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»  Gebruik de bijgevoegde folder

Het subsidiëren 
van Israëls vijanden
Hoe zou de Nederlandse regering reage-
ren als de regering van Israël een Neder-
landse of een in Nederland werkzame 
Marokkaanse dan wel Turkse organisatie 
zou subsidiëren die tot verklaard doel 
heeft de Nederlandse belangen te scha-
den en/of de Nederlandse staatsveiligheid 
te ondermijnen? De vraag stellen is hem 
beantwoorden.

Natuurlijk maakt Israël zich niet schul-
dig aan het plegen van een dergelijke 
vijandige daad tegen een bevriende natie. 
Maar andersom gebeurt dat wel en zelfs 
systematisch. De Nederlandse regering 
subsidieert al vele jaren op directe en/of 
indirecte wijze niet één maar meerdere 
nongouvernementele organisaties (ngo’s) 
die zich openlijk uit de naad werken om 
de belangen en zelfs de veiligheid van de 
Joodse staat te schaden.
» lees verder op pagina 9

Half maart kwamen dertien parlement-
sleden van landen uit Latijns-Amerika 
en de Caraïben bijeen. Ze tekende een 
resolutie als blijk van steun aan Israël en 
om zich tegen de BDS-beweging uit te 
spreken. Met de resolutie verklaren de 
ondertekenaars “ondubbelzinnig, op per-
soonlijke titel, onze steun aan het Joodse 
volk om in vrede en veiligheid te wonen 
in het land Israël”. Over de bds-beweging 
verklaarden ze: “Boycots en sancties tegen 
de staat Israël en zijn producten dragen 
bij aan een antisemitische houding die 
wordt geïnspireerd door antisemitisme 
en de weerstand tegen de Joodse staat ... 
[en] zijn schadelijk voor een vreedzame 
oplossing van het Arabisch-Israëlisch con-
flict, en moeten worden afgewezen door 
iedereen die vrede zoekt.” | Foto: Israel Allies 

Foundation

Orthodoxe jongens malen graan tot meel voor de productie van matses  
voor Pesach dat deze maand weer plaatsvindt. Het is een precies werkje,  

want voor echte koosjere matses, mag er geen druppel vocht bij het graan of  
het meel komen. De matses moeten immers volkomen ongezuurd zijn.

Die precisie om de aanwezigheid van 
chameets (‘zuurdesem’) te voorkomen, 
komt op ons misschien wat overdreven 
over. Net zoals wel meer van de gebrui-
ken in het Jodendom al gauw kunnen 
rekenen op ons oordeel als ‘overdre-
ven wettisch’. Maar die precisie dient 
natuurlijk een doel. De Here Jezus wees 
Zijn discipelen al op het gevaar van de 
“zuurdesem van de Farizeeën en Sad-
duceeën”. Dat heeft in christelijke oren 
helaas eeuwenlang geklonken als kritiek 

op het traditionele Jodendom. Maar  
de ‘zuurdesem’ waar Jezus over sprak, 
had veel meer te maken met hun opge-
blazen ego’s.

En opgeblazen ego’s zijn niet exclusief 
uitbesteed aan Joden. In de kerk kunnen 
we er ook wat van. De precisie van deze 
malende Joodse jongens behoort ons 
daarom aan het denken te zetten over 
onszelf. Zijn wij vrij van die zuurdesem? 
En kunnen wij onszelf als het ware ‘leeg 

laten lopen’ voor God? Probeer maar 
eens een gezuurd brood plat te maken. 
De zuurdesem is uiterst hardnekkig. Dat 
is de ongezouten waarheid.

