woensdag 30 maart organiseert Christenen voor Israël een feestelijk 
klezmerconcert met Trio C tot de derde in theater Veluvine in Nunspeet. 
Eregast tijdens dit concert in Natan Sharansky, die ook zal spreken over 
de terugkeer van het Joodse volk.

Natan Sharansky kwam in het Sovjettijdperk op voor de rechten van Joden in de Sov-
jet-Unie om terug te keren naar Sion. Dit kwam hem duur te staan. Hij werd door de 
Russische geheime dienst opgepakt en zat negen jaar gevangen in Siberië. In 1986 kwam 
hij vrij en emigreerde naar Israël waar hij onder meer minister was en nu voorzitter is 
van het Joods Agentschap. Trio C tot de derde verzorgde al vaker muzikale medewerking 
tijdens evenementen van Christenen voor Israël en is een lust voor het oor om te beluis-
teren. Graag nodigen we u daarom uit voor dit bijzondere concert in Nunspeet. 

»  De toegang is geheel gratis. Er wordt uiteraard gecollecteerd voor onze actie 
Breng de Joden thuis. Aanmelden is noodzakelijk. Stuur bij voorkeur een mail 
naar bijeenkomst@cvi.nl, of bel 033-2458824.

Trio C tot de derde. 
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Hoezeer de Europese Unie probeert te verdedigen dat het etikette-
ren van producten uit de betwiste gebieden géén boycot is, iedereen 
voelt wel op z’n sokken aan dat de maatregel Israël eenzijdig in een 
kwaad daglicht stelt en economisch treft.

Het Israël Producten Centrum (IPC) 
in Nijkerk werd opgericht om Israël 
economisch te steunen. Juist in 
tijden van boycot wil het IPC Israël 
steunen door Israëlische producten 
te blijven verkopen. 

Ons netwerk van consulenten blijft 
daarom ontzettend belangrijk. Niet 
alleen vanwege de verkoop van 
producten, maar ook vanwege de 
motivatie daarachter. De Israëlcon-
sulenten kunnen uitleggen waarom 

we Israël willen ondersteunen. Ze vertellen over Gods plan met Israël. 
Deze belangrijke ambassadeurs zijn onmisbaar. En het netwerk kan altijd 
groeien!

»  Voelt u er iets voor om Israël te steunen met de verkoop van 
Israëlproducten? Neem dan vrijblijvend contact op met Beatrijs Beitler. 
Bel 033-2458814 of mail naar beatrijsbeitler@ipc-nijkerk.nl.

Een uitdagende tijd

Israël-Familiedagen: Israël komt thuis

»
2 april in Ede

De Schuilplaats

Klezmerband Trio C tot de Derde 
neemt je zijn vrolijke klezmertonen mee 
op een muzikale ontdekkingsreis van 
typisch Joodse melodieën uit Oost-Eu-
ropa. De samenzang wordt begeleid 
door Marcel van der Poel & band. Koen 
Carlier uit Oekraïne komt vertellen over 
de actie Breng de Joden thuis.
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»
9 april in Katwijk

Nieuwe Kerk

Lie� ebbers van massale samenzang 
moeten zeker naar de Familiedag in 
Katwijk komen! In de prachtige Nieuwe 
Kerk zingen we bekende liederen 
samen met het Holland-Koor. Sprekers 
zijn onder meer ds. Kees Kant en Elena 
Kowarski uit Israël.

»
16 april in Wijk en Aalburg

Nieuwe Hervormde Kerk

De samenzang wordt begeleid door 
pianist en zanger Marcel van der Poel. 
Klezmerband Trio C tot de Derde vult 
het muzikale programma aan met vro-
lijke klezmertonen. Sprekers zijn onder 
meer ds. Berry Haverkamp en Koen 
Carlier uit Oekraïne.

»
23 april in Drachten

Bethelkerk

Samen met CRK Voices zingen we beken-
de liederen tot eer van God. Als sprekers 
komen onder meer ds. Henk Poot en de 
Israëlische Sveta Wolstein naar Drachten. 
Sveta maakte een paar jaar geleden met 
hulp van Christenen voor Israël alija en 
vertelt hoe zij haar plekje in de Israëli-
sche samenleving probeert te vinden.

»  Ontdek het hele programma op christenenvoorisrael.nl/familiedagen

Heeft u wel eens het gevoel dat er nog maar weinig mensen zijn die net als u 
liefde voor Israël hebben? Kom naar de Israël-Familiedagen en ontmoet Israël-
vrienden uit heel Nederland. Bemoedig elkaar en laat u geestelijk opbouwen.

Het thema van de Familiedagen is Israël komt thuis! De terugkeer van het Joodse volk naar het land 
Israël is een groot teken van Gods trouw. Koen Carlier uit Oekraïne komt hier speciaal over vertellen.

Voor het gezin
De Familiedagen zijn leuk voor het hele gezin. Voor de kinderen is er een speciaal programma. 
Voor de allerkleinsten is er de hele dag oppas. ’s Ochtends is er een gevarieerd programma voor 
volwassenen. ’s Middags zijn er allerlei workshop waar u uit kunt kiezen.

Kaarten bestellen
Kaarten voor de Israël-Familiedagen kosten slechts 5 euro voor volwassenen en 2,50 euro voor 
kinderen. Kaarten bestelt u het makkelijkst op christenenvoorisrael.nl/winkel, of bel 033-2458824.
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In de maand april organiseert Christenen 
voor Israël weer vier feestelijke koor- en 
samenzangavonden. Samen de God van Israël 
loven en luisteren naar prachtige koorzang. 
Er is een meditatie over Israël en er zal een 
collecte zijn voor de actie Breng de Joden 
thuis.

De zangavonden in april vinden plaats op zaterdag 
2 april vanaf 19.15 uur in de Martyriakerk in Bedum; 
op dinsdag 12 april vanaf 19.45 uur in de Bethelkerk 
in Vlaardingen; op vrijdag 15 april vanaf 19.45 uur in 
de Hersteld Hervormde kerk in Putten; op zaterdag 
16 april vanaf 19.00 uur in de Hervormde kerk 
in Sommelsdijk.

»  In de agenda op onze website en in de volgende 
krant vindt u meer details over de zangavonden. 
Later in het voorjaar hopen we ook zangavonden te 
houden in Westzaan, Den Haag, Winsum (Fries-
land) en Rijssen.