Deze maand vieren wij als christenen de 
opstanding van de Here Jezus. Dat won-
der maakt ons leeg. Want Zijn leven in 
ons breekt ons eigen ego af. Zo is Hij de 
Jood die in ons Zijn woning wil maken, 
en ons reinigt van chameets. En dat is de 
ongezuurde waarheid. | Foto: Flash90

De ongezuurde waarheid

Steun voor Israël uit 
Latijns-Amerika
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Opstanding

Zoals in heel Italië is het rooms-katholicisme overal zichtbaar 
aanwezig. Kerken, kruizen langs de wegen, beelden van de 
Madonna. Maar aan de hoge kliffen van Maratea is er nóg een 
standbeeld: Christus Verrezen.
Net als het grote Christusbeeld in Rio de Janeiro in Brazilië, is 
ook dit standbeeld van meer dan twintig meter hoog zichtbaar 
vanaf grote afstand. Wie de top bereikt vanaf de klif, ziet dat 
deze Christus niet uitkijkt over de zee, zoals in Rio de Janeiro, 
maar zijn gezicht en uitgestrekte armen landinwaarts heeft 
gericht. Alsof hij de mensen die hem benaderen, wil zeggen: ga 
mij niet voorbij! Er is een groot gevaar achter mijn rug! Laat me 
je alsjeblieft tegenhouden! Want als je mij negeert en mij voor-
bijloopt, zal je naar beneden vallen van de steile kliffen achter 
mij en er zal geen redding voor je zijn. Alstublieft, negeer mijn 
uitgestoken armen niet! Ik wil je tegenhouden en je redden van 
de ondergang!

Is dat niet een prachtige boodschap? De verrezen Christus 
wil ons redden van de eeuwige verdoemenis, als we slechts 
Hem en Zijn doorboorde handen en uitgestrekte armen niet 
negeren. Christus is opgestaan. Dat is geen sprookje. Niet 
iets dat men moet ‘geloven’ door je verstand op nul te zetten 
en je blik op oneindig en blindelings een sprong in blind 
geloof te doen. Nee, de Bijbel is een boek over echte realitei-
ten. Feiten zijn feiten. En eenmaal zal Hij komen, als Messias 
van Israël, als Koning der koningen en aan Zijn rijk zal geen 
einde komen. Vrede vanuit Jeruzalem.

Johannes schrijft later: “Wat wij gehoord hebben, wat wij 
gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en 
onze handen getast hebben van het Woord des levens (...) wat 
wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u (...) En deze 
dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt” (1 
Johannes 1:1-4).

Israël
●   De instelling van het Pascha leest u 

in Exodus 12. 22 april is het Seider-
avond. Bid dat het woord spreekt, 
dat de gebeurtenis van Pesach dicht-
bij komt en geen geschiedenis blijft.

●   “In elke generatie staat iemand op 
om ons te vernietigen, maar de 
Heilige – Hij zij geprezen – redt ons 
uit hun handen.” Dit lied wordt op 
Pesach gezongen. Laat u hierdoor 
inspireren in uw gebeden om 
bescherming van het Joodse volk 
tegen gevaar en tegen zijn vijanden.

●   Jeremia 31:16-17, twee verzen met 
een geweldige belofte voor het 
Joodse volk. Terugkeren uit het land 
van de vijand en terugkeren naar 
zijn gebied. Dank voor de alija, voor 
de actie Breng de Joden thuis.

Iran
●   Dreiging en terreur omringen Israël. 

Denk aan ISIS, Iran en Hezbollah. 
Uw gebed dat God al dit onheil 
teniet zal doen.

●   Nadat Iran vorig jaar met vijf 
westerse landen en China een 
voor het land heel gunstig verdrag 
heeft gesloten over zijn kernener-
gieprogramma, sluiten ze verdere 
onderhandelingen uit. De houding 
en de roep om de staat Israël te ver-
nietigen blijft overeind. Blijf daarom 
bidden: spaar, Heere, Uw volk!