Zingen 
voor Israël

Twee gezellige en leerzame 
conferenties
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Regeringsleiders maken de indruk dat zij de zaken 
niet goed in de hand hebben. Het houdt de bevol-
king van Europa intens bezig. Wat zegt de Bijbel 
over de houding ten opzichte van een vreemde-
ling? Wat betekent de komst van zo veel vluchte-
lingen uit het Midden-Oosten en Afrika voor onze 
samenleving? 

Is het een mooie gelegenheid om zending te 
bedrijven of moet je veeleer beducht zijn voor 
een islamisering van onze samenleving? Een 
christen vraagt zich af: waarom laat God dit toe? 
Het woord ‘crisis’ betekent ‘oordeel’. Moeten we 
daarover spreken? 

Al deze vragen komen aan de orde in het 
lentenummer van Profetisch Perspectief.

»  Vraag een proefnummer 
aan of neem een abon-
nement voor slechts 
€ 32,72 per jaar via 
profetischperspectief.nl 
of bel 020-5241010.

Vluchtelingencrisis

Israëlweekend in Vierhouten
Christenen voor Israël organiseert van 1 tot 3 april een 
Israëlweekend in het gezellige conferentiehotel ’t Vier-
houterbos in Vierhouten. Tijdens dit weekend spreken 
ds. Henk Poot en Tjerko van der Wouden over wat Gods 
woord zegt over Israël. De kosten per persoon zijn 169,75 
euro voor een driepersoonskamer, 189,75 euro voor een 
tweepersoonskamer of 209,75 euro voor een eenpersoons-
kamer. Daggasten zijn ook welkom voor 22,50 euro per dag 
(inclusief ko�  e/thee en lunch). 

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

Jongvolwassenenweekend in Amerongen
Van 20 tot 22 mei kun je in Amerongen deelnemen aan 
een Bijbelstudieweekend voor jongvolwassenen met 
Henk Binnendijk. Het thema van dit weekend luidt 
‘Waarom een Klaagmuur?’ Naast Henk Binnendijk 
zullen opperrabbijn Jacobs en Tjerko van der Wouden 
spreken. Het weekend is bedoeld voor mensen tussen 20 
en 45 jaar. Voor 129 euro (verblijf in een vierpersoons-
kamer) of 159 euro (verblijf in een tweepersoonskamer) 
kun je je aanmelden.

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

Bijzondere conferentie in Oeganda

In 1976 voerden Israëlische commando’s een gedurfde 
bevrijdingsactie uit op het vliegveld in Entebbe, waar 
een gekaapt toestel van Air France was geland. Onder 
de Oegandese dictator Idi Amin was het Afrikaanse 
land Israël zeer vijandig gezind.
Bij de Israëlische actie kwamen achttien Oegandese 
soldaten om het leven. Van enige rancune was echter 
geen sprake. Integendeel. De o�  cieren die de con-
ferentie bezochten, waren enthousiast over wat ze 
mochten leren uit de Bijbel en verootmoedigden zich 
voor de houding waarmee hun land zich eens tegen 
Israël heeft opgesteld.

Een van de gasten op de conferentie was de plaats-
vervangend ambassadeur van Israël in Oost-Afrika, 

Nadav Peldman. Hij kwam uit Kenia over om per 
boot de conferentie op Bussi Island in Lake Victoria 
bij te wonen, niet ver van Entebbe, waar in 1976 de 
bevrijdingsactie plaatsvond. De ambassadeur toonde 
zich zeer onder de indruk van de steun voor Israël die 
hij mocht ervaren van de deelnemers.

Behalve deze conferentie mocht Jos van Westing ook 
onder meer spreken tijdens een schoolkamp, even 
buiten Kampala. Tweehonderd jongeren tussen de 
vijftien en twintig jaar oud luisterden naar zijn Bijbe-
luitleg over Gods plan met Israël. Deze jongeren zijn 
opgevoed met het geloof dat zij deel uitmaken van 
het ‘nieuwe Israël’. Ook hier is de vervangingstheolo-
gie dus niet onbekend. 
Gelukkig wordt het onderwijs over Israël op de 
meeste plaatsen zeer positief ontvangen. In Kampala 
bezocht Jos ook een gemeente waar jaarlijks een hele 
week lang een gebedsconferentie voor Israël wordt 
georganiseerd en waar zelfs het Israëlisch volkslied 
wordt gezongen!

Het wereldwijde werk van Christenen voor Israël 
draagt vruchten. Zo zijn in steeds meer landen afde-
lingen actief die zich inzetten om de plaatselijke kerk 
bewust te maken van Gods plan met Israël. We zijn 
dankbaar voor de zegen die we zo mogen ervaren. 

» Kijk op c4israel.org voor meer informatie.

Begin januari organiseerde de Oegandese afdeling van Christenen voor Israël een vijfdaagse 
gebedsconferentie voor Israël met honderdzeventig o�  cieren uit het Oegandese leger. Jos van 
Westing mocht hen namens ons Bijbelonderwijs geven over Gods plan met Israël en de volken. 

Christenen voor Israël Internationaal

Israëls plaatsvervangend ambassadeur voor Oost-Afrika, Nadav 
Peldman, ontmoet hoge Oegandese legero�  cieren tijdens de 
conferentie op Bussi Island, nabij Entebbe. | Foto: C4I

Mannenkoor Canta Libre zingt tijdens de zangavond in Bedum.
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De man is op leeftijd, maar laat zich de kaas niet 
van zijn brood eten. “Ik doe eigenlijk met alles mee. 
Maar de handenarbeidlessen vind ik het leukst. Wie 
had gedacht dat ik ooit zo’n wandkleed zou maken? 
Ik in ieder geval niet!”, zegt hij met een twinkeling in 
zijn ogen.

Alleen
In kibboets Ginosar biedt dagopvang Omanit tien-
tallen ouderen een plekje. Dagelijks zijn er creatieve 
activiteiten, zoals mozaïeken, handwerken, potten 
bakken, weven, naaien, gymnastiek of Engelse les. Er 
wordt van alles georganiseerd: een dagje uit, samen 
de feestdagen vieren, samen ontbijten en lunchen. 
Zo wil Omanit deze ouderen laten voelen en ervaren 
dat ze ertoe doen.
De meeste ouderen zijn namelijk alleen. Ze kwamen 
alleen en met lege handen naar Israël in de eerste 
jaren na de Holocaust. Ze moesten een nieuw leven 

opbouwen en een nieuw land. Nu zijn ze op leeftijd 
en staan ze er opnieuw alleen voor.

Daar doe je het voor
“Ik voel me echt gedreven om dit te doen”, vertelt 
Tzipi Shamir, directeur van Omanit. “Ik ken de men-
sen. Ik weet dat al die activiteiten de mensen helpen. 
Het helpt ze niet alleen de dag door te komen, maar 
het is ook bezigheidstherapie, al zeggen we dat niet 
zo direct. Deze mensen zijn bijna allemaal getrauma-
tiseerd door de Holocaust. De creatieve activiteiten 
bieden de mensen een vorm om hun emoties te ui-
ten of een plek te geven. Ik zie het nut gewoon terug 
in de gezichten van de mensen. Dan zie je opeens 
iemand voor het eerst lachen, en ik zie een man die 
trots is dat hij een wandkleed heeft gemaakt. Daar 
doe je het voor.”

Doe mee
Omanit heeft dringend fi nanciële ondersteuning 
nodig om de materialen voor de creatieve lessen te 
kunnen kopen. Omanit vraagt u daarom: “Doe mee 
en deel onze visie. Help ons en ondersteun ons in dit 
kostbare werk.”

»  Maak uw bijdrage over op NL38 ABNA 0529 310 252 
en vermeld daarbij Omanit.

“Thuiszitten? Nou, echt niet. Ik moet wat te doen hebben, ook al kan ik lang niet alles meer.” 
Een van de bezoekers van de dagopvang Omanit voor ouderen vertelt waarom hij er bijna 
dagelijks te vinden is. 
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! Israël ziet uit naar uw bezoek

Reis met ons mee naar Israël en bemoedig het 
Joodse volk. De eerste vier solidariteitsreizen 
in 2016 hebben gegarandeerd vertrek! Tijdens 
onze reizen tonen we onze steun aan Israëls 
bevolking. Een welkom gebaar in een wereld die 
zich steeds meer tegen Israël lijkt te keren.

Het is bijzonder om naar Israël te reizen. Maar de mees-
te toeristen doen niets anders dan attracties bezoeken, 
wat dobberen in de Dode Zee en een keertje falafel eten. 
De contacten met de bevolking gaan niet veel verder 
dan de receptionist van het hotel en een paar winkeliers.

Solidariteitsreizen
Christenen voor Israël organiseert solidariteitsreizen. 
Reizen die tot doel hebben om, naast het land te bezoe-
ken, vooral ook de bevolking te ontmoeten, te spreken 
en te bemoedigen. Daarom hebben we tijdens de reizen 
contact met diverse organisaties die we als stichting 
ondersteunen, en ontmoeten we Israëli's.

Dit jaar organiseert Christenen voor Israël zeven van deze 
prachtige reizen naar het beloofde land. De vier reizen 
vóór de zomervakantie vertrekken nu allemaal al gegaran-
deerd. Er is dus geen mogelijkheid dat uw aanmelding van-
wege een tekort aan deelnemers geannuleerd zal worden.

Reizen dit voorjaar
Zo kunt u van 6 tot 13 april met ds. Oscar Lohuis de 
Paasreis door Israël maken, waarin we in het bijzonder 
ook stilstaan bij de opstanding van onze Here Jezus. Gaat 
u voor het eerst kennismaken met Israël en wilt u zo veel 

mogelijk zien? Dan is de Vogelvluchtreis van 2 tot 9 mei 
iets voor u. Voor wie graag de Bijbelse geschiedenis en 
profetische betekenis van het land tijdens een reis aan 
bod wil laten komen, is de Bijbelreis voor beginners van 2 
tot 12 mei een optie. Ten slotte is er vóór de zomer nog van 
23 mei tot 2 juni een Hartlandreis met ds. Henk Poot. Hij 
neemt u mee naar het Bijbelse hartland in Judea en Sama-
ria om ook daar de bewoners te bemoedigen.

Reis mee!
Na de zomer zijn er nog drie reizen: een tweede Vogel-
vluchtreis, de Loo� uttenreis en een Wachtersreis.

»  Meer informatie, prijzen en aanmeldingsformulieren 
vindt u op christenenvoorisrael.nl/reizen. 

Reist u mee?

Platform Appèl Kerk & Israël organiseert op 
maandag 7 maart een landelijke dag in de 
Kruiskerk, Venestraat 44 in Nijkerk. Het thema 
luidt ‘Zonder Israël geen toekomst’.

Israël is een volk met een goddelijke opdracht. Waaruit 
bestaat die opdracht voor Israël en voor christenen, die met 
een beroep op Jezus dezelfde God willen dienen? 

Tijdens deze studiedag spreken rabbijn Raphael Evers uit 
Amsterdam (Hoe ziet Israël zichzelf?), prof. dr. Cees den 
Heyer uit Kampen (Zonder Israël is de kerk sprakeloos. 
Over de opdracht van de kerk naast en ten opzichte van 
Israël), en Jan Wesseling uit Lisse (Praktische uitwerking 
aan de basis). 

’s Middags is er ruim de tijd om elkaar te ontmoeten en met 
elkaar van gedachten te wisselen.

»  Deelname bedraagt 10 euro per persoon. Voor meer 
informatie kijkt u op appelkerkenisrael.nl.

Zonder Israël 
geen toekomst
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Als vriend bent u  op twee manieren betrokken bij en dus DEELgenoot in 
- de verantwoordelijkheid, die op de schouders van het Jaffa 

Instituut rust; 
- de mooie resultaten die mede dankzij uw steun worden bereikt. 
Maar, de taak van het Jaffa Instituut is nog lang niet volbracht en 
daarmee ook de onze niet. Nog honderden kinderen wachten op hulp, 
moeders op een baan,  gezinnen op voedselpakketten en overlevenden 
van de Shoa niet alleen op een voedselpakket, maar ook op een helpende 
hand en een luisterend oor.  

JAFFA MOET DOOR. 
Mogen zij blijven rekenen - of gáán rekenen - op uw helpende hand? 

Gaan wij SAMEN DOOR ? 