●   Iran voert een felle strijd tegen 
Israël, via de media en websites, via 
wapenleveranties en financiering 
van terreur. Bid om verbreking van 
deze macht en bid dat de Heere 
God Zijn volk genadig is. (Psalm 56)

Voorbede
●   Wees gereed! “Daarom, weest ook 

gij bereidt, want op een uur, dat gij 
niet verwacht, komt de Zoon des 
mensen” (Matteüs 24:44). Op de 
bres staan voor Israël, Gods volk, 
en uitzien naar de wederkomst van 
Jezus, Gods Zoon, zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Dank dat we 
deze tijden mogen verstaan.

●   “Als je in de toekomst niet op de 
rots blijft staan, de Bijbel, dan wordt 
je mettertijd een vijand van Israël. 
De strijd wordt echt zeer hevig” 
(Eliahu Ben Chaim, Jeruzalem). Bid 
dat wij staande blijven.

●   Wilt u vandaag bidden voor de ont-
wikkeling van onze zomertentoon-
stelling 2016 die in volle gang is? Het 
thema is De grote terugkeer, over de 
alija vanuit de vier windstreken.
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Calabrië in Italië is een prachtige plek om te bezoeken. Met de bergen, de dorpen,  
de kust en de prachtige zonsondergangen. Overdag is het er warm en soms heet  
in dit zuidelijke deel van Italië en ’s nachts is er een frisse bries om af te koelen.

Gebedspunten
Pieter Bénard

Hanan Al-Hroub is juf in de Palestijnse gebieden. Maar wel 
een bijzondere. Ze groeide op in een Palestijns vluchtelingen-
kamp in Bethlehem en maakte veel geweld mee. Ze onderwijst 
kinderen die ook veel met geweld te maken krijgen. Ze wil hen 
leren om dat niet over te nemen, maar om juist vreedzaam te 
leven en te luisteren naar anderen. Ze laat de kinderen in haar 
klas veel spelen. Zo leer je om positief met anderen om te gaan.
Met haar werk won juf Al-Hroub de Global Teacher Award, een 
prijs voor bijzondere leerkrachten. Ze won veel geld dat ze mag 
gebruiken voor de verbetering van het onderwijs. Palestijnse 
kinderen krijgen helaas vaak veel vijandschap tegen Israël mee 
in het onderwijs. In Palestijnse schoolboeken staan veel slechte 
dingen over Israël. Laten we hopen dat juf Al-Hroub met haar 
prijs iets mag betekenen voor vrede. | Foto: Flash90

Een bijzondere juf
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Israël-Familiedagen
De eerste vier zaterdagen in april 
organiseren wij vier gezellige en veel-
zijdige familiedagen in Ede, Katwijk, 
Wijk en Aalburg en Drachten. Het 
thema van deze dagen luidt ‘Israël 
komt thuis’, over de bijzondere tijd 
waarin wij leven. 

»  Lees meer over deze familiedagen 
op pagina 17 en geef u snel op!
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Israël wil weer  
VN-troepen op Golan

Tijdens een staatsbezoek van de Israëlische president, Reuven Rivlin, aan Rusland,  
heeft deze bij de Russische president Poetin aangedrongen op het herstel van de  

VN-vredesmacht op de Golanhoogvlakte.

UNDOF, de VN-vredesmacht op de Golanhoogvlakte werd in 
1974 in het leven geroepen om de toenemende gewelddadig-
heden tussen de Israëlische en Syrische troepen een halt toe te 
roepen en toe te zien op de wapenstilstand. Sindsdien hebben er 
altijd VN-militairen op de Golanhoogvlakte verbleven.
Met het uitbreken van de burgeroorlog in Syrië, kregen de 
VN-soldaten het zwaar te verduren. Ze werden vanuit Syrië 
beschoten en er werden zelfs een aantal UNDOF-militairen ge-
kidnapt door Syrische groeperingen. Vanwege deze gewelddadig-

heden, waarop de VN-vredesmacht geen passend antwoord had, 
hebben de meeste VN-troepen zich teruggetrokken. Langs de 
grens met Syrië staan nu weer Israëlische troepen gestationeerd.
Met de terugtrekking van een groot deel van de Russische troe-
pen uit Syrië, maakt Israël zich zorgen over de veiligheidssituatie 
langs de grens met Israël. Een eventueel treffen met groeperin-
gen in Syrië zou ernstige gevolgen kunnen hebben. Een her-
nieuwde aanwezigheid van VN-militairen als buffer, zou Israël 
dus gelegen komen.