         JAFFA moet door ! 
Via de Stichting Jaffa-Project Nederland gaat uw gift, 
lijfrenteschenking of legaat rechtstreeks naar het  
Jaffa Instituut. 
Ons motto: “bij ons bestaat er geen strijkstok” 
Informatie:   
algemeen en toezending nieuwsbrief: 0548-61 17 48 
e-mail:info@jaffaproject.nl  
Adreswijziging: Wilt u zo vriendelijk zijn om dit door 
te geven, want goede vrienden verliezen we niet 
graag uit het oog. Bij voorbaat hartelijk bedankt. 
telefonisch 0548-61 17 48/e-mail: info@jaffaproject.nl 
per post: Lage Esweg 11, 7441 AV NIJVERDAL 

bankrekening nummer: 
NL12 RABO 0335 5422 39 

Stichting Jaffa-Project Nederland Strijen 
Strijen 

Uit de grond van vele harten: 
toda raba – hartelijk bedankt 

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

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

TE HUUR Aan de COSTA BRAVA, omgeving 
Gerona, onze vrijstaande 6 persoons 
bungalow met eigen zwembad.

Rust, stilte en ruimte om u heen. 
Kijk voor verdere info op:
www.vakantiewoning-costabrava.nl

of bel 06-46 23 13 14

Jan Budding Schilderwerk
Elst (Utrecht)

 

Voor al uw schilderwerk,
binnen en buiten!

Bel voor een vrijblijvende offerte:
06-39 675 192

GROEPSACCOMMODATIE VOOR CHRISTELIJKE GROEPEN EN FAMILIES
internet: www.devistrap.nl telefoon: 06-18097777 b.g.g. 06-54222100

Kampeerboerderij 
Stichting De Vistrap 
te Dalfsen

Celebrate
Pesach

Zelhem

Een boeiende studie over het avondmaal 
en de joodse gewoonten

Worship: Hearts United met Eric & Tanja Lagerström

Zaterdag 23 april 2016  van 10.00 – 21.00 uur

BOEK NU:
www.betteld.nl/

celebratepesach2016



Het Israëlcentrum in Nijkerk is het hele jaar 
door de moeite van het bezoeken waard.  
Natuurlijk vanwege de Israëlwinkel van het 
Israël Producten Centrum, maar ook vanwege 
de prachtige exposities in het gebouw.

Tot en met 12 maart kunt u in het Israëlcentrum nog 
de werken bewonderen van Martin Haas. Hierover 
heeft in onze vorige krant uitgebreid kunnen lezen. 

Vanaf 21 maart exposeert Suzanne van Duffelen uit 
Doetichem haar werk: stillevens en taferelen uit het 
Jodendom in werken van olieverf op doek in klassie-
ke stijl. 

»  Tot 23 mei kunt u deze expositie komen  
bezichtigen van maandag tot en met zaterdag  
tussen 10.00 en 16.00 uur.  
 
Koffie en thee zijn gratis, net als de toegang.

Exposities  
in Nijkerk

Warme maaltijden voor 
kinderen in Jaffa
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Wie Israël leert kennen, gaat de Bijbel met andere 
ogen lezen. Onder het motto ‘Ontmoet Israël’ 
hoopt Christenen voor Israël ook dit jaar weer 
een reeks van vier studiedagen te organiseren 
voor predikanten en voorgangers. 

Centraal staat de ontmoeting met Israël en het 
leren van het Jodendom. Concreet betekent dat 
dat we weer een aantal Joodse sprekers zullen 
uitnodigen. 

In gesprek met elkaar hopen we te komen tot een 
rijker verstaan van de Bijbel en van Gods weg met 
Israël en de volken. 

De eerste studiedag vindt plaats in het Israëlcen-
trum, Patroonstraat 1 in Nijkerk op woensdag 6 
april. Rabbijn Chaim Eisen uit Jeruzalem spreekt 
deze dag over het thema ‘Twee volken in uw 
schoot, Esau en Jakob als typologie voor de ver-
houding van Israël en de kerk?’

»  De studiedag vindt plaats van 10.00 tot  
15.30 uur. Deelname bedraagt 15 euro  
(inclusief lunch).  
 
Aanmelding is verplicht en kan vóór 2 april  
via christenenvoorisrael.nl/studiedagen  
of 033-2458824.

Predikantendag 
met rabbijn Eisen

De wijken waarin het Jaffa Instituut hulp verleent, horen 
tot de armste van Israël. Meer dan de helft van de mensen 
in deze buurten leeft onder de armoedegrens. Verdrietig 
genoeg worden de kinderen nog erger getroffen door 
armoede. Hierdoor verlaat meer dan de helft van deze 
kinderen ook voortijdig, zonder diploma, hun school. 

De maatschappelijk werkers van het Jaffa Instituut ver-
diepten zich in de ondervoeding onder de kinderen. Ze 
kwamen erachter dat 65 procent van de scholieren en stu-
denten geen evenwichtige voeding krijgt en dat 32 procent 
met regelmaat een hele dag niets te eten heeft. Daardoor 
kunnen de kinderen zich moeilijk concentreren op school. 
Een voedzame maaltijd was het eerste wat nodig was om 
de kinderen een kans te geven alle klassen te doorlopen en 
een diploma te halen.
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Ondernemer helpt 
Ethiopische tieners 

De jonge ondernemer Jan David Kleppe runt het 
energiecollectief SamSam, een wederverkoper van 
energie, die hij omschrijft als een sociale onderne-
ming: “Dat is een onderneming met een maat-
schappelijke missie." 

SamSam schenkt een gedeelte van de omzet aan 
goede doelen, waaronder sinds een paar maanden 
Yedidim van Christenen voor Israël. Inmiddels 
staat de teller van giften voor Yedidim al op meer 
dan drieduizend euro.

"Als je via SamSam groene energie afneemt, do-
neren wij een deel van de opbrengst aan een goed 
doel van uw keuze. We verdienen er natuurlijk ook 
mee; dat is bij ons niet het hoofddoel, maar een 
middel om maatschappelijke waarde te creëren. 
Het uitgangspunt is dat elke beslissing voorde-
len moet opleveren voor alle betrokken van ons 
collectief.”

Yedidim is een project dat wordt ondersteund door 
het ondernemersplatform van Christenen voor 
Israël. Door het project worden twintig meisjes 
geholpen. Ze krijgen intensieve sociale en maat-
schappelijke begeleiding. 

Het zijn meisjes uit probleemgezinnen, die zonder 
hulp waarschijnlijk in de prostitutie of criminali-
teit terecht zouden komen.