Kanttekening

Veroordeeld
Het is alweer bijna zes maanden 
bezig, de dagelijkse steekpartijen en 
het inrijden op wachtende mensen 
bij bus- of tramhaltes; het zijn zeker 
geen incidenten meer, maar het is in-
middels een trend. De aanslagplegers 
zijn vooral jonge mannen, kinderen 
vaak nog, en steeds vaker vrouwen. 
Een niet te blussen veenbrand met 
als oorzaak de van zelfbeklag en haat 
vervulde toespraak in de vergade-
ring van de VN door de leider van 
de zichzelf Palestijnen noemende 
Arabieren in het Heilige Land. Op het 
eerste gezicht komt deze oude baas 
over als een goedmoedige, vriendelij-
ke opa, maar hij lijkt zijn voorganger 
in het vertellen van onwaarheden 
en het aanmoedigen van kwaad te 
overtreffen.

Daar waar de Joden telkens in diepe 
rouw zijn over elk slachtoffer van 
deze laffe terreurdaden, worden 
lofzangen aangeheven op de slacht-
partijen van de Arabische moorde-
naars. Geen schijn van iets dat lijkt 
op een veroordeling van de kant van 
de leider van de Palestijnen. Inte-
gendeel, als martelaren worden deze 
terroristen de ’hemel’ in geprezen. 
Een wereld die zo ver weg is van alles 
wat met de boodschap van de Bijbel 
en het Evangelie te maken heeft. Een 
doodscultuur die staat tegenover een 
hartstochtelijke keuze voor het leven, 
kenmerkend voor het Joodse wezen.

De messenintifada in het land Israël 
lijkt geen VN-resolutie waard. Nog 
geen bestraffend woord is er ver-
nomen uit de mond van de secre-
taris-generaal van deze organisatie. 
Heel opmerkelijk eigenlijk, vooral als 
je bedenkt dat bij elke vermeende 
misstap van Israël deze club klaar 
staat om de Joodse staat te ver-
oordelen, al meer dan zestig keer. 
Buitenproportioneel in vergelijking 
met het aantal keren dat landen waar 
mensenrechten met voeten worden 
getreden, zijn veroordeeld: China, 
Irak, Rusland, Pakistan, Somalië, 
Afghanistan en nog enkele andere 
boevenstaten, allemaal nul keer. Af-
gaand op deze cijfers moet Israël wel 
een beangstigend land zijn.
 
Die onrust wordt niet veroorzaakt 
door Israël zelf, maar door de niet- 
aflatende dreiging van Hezbollah 
uit het noorden, Hamas vanuit het 
zuiden, Iran vanuit het oosten en ISIS 
van alle kanten. Maar hoewel er altijd 
oorlogsdreiging in de lucht hangt – al 
tientallen jaren – blijkt er in de wereld 
geen beter en veiliger land om heen 
te gaan dan Israël. Dat is de ervaring 
van allen die Israël als hun ‘twee-
de’ vaderland beschouwen door de 
nabijheid van de God van Israël en de 
diepe verbondenheid met Zijn volk.

Pim van der Hoff, hoofdredacteur
pvdhoff@cvi.nl

De Israëlische president Reuven Rivlin treft de Russische president Vladimir Poetin in Moskou. | Foto: Flash90

Overlijden  
dr. Henk Vreekamp

Op 29 februari kwam dr. Henk Vree-
kamp om het leven bij een aanrijding 
in zijn woonplaats Epe. Wij kenden 
dr. Vreekamp als een groot vriend 
van Israël en als uiterst inspirerende 
spreker en schrijver. Op onze website 
vindt u een in memoriam met links 
naar diverse lezingen die hij kort voor 
zijn overlijden voor Christenen voor 
Israël mocht houden. | Foto: Tjerk de 

Reus/CC3.0 Wikimedia Commons

Soldaten met baard
Even vroegen Israëli’s zich af of een 
baard in het Israëlische leger niet meer 
zou mogen. Seculiere soldaten hadden 
erover geklaagd dat het religieuze 
soldaten makkelijker werd gemaakt 
een baard te dragen dan niet-religieuze 
soldaten. Ze kaartten dit aan bij het 
Israëlisch Hooggerechtshof. Dat eiste 
van de legerleiding dat er één duidelijke 
procedure zou komen voor toestem-
ming voor het dragen van een baard. 
Die is er nu ook gekomen. | Foto: Flash90

Nauwere banden met 
Afrika

Eind februari bracht de Keniaanse 
president Uhuru Kenyatta een bezoek 
aan Israël. Tijdens zijn bezoek bena-
drukte premier Netanyahu dat Israël en 
Afrika nauwer zullen samenwerken. Er 
is daarvoor een speciale Knessetcom-
missie voor samenwerking met Afrika 
ingesteld. Ook zei de premier in de zo-
mer naar Kenia te willen reizen, veertig 
jaar na de bevrijdingsactie in Entebbe, 
waarbij de broer van de premier om het 
leven kwam. Het is dan voor het eerst 
in vijftig jaar dat een Israëlische premier 
het continent bezoekt. | Foto: Flash90
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Breng de Joden thuis

Ik geloof dat orthodoxe Joden dat goed gezien hebben. En als 
de Heere het doet, dan doet Hij het door de dienst van Zijn 
Gezalfde. De Vader heeft de Zoon de opdracht gegeven Zijn 
volk thuis te brengen. Jezus besefte dat ook. Sprekend over 
de laatste dingen gewaagt Hij van de engelen die de uitverko-
renen zullen inzamelen van de uithoeken van de aarde. Het is 
dus niet zo – dat is een misverstand – dat wij alle Joden thuis-
brengen zodat de Messias komen kan. Het zal een prachtig 
gezicht zijn als bij de komst van de Messias de laatste Joden uit 
Rusland, Amsterdam en New York door engelen begeleid naar 
Jeruzalem zullen afreizen.

God maakt alija
Alleen, voor die dag gebeurt het ook al. God roept in Zachari-
as Zijn volk op om te vluchten uit het Noorderland. God zelf 
keert terug naar Sion en dan moeten de kinderen van Israël er 
ook zijn. Bovendien gaat Hij de volken richten, de naties die 
hun vinger hebben uitgestoken naar Zijn oogappel. Ook dat 
gericht heeft Hij in de handen van de Gezalfde gelegd. Dat is 
het eerste wat de profeten over de Messias zeggen. Het boek 

Openbaring vertelt dat trouwens ook (Zacharia 2:6, Jesaja 11:4 
en Openbaring 19:15). 

Verstrooiing en zonde
Nodigt de Heere Zijn volk aanvankelijk met zachte hand uit om 
terug te keren, naar mate de tijd dringt wordt zijn toon feller. 
Komen de ballingen eerst nog teruggevlogen als duiven naar hun 
til, ze worden nu ook als wolken voortgedreven (Jesaja 60:8). 
Jeremia spreekt over de tijd van vissers en over de tijd waarin de 
jagers zullen komen (Jeremia 16:16). Het leven zal in de diaspora 
steeds moeilijker worden. 

De eerste opperrabbijn van Israël, Kook, placht te zeggen dat de 
verstrooiing niet alleen een gevolg van de zonde is, maar ook 
een zonde op zich. Alleen in het land kan Israël immers voldoen 
aan de geboden van de Thora en pas teruggekeerd in het land 
zal Israël gereinigd worden van de smetten van het leven buiten 
Sion (Ezechiël 36:25).