»  Wilt u als ondernemer Israël ook steunen,  
meldt u dan aan als lid bij Klaas Hoekstra, 
kl.hoekstra@filternet.nl Meer informatie op 
christenenvoorisrael.nl/ondernemers.

Met een tussenstand van ruim drieduizend euro voor het project Yedidim  
helpt ondernemer Jan David Kleppe mee de toekomst van Ethiopische  
tienermeisjes te verbeteren. 

Onze projecten in Israël
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Een warme maaltijd voor arme kinderen in Jaffa, daar helpt u aan mee. In de arme wijken van Jaffa,  
Zuid-Tel Aviv en Bat Yam leven veel kinderen in moeilijke omstandigheden. Door het warme maaltijden- 
programma krijgen ze dagelijkse een voedzame, warme maaltijd – vaak de enige maaltijd op een dag.
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te Joodse kalender

5 maart 2016
Thoralezing: Wajakheel, Exodus 
35:1-38:20. Haftaralezing: 1 Koningen 
7:40-50

12 maart 2016
Thoralezing: Pekoedé, Exodus 38:21-
40:38. Haftaralezing: 1 Koningen 
7:51-8:21

19 maart 2016
Thoralezing: Wajikrá, Leviticus 1:1-5:26. 
Haftaralezing: Jesaja 43:21-44:23

23 maart 2016
Ta’aniet Esther (Vastendag van Esther)

24 maart 2016, Poeriem
Thoralezing: Exodus 17:8-16

26 maart 2016
Thoralezing: Tsav, Leviticus 6:1-8:36. 
Haftaralezing: Jeremia 7:21-8:3, 9:22-23

Sprekers

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 
19.30 uur: Ermelo: Lezing op vrouwen- 

vereniging van Heleen Bénard.  
Locatie: De Voorhof, Fr. Hendri-
klaan 11. Thema: Sjawoe’ot en 
Pinksteren.

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.

Woensdag 2 maart
20.00 uur: Zoetermeer: Lezing Heleen 

Bénard.  Locatie: Stadsboerderij, Bur-
gemeester Middelberglaan 2, Wijk 
21. Thema: Profetische vreugde.

Donderdag 3 maart 
19.30 uur: Terneuzen: Lezing Oscar 

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

20.00 uur: Oldelamer: Lezing ds. 
Henk Poot.  Locatie: PKN kerk, 
Hoofdweg 61. Thema: Vervulde 
profetieën in Israël en het Mid-
den-Oosten.

Maandag 7 maart 
17.00 – 21.00 uur: Nijkerk: Israël-

cursus (3/6).  Locatie: Israëlcen-
trum, Patroonstraat 1. Met ds. 
Gerard Krol (het Koninkrijk en 
de gemeente) en SGP-Tweede 
Kamerlid Elbert Dijkgraaf (van 
steun naar samenwerken – Israël 
heeft veel te bieden), Kosten E 10, 
aanmelden via israelcursus.nl of 
033-2458824.

20.00 uur: Hendrik-Ido-Ambacht: 
Lezing ds. Henk Poot.  Loca-
tie: Elimkerk, Jan Wissenlaan 
7. Thema: Jezus, Israël en het 
Nieuwe Testament.

Dinsdag 8 maart
19.30 uur: Zwolle: Lezing ds. Kees van 

Velzen.  Locatie: De Zuiderhof, 
Troelstralaan 25. Thema: Het her-
stel van het koningschap van Israël.

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 ds. 
Henk Poot (2/3).  Locatie: Gebouw 
de Ontmoeting, Marktplein 9. 
Thema: Israël en de Psalmen.

Donderdag 10 maart
14.30 uur: Nijkerk: Lezing Heleen 

Bénard.  Locatie: De Kruiskerk, 
Venestraat 44. Thema: Van Pesach 
naar Pasen.

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, Per-
zikstraat 14a. Thema: De grote bete-
kenis van Israël voor deze wereld.

Zaterdag 12 maart 
10.30 – 14.30 uur: Nijkerk: Israëlcur-

sus (4/6).  Locatie: Israëlcentrum, 
Patroonstraat 1. Met prof. dr. Willem 
J. Ouweneel (Israël en de verwach-
ting van Gods Koninkrijk) en ds. 
Willem J.J. Glashouwer (wat zegt 
Matteüs 24 ons in 2016?). Volgeboekt.

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

J.J. Glashouwer (3/3).  Locatie: Ker-
kelijk Centrum de Rank, Torenstraat 
15. Thema: Israël en de eindtijd.

Dinsdag 15 maart
9.30 uur: Alkmaar: Lezing Heleen 

Bénard.  Locatie: Orgelzaal Booy 
Alkmaar, Daalmeerpad 13. Thema: 
Van Pesach naar Pasen.

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 Kruisge-
bouw, van Drinenstraat 5. Thema: 
Redenen om Israël te steunen.

19.30 uur: Buitenpost: Lezing 
Marianne Glashouwer.  Locatie: 
Christengemeente Buitenpost, 
Marconiweg 5. Thema: Bonhoef-
fer, actueler dan ooit.

Donderdag 17 maart
19.30 uur: Scherpenzeel: Lezing 

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

19.45 uur: Groot Ammers: Lezing 
Marianne Glashouwer.  Locatie: 
Hervormd Centrum, Wilhelmina-
straat 6a. Thema: Van Pesach naar 
Pasen.

20.00 uur: Zuidwolde: Lezing ds. Jaap 
de Vreugd.  Locatie: d’Olthof, 
Hoofdstraat 96. Thema: Met Israël 
op weg naar de toekomst.

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.

Dinsdag 22 maart
14.30 uur: Alphen aan den Rijn: Lezing 

Marianne Glashouwer op oude-
renmiddag.  Locatie: Goede Her-
derkerk, Ten Harmsenstraat 16. 
Thema: Van Pesach naar Pasen.

20.00 uur: Oldemarkt: Seminar ds. 
Henk Poot (3/3).  Locatie: Gebouw 
de Ontmoeting, Marktplein 9. 
Thema: Israël en de Psalmen.

20.00 uur: Stadskanaal: Lezing ds. 
Kees van Velzen.  Locatie: Chris-
tengemeente Rehoboth, Hoofd-
kade 139a. Thema: De herrijzenis 
van Israël en de wederkomst.

Woensdag 23 maart
20.00 uur: Tiel: Seminar ds. Henk 

Poot (1/3).  Locatie: EZG de Ark, 
Vijverlaan 1a. Thema: Israël en de 
Psalmen.

14.30 uur: Sliedrecht: Lezing Marianne 
Glashouwer op ouderenmiddag.  
Locatie: Recreatiezaal Zorgcen-
trum Overslydrecht, Scheldelaan 
3. Thema: Van Pesach naar Pasen.

Dinsdag 29 maart
19.30 uur: Meppel: Lezing ds. Oscar 

Lohuis.  Locatie: Kerkelijk Centrum 
Trias, Groenmarktstraat 6. Thema: 
Wie is Jezus in relatie tot Israël?

Woensdag 30 maart 
13.00 uur: Nijkerk: Lezing Natan 

Sharansky.  Locatie: Israëlcentrum, 
Patroonstraat 1. Thema: de terug-
keer van het Joodse volk. Aanmel-
den verplicht: bijeenkomst@cvi.nl 

19.30 uur: Wijk en Aalburg: Lezing ds. 
Henk Poot.  Locatie: Hervormde 
Kerk, Oude Kerkstraat 29a. 
Thema: Gods plan met Israël.

20.00 uur: Rotterdam: Lezing ds. Kees 
van Velzen.  Locatie: Koningskerk, 
Stieltjesstraat 30. Thema: De herrij-
zenis van Israël en de wederkomst.

20.00 uur: Nunspeet: Concert Trio C 
tot de Derde en spreker Natan 
Sharansky.  Locatie: Theater Velu-
vine, F.A. Molijnlaan 186. Toegang 
gratis, aanmelden verplicht via bij-
eenkomst@cvi.nl of 033-2458824.

20.00 uur: Zeist: Lezing Henriët Poot 
op vrouwenvereniging.  Locatie: 
De Citadel, Bergweg 6. Thema: 
Joods leven.

Donderdag 31 maart 
20.00 uur: Wormerveer: Seminar ds. 

Henk Poot (1/3).  Locatie: PG 
Ruach, Noorderstraat 7. Thema: 
Het geheim van Israël.

Maandag 4 april 
20.00 uur: ’s-Gravendeel: Lezing 

rabbijn Chaim Eisen.  Locatie: 
Concordia, Dr. Bossersstraat 11. 
Thema: Lied van Gods verlossing 
(n.a.v. Jesaja 11 en 12).

Dinsdag 5 april 
20.00 uur: Assen: Lezing rabbijn 

Chaim Eisen.  Locatie: CGK 
Bethelkerk, Groningerstraat 14. 
Thema: Lied van Gods verlossing 
(n.a.v. Jesaja 11 en 12).

20.00 uur: Rijssen: Lezing ds. Kees 
Kant.  Locatie: Ontmoetingskerk, 
Boomkamp 4. Thema: Waar komt 
de anti-Joodse houding vandaan in 
de kerkgeschiedenis?

Woensdag 6 april 
10.00 uur: Katwijk: Lezing Marianne 

Glashouwer.  Locatie: Vredeskerk, 
Baljuwplein 1. Thema: Israël.

10.00-15.30 uur: Nijkerk: Predikan-
tendag met rabbijn Chaim Eisen.  
Locatie: Israëlcentrum, Patroon-
straat 1. Thema: twee volken in 
uw schoot. Jakob en Ezau als beeld 
voor Israël en de Kerk? Aanmel-
den: via bijeenkomst@cvi.nl of 
033-2458824. Deelname E 15,-.

19.30 uur: Houten: Lezing rabbijn 
Chaim Eisen.  Locatie: Moluks Ker-
kelijk Centrum, Oud Wulfseweg 
1. Thema: De dubbele feestdag 
van Pasen: Twee feestdagen, twee 
bevrijdingen.

20.00 uur: Tiel: Seminar ds. Henk 
Poot (2/3).  Locatie: EZG de Ark, 
Vijverlaan 1a. Thema: Israël en de 
Psalmen.

Donderdag 7 april 
17.00 – 21.00 uur: Nijkerk: Israëlcur-

sus (5/6).  Locatie: Israëlcentrum, 
Patroonstraat 1. Met rabbijn Chaim 
Eisen (Jesaja 11 en 12: Gods verlos-
sing en haar gezangen) en Koen 
Carlier (Twintig jaar Breng de Joden 
thuis). Kosten E 10,-, aanmelden 
via: israelcursus.nl of 033-2458824.

20.00 uur: Wormerveer: Seminar ds. 
Henk Poot (2/3).  Locatie: PG 
Ruach, Noorderstraat 7. Thema: 
Het geheim van Israël.

Vrijdag 8 april
9.30 uur: Katwijk: Lezing rabbijn 

Chaim Eisen.  Locatie: Vredeskerk, 
Baljuwplein 1. Bijeenkomst voor 
predikanten en voorgangers.

Maandag 11 april 
20.00 uur: Eindhoven: Lezing rabbijn 

Chaim Eisen.  Locatie: De Schuil-
plaats, Marconilaan 70. Thema: De 
dubbele feestdag van Pasen: Twee 
feestdagen, twee bevrijdingen. 

Dinsdag 12 april 
19.45 uur: Ermelo: Lezing Marianne 

Glashouwer.  Locatie: Verenigings-
gebouw de Hoeksteen, Zeeweg 
100. Thema: Het Joodse gezinsle-
ven en de Joodse vrouw.

19.30 uur: Groningen: Lezing rabbijn 
Chaim Eisen.  Locatie: VBG 
Groningen, Friesestraatweg 221. 
Thema: De dubbele feestdag van 
Pasen: Twee feestdagen, twee 
bevrijdingen.

Woensdag 13 april
19.30 uur. Fijnaart: Lezing ds. Willem 

J.J. Glashouwer.  Locatie: De 
Vijverhof, Kerkring 1. Thema: 
Waarom Israël?

Donderdag 14 april 
19.30 uur: Groningen: Lezing ds. Kees 

Kant.  Locatie: Gemeente zaal 
Immanuelkerk, Overwinningsplein 
1. Thema: De grote betekenis van 
Israël voor deze wereld.

20.00 uur: Wormerveer: Seminar ds. 
Henk Poot (3/3).  Locatie: PG 
Ruach, Noorderstraat 7. Thema: 
Het geheim van Israël.

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

Vrijdag 15 april
19.30 uur: Genemuiden: Lezing ds. 