Offer van dankbaarheid
Het bijzondere is dat God ook ons een plaats geeft in de terug-
keer van het Joodse volk. Herhaaldelijk wordt daar door de Hee-
re op gewezen. Allereerst is dat natuurlijk bedoeld voor de oren 
van Israël. Het moet het Joodse volk niet vreemd voorkomen als 
de naties van de aarde de Joden zullen thuisbrengen (Jesaja 14:2, 
Jesaja 60:4). Maar wat voor Israël klinkt als een bemoediging, 
klinkt voor ons als een oproep.

Het is goed om ons in de dagen na Pasen te realiseren dat Jezus 
ook stierf om de verstrooide kinderen Gods bijeen te vergade-
ren (Johannes 11:52). Het Lam Gods droeg de zonden weg en 
daarmee verbrak Hij de macht van de overste van de wereld. 
Niet langer zou de satan Gods volk gevangen kunnen houden. 
Nog triomfantelijker klinken nu de woorden uit Jesaja: “Ik zeg 
tot het noorden: Geef, en tot het zuiden: Houd niet terug, breng 
mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde” 
(Jesaja 43:6). En als wij ons daarin laten gebruiken, zegt dezelfde 
profeet, is elke Jood, die wij thuisbrengen, voor God een offer 
van dankbaarheid (Jesaja 66:20).

De beste  
investering
In de bijsluiter van beleggingsproduc-
ten staat meestal te lezen dat in het 
verleden behaalde rendementen geen 
garantie zijn voor de toekomst. 

Dat klopt ongetwijfeld. Wie kan 
garanderen of voorspellen wat er 
van een investering in een beleg-
gingsproduct overblijft? Ik ben er zelf 
van overtuigd dat het beste waarin 
wij kunnen investeren, het mooiste 
cadeau dat wij kunnen geven, een 
reis naar Israël is voor onze kinderen 
en jongeren.

In onze tijd staat alles op zijn kop in 
deze wereld; Gods wetten worden 
omver gehaald in de samenleving en 
in onze kerken; er ontwikkelt zich 
een liefdeloosheid waarbij alleen mijn 
of ons eigen belang telt. Onze tieners 
en jongeren lezen vaak weinig; ze 
krijgen de pulp van sociale media en 
internet over zich heen en dat dreigt 
hun en onze blik op God die handelt, 
volkomen te verduisteren. 

Er is echter een enorm teken: 
Gods handelen met Zijn volk Israël. 
Daarom is voor mij de beste inves-
tering in onze jongeren hen mee te 
nemen naar Israël. De ontmoeting 
aan te gaan met het volk Israël, dat 
terugkeert op de bergen van Israël 
en Jeruzalem. Het keert terug, omdat 
God het verzamelt uit alle landen en 
het daar voorbereidt op de komst van 
de Messias. In Jeremia 32:41 staat: “Ik 
zal hen voorgoed in dit land planten 
met heel mijn hart en heel mijn ziel.” 
Dat is het wonder dat Hij doet en zal 
doen. Daar ligt het hart en ziel van 
onze hemelse Vader en dat mogen 
wij onze jeugd niet onthouden.

Als onze jongeren, kinderen en klein-
kinderen daar getuigen van mogen 
zijn en zo de trouw van God mogen 
zien voor Israël, dan raken zij ervan 
overtuigd dat Hij ook aan hen trouw 
zal zijn. Dan is er echte hoop voor 
hen en voor ons.

Mijn advies is dus aan grootouders, 
ouders en gemeenten: neem uw 
kinderen mee naar Israël. Een prima 
investering met garantie.

De terugkeer van Israël naar Sion is een zaak van God zelf.  
Op Zijn tijd brengt Hij een keer in het lot van Juda en Jeruzalem (Joël 3:1).