Willem J.J. Glashouwer.  Locatie: 
Hervormd Centrum, Stuivenberg-
straat 51. Thema: Israël een teken 
van hoop.

Muziek

Zaterdag 2 april
19.15 uur: Bedum: Zingen voor Israël.  

Locatie: Martyriakerk, Thede-
mastraat 18.

Dinsdag 12 april 
19.45 uur: Vlaardingen: Zingen voor 

Israël:  Locatie: Bethelkerk,  
Verkadesingel 26.

Vrijdag 15 april 
19.45 uur: Putten: Zingen voor Israël.  

Locatie: Hersteld Hervormde 
Kerk, Henslare 2.

Zaterdag 16 april
19.00 uur: Sommelsdijk: Zingen voor 

Israël.  Locatie: Hervormde Kerk, 
Marktveld 13.

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.

22 maart - 22 mei
10.00-16.00 uur: Nijkerk: Expositie 

Suzanne van Duffelen.  Locatie: 
Israëlcentrum, Patroonstraat 1. Vrij 
te bezichtigen. Dagelijks geopend, 
met uitzondering van zondag.

Zaterdag 2 april 
10.00 – 16.00 uur: Ede: Israël-Fami-

liedag.  Locatie: De Schuilplaats, 
Otterloseweg 18a. Ochtendpro-
gramma met ds. Kees van Velzen, 
Marcel van der Poel & band en 
Klezmerband Trio C tot de Derde, 
crèche en kinderprogramma. Mid-
dagprogramma met workshops. 
Koen Carlier. Thema: Israël komt 
thuis. Kaarten E 5,- per stuk en 
E 2,50 voor kinderen en jongeren 
t/m 18 jaar via cvi.nl/familiedagen.

Zaterdag 9 april 
10.00 – 16.00 uur: Katwijk: Israël- 

Familiedag.  Locatie: Nieuwe 
Kerk en het Anker, Voorstraat 74. 
Ochtendprogramma met Koen 
Carlier, Holland-Koor, crèche en 
kinderprogramma. Middagpro-
gramma met workshops. Thema: 
Israël komt thuis. Kaarten E 5,- 
per stuk en E 2,50 voor kinderen 
en jongeren t/m 18 jaar via cvi.nl/
familiedagen.

Zaterdag 16 april 
10.00 – 16.00 uur: Wijk en Aalburg: 

Israël-Familiedag.  Locatie: Nieuwe 
kerk De Burg, Oude Kerkstraat 
19a. Ochtendprogramma met 
Koen Carlier, Marcel van der Poel 
& band en Klezmerband Trio C tot 
de Derde, crèche en kinderpro-
gramma. Middagprogramma met 
workshops. Thema: Israël komt 
thuis. Kaarten E 5,- per stuk en 
E 2,50 voor kinderen en jongeren 
t/m 18 jaar via cvi.nl/familiedagen.

Zaterdag 23 april 
10.00 – 16.00 uur: Drachten: Israël- 

Familiedag.  Locatie: VBG Bethel, 
De Bolder 75. Ochtendprogramma 
met Koen Carlier, CRK Voices, 
crèche en kinderprogramma. Mid-
dagprogramma met workshops. 
Thema: Israël komt thuis. Kaarten 
E 5,- per stuk en E 2,50 voor 
kinderen en jongeren t/m 18 jaar 
via cvi.nl/familiedagen.

Extern

Donderdag 3 maart
19.30 uur: Amersfoort: Lezing Ad van 

Liempt.  Locatie: Beth Medina (bij 
de synagoge), Drieringensteeg 
5-7. Thema: Aan de Maliebaan; 
de kerk, het verzet, de NSB en de 
SS op een strekkende kilometer. 
Toegang: gratis voor donateurs, 
E 5,- voor niet-donateurs. Meer 
info: synagogeamersfoort.nl.

Zaterdag 5 maart
19.00 uur: Leek: Lezing René Malgo.  

Locatie: PKLO de Hoeksteen, Lin-
densteinlaan 1. Thema: De Leeuw, 
het Lam en de draak.

Woensdag 16 maart
20.00-22.00 uur: Leiden: Lezing 

rabbijn Wim van Dijk.  Locatie: 
Levendaal 14, bovenzaal synagoge. 
Thema: Het leven na de dood. 
Toegangsprijs 5 euro.

Donderdag 17 maart
12.00 uur: IJsselstein: Vrouwendag 

met diverse workshops.  Locatie: 
Het Kruispunt, Touwlaan 36. Prijs 
E 13,50. Opgave vrouwendagijssel-
stein@gmail.com. Aanmelden tot 
7 maart. Collecte voor Yedidim.

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 290 verschijnt op 25 maart 
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.

colofon

israël aktueel | maart 2016 
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Verkrijgbaar in de (christelijke) boekhandel of op everread.nl

Handelingen 2 is de geboortedag van de kerk! Wie zich probeert te 
verplaatsen 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; beginnend met Petrus, 
eindigend met Paulus.

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

H.B. Slagter - 64 blz - 20 x 12,5 cm - 9789066943629 - € 5,50

Paulus schreef zeven vroege en zeven late brieven. In zijn late 
brieven gebruikt hij soms compleet nieuwe woorden en begrippen. 
Sommigen menen dat dit komt omdat niet Paulus maar andere 
schrijvers deze ‘late’ brieven hebben geschreven. In dit boekje komt 
naar voren dat het wel degelijk Paulus was die deze brieven schreef. 
Bovendien worden die nieuwe woorden en begrippen bestudeerd 
en is ingegaan op de reden van het introduceren daarvan.
Ze maken deel uit van een fantastische boodschap voor de gelovige!

SAMEN
LEVEN

VROUWEN EN HUN OLIJFBOMEN 
35 vrouwen, 35 schilderijen, 1 droom!

e
WIZO Europe

www.wizo.nl

Een inspirerende boodschap van verdraagzaamheid en vriendschap ondanks 
culturele en religieuze verschillen. Een ontroerende uitdrukking van tolerantie.

Van 12 februari t/m 16 april 2016 de tentoonstelling 
‘SAMEN-LEVEN vrouwen en hun olijfbomen’ in Museum 
Sjoel Elburg, Graaf Hendriksteeg 2.