Column
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Het heil is uit de Joden

Een Joodse man probeerde van Duitsland 
naar Zwitserland te vluchten. Aan de 
grens werd hij tegengehouden. De Zwit-
serse douaniers hadden op z’n zachtst 
gezegd niet zo’n goede naam ten opzichte 
van Joden. Deze man zei echter dat hij ab-
soluut naar Karl Barth moest. Barth was 
toen al een bekendheid. Kennelijk belde 
de beambte naar Barth om een en ander 
na te vragen en Barth reageerde zonder 
aarzeling: “Stuur hem onmiddellijk door, 
want ik wacht al lang op hem!” Terwijl hij 
de man totaal niet kende. Deze anekdote 
vertelde dr. E. Busch, Karl Barths laatste 
secretaris om diens inzet voor Joodse 
vluchtelingen te benadrukken.

Kritiek was er ook. Zo viel het op dat er in 
paragraaf 34, wanneer er sprake is van de 
synagoge, geen positieve woorden zijn ge-

bruikt. Dat blijft pijnlijk en dat wordt als 
een gemis ervaren. Juist wanneer het om 
de concrete omgang met Joden gaat in de 
theologische doordenking, is er blijkbaar 
grote verlegenheid. Toch zou het Karl 
Barth tekort doen als wij zijn woorden 
over Israël gesproken en geschreven met 
een hooghartig schouderophalen terzijde 
zouden leggen.

Van de betreffende paragraaf 34 is 
zojuist een vertaling in het Nederlands 
verschenen. Vertaald door Wessel H. 
ten Boom, uitgegeven door uitgeverij 
Boekencentrum. Van harte aanbevolen. 
Tot deze vertaling werd besloten omdat 
het verrassend actueel is. Voorafgaande 
aan de boekpresentatie hield dr. Busch 
een lezing onder de titel Geen volk buiten 
het volk Israël is Gods volk. Dat heeft Karl 

Barth gesteld. En hij meende het oprecht. 
Ook in een preek over Romeinen 15:5-13 
kort na de verkiezingsoverwinning van 
Hitler in 1933 benadrukte hij dat Jezus 
een Jood was. “De Jood herinnert met zijn 
bestaan ons hieraan, dat wij geen Joden 
zijn”, en zo eigenlijk zonder Christus 
vreemd zijn. Geen vervangingstheologie! 
In die tijd en op dat moment gezegd een 
moedige uitspraak en een zeldzaamheid 
in die dagen.

Met mijn aarzelingen voelde ik mij 
een ‘stuurman die aan de wal staat’ ten 
opzichte van Barth. Wij kijken terug en 
weten misschien nu beter. Ik hoop en bid 
dat ik – als ik vooruitkijk – evenzeer Jo-
den onderdak zal blijven geven; letterlijk, 
maar ook vanuit mijn belijden van Jezus 
Christus als Heer geestelijk.

In Karl Barths Kirchliche Dogmatik II,2 schreef hij in paragraaf 34 over Israël en de kerk.  
Van 29 februari tot 2 maart werd de jaarlijkse Barth Tagung gehouden.  

Deze vond plaats in De Glind. Hier hoorde ik de volgende anekdote:
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Nieuwe olim laten trots hun nieuwe Israëlische paspoort zien na aankomst in 

Israël. | Foto: Flash90

Roger van Oordt
rvoordt@cvi.nl



En toch is het werk nog precies zoals 
het was. Koen bezoekt de mensen thuis, 
regelt het vervoer naar de ambassade en 
brengt de mensen naar het vliegveld voor 
hun definitieve vertrek naar Israël. 

De familie Didkovski
In februari bezocht Koen de familie Didk-
ovski. “Ik kwam op maandagmiddag bij de 
familie. Ik was net terug van een reis naar 
het oosten van Oekraïne. We haalden het 
gezin op en tot mijn verrassing stonden 
er heel veel vrienden en familieleden in 
en rond het huis. Nadat de bagage in ons 
busje was gezet, vertelde ik hen dat God 
iedereen van Zijn volk zal brengen naar 
het land Israël, en dat dat op dit moment 
gebeurt.
Toen volgde het zwaarste deel van de reis: 
het afscheid. Je familieleden en vrienden 
vaarwel zeggen. Vooral voor de ouderen is 
dit afscheid hartverscheurend.”