Vriendschap, loyaliteit en verdraagzaamheid tussen mensen 
van heel verschillende culturele en religieuze achtergrond
is mogelijk, ondanks alle obstakels die er zijn. Door samen 
te gaan schilderen in het project ‘Vrouwen en hun olijf-
bomen’ in het WIZO Community Center in Afula (Israël)  
hebben 35 Israëlische vrouwen van joodse, islamitische, 
christelijke en circassische achtergrond dat ervaren!  IBAN NL53 RABO 0367 5075 60

WWW.JEMIMA.NL

IEDER KIND VERDIENT EEN THUIS!

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

AMCHA ISRAEL
In Israel wonen nog 190.000 

overlevenden van de Holocaust. 

AMCHA biedt psychosociale hulp in 14 behandel  centra 
aan 17.000 getraumatiseerde mensen.

Steun Vrienden van 
Amcha Nederland Amersfoort

IBAN: NL42 ABNA 049 06 06 210

www.amcha.nl
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Lekker ongenuanceerd
Laatst raakte ik op een verjaardag, tussen de blok-
jes kaas en borrelnootjes door, met iemand aan 
de praat over Israël. Dat onderwerp kun je soms 
maar beter vermijden als je het echt gezellig wilt 
houden, maar deze keer kwam ik er niet onderuit. 

“Die christenen die voor Israël ...”, begon mijn gesprekspart-
ner, “die zijn vaak zo ongenuanceerd. Mij veel te radicaal.” Ik 
probeerde dat beeld nog wat bij te schaven, maar na een paar 
pogingen had ik door dat dat weinig succes had. Over nuan-
ceren gesproken, zeg maar.
Later liet ik het gesprek nog eens voorbij komen in mijn ge-
dachten. Misschien had hij toch wel wat meer gelijk dan ik eerst 
dacht. Maar ik vroeg me ook af: is dat dan per se verkeerd, af en 
toe een beetje ongenuanceerd uit de bocht komen?

Natuurlijk is het een goed menselijk streven om in alles wat je 
doet en zegt een balans te zoeken. Dat voorkomt vaak een hoop 
ellende voor jezelf – en anderen. Maar of God nou altijd even ‘ge-
nuanceerd’ is? Ik vraag het me af, zeker als het over Israël gaat. Ik 
ken in ieder geval genoeg Bijbelteksten die mijn gesprekspartner 
vast als ‘te radicaal’ zou aanmerken. In Jeremia 32 bijvoorbeeld, 
waar God zegt dat Hij Zijn volk met heel Zijn hart en heel Zijn 
ziel voorgoed in het land Israël zal planten. Of anders de bekende 
spreuk uit Genesis 12: “Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u 
vervloekt, zal Ik vervloeken.” Nou, daar ga je dan met je nuance.
Het ontbreken van nuance hoef je dus niet altijd als een be-
schuldiging te zien. Soms verlangt God nou eenmaal van ons 
om radicaal stelling te nemen. Lekker ongenuanceerd zijn, is 
soms zo slecht nog niet.

Op de Isreality-pagina in de vorige Israël Aktueel vroegen we ons nog af of jullie zin 
hadden om deze zomer met ons naar Israël te gaan. En óf jullie daar zin in hebben!

Onze twee jongerenreizen waren binnen no-time volgeboekt. Aanmelden is dus helaas 
niet meer mogelijk. Dat wordt weer wachten tot volgend jaar ... 

Volgeboekt!
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Op isreality.nl vind je elke dag nieuws 
en achtergronden om je te inspireren 
en je geloofsleven te verdiepen. 
Dit zijn de vijf meest gelezen 
artikelen van afgelopen maand: 

5.  7 redenen waarom het Oude 
Testament belangrijk is.

Blogger Geert-Jan noemt in 
zeven stellingen het belang van 
het Oude Testament.

4.  Tweeminutenpreek: ‘De Heere is 
mijn Herder (maar dan anders).’

Elke maandag verschijnt om 12:50 uur 
een tweeminutenpreek op isreality.nl, 
waarin we je in (minder dan) twee 
minuten leestijd een bemoedigende of 
verdiepende boodschap meegeven.

3.  Christenen laten landhuis 
bouwen voor Jezus wederkomst.

Een groep christenen uit New York 
liet een luxe villa bouwen, waar 
volgens hen Jezus na Zijn wederkomst 
in gaat wonen.

2.  “Het geeft me hemelse vreugde 
en een enorme kick.”

Chrissy-Grace (18) sprak zich tijdens 
een demonstratie uit tegen de 
labeling van Joodse producten uit 
de betwiste gebieden in Israël. 
Wij vroegen haar waarom.

1.  Gastblog: Hadar Cohen, het 
zoveelste slachtoff er.

De negentienjarige Hadar werd in 
Jeruzalem doodgestoken door terro-
risten. Gastblogger Joanne schreef 
hier een indrukwekkende blog over. 

» Lees alle artikelen terug 
op isreality.nl!

Een vale gier die onder verdenking stond van spionageactiviteiten voor Israël, is weer thuis. 
De vogel werd onlangs gearresteerd door inwoners van Bint Jbeilon, een dorp in het zuiden 
van Libanon.

Omdat hij een zender op zijn vleugel droeg, zagen de dorpelingen de gier aan voor een spion van 
de Israëlische geheime dienst. Deze zender bleek echter niet voor spionagedoeleinden bedoeld 
te zijn, maar werd door Israëlische natuurbeschermers gebruikt om het dier te kunnen traceren. 
De gier was vanuit een natuurreservaat op de Golanhoogvlakte nietsvermoedend de grens met 
Libanon overgestoken. Uiteindelijk moest het Libanese leger er samen met een aantal vertegen-
woordigers van de Verenigde Naties aan te pas komen om de dorpsbewoners te overtuigen van 
de onschuld van het dier.

‘Mossadgier’ veilig terug in Israël

Tussenjaar? Gestopt met je 
studie? Of gewoon veel te veel 
tijd over? Ga dan aan de slag als 
vrijwilliger bij Aleh in Israël! 

Bij Aleh dragen professionele hulpver-
leners en gemotiveerde vrijwilligers 
zorg voor meervoudig gehandicapte 
kinderen. Ben jij of ken jij iemand die 
minimaal een maand beschikbaar is 
om een maand als vrijwilliger in het 
Aleh-team mee te draaien? 

» Kijk dan snel op isreality.nl/aleh 
voor meer info. 

Vrijwilligerswerk in Israël
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