Holocaustgetuigenis
“In de schuilplaats hadden we een prettig 
samenzijn met de mensen die de volgen-
de morgen naar Israël zouden gaan. Een 
van hen, Elizaveta, deelde met ons haar 

relaas. Als klein kind werd ze tijdens de 
Holocaust verraden en naar het getto 
in het dorpje Pechora gestuurd. Daar 
bracht ze drie verschrikkelijke jaren met 
haar moeder door. Ik heb al vaak getui-

genissen gehoord van de ouderen over de 
Holocaust in Oekraïne, maar iedere keer 
huiver ik er van. Dat enorme leed, het is 
er nog steeds.”

Een goed begin
“In de vroege, stille ochtend rijden we 
naar de luchthaven. Elizaveta gaat bij haar 
dochter wonen in Ashdod. De familie 
Didkovski gaat naar een kibboets als 
onderdeel van het integratieprogramma 
First Home in the Homeland (eerste thuis 
in het thuisland). Met dit programma 
heeft de familie Didkovski alle kansen om 
een goed bestaan in Israël op te bouwen.”

»  Het kost € 135 om een Jood uit Oekra-
ine (Noorderland); € 900 om een Jood 
uit India en € 400 om een Jood uit 
Frankrijk te helpen naar Israël te gaan. 
Maakt u ook een bijdrage over?

»  In juni, juli en augustus staat onze 
zomertentoonstelling in het Israëlcen-
trum in Nijkerk in het teken van de 
grote terugkeer van het volk Israël naar 
het beloofde land.
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Druk, druk, druk. Daarmee kun je het werk van alijaveldwerker Koen Carlier  
wel omschrijven. Stilzitten is er nauwelijks bij. Voedselpakketten inkopen en uitdelen;  

duizenden kilometers naar het oosten van Oekraïne om de vluchtelingen tijdelijk  
onder dak te brengen; en alle verzoeken voor ritten naar de ambassade of luchthaven 

 – tientallen per maand – coördineren. In de afgelopen jaren is het werk van een  
enkeling uitgegroeid naar een volwaardige afdeling in Oekraïne.

Hartverscheurend afscheid

Het afscheid nemen valt de familie Didkovsky, evenals 
vele andere vertrekkende families zwaar. | Foto: CvI
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112 video
Israëli’s kunnen sinds kort als eerste 
land ter wereld de hulpdiensten 
bereiken met een videoverbinding 
met behulp van een speciale app. 
De videoverbinding via app stelt de 
alarmcentrale in staat om veel sneller 
meer te weten te komen over de 
situatie en locatie van de beller. Ver-
moedelijk zullen andere landen het 
Israëlische voorbeeld snel volgen.

Keerzijde Klaagmuur-
plannen
Israëls plan om een extra plein voor 
de Klaagmuur aan te leggen waar 
mannen en vrouwen samen mogen 
bidden, heeft een keerzijde. Het plein 
zou over het archeologische park ten 
zuiden van het huidige plein gebouwd 
worden. “Daarmee vertrappen we de 
diamant in de kroon van de Jeruzalem-
se archeologische vondsten”, vinden 
archeologen die in het park werken.

Hof van Arbitrage

Het Permanente Hof van Arbitrage 
in Den Haag, een internationale 
organisatie die in arbitrage in inter-
nationale geschillen voorziet, heeft 
de Palestijnse Autoriteit geaccep-
teerd als lidstaat. Het hof moet niet 
verward worden met het Internati-
onaal Gerechtshof, dat eveneens in 
het Vredespaleis in Den Haag zetelt. 
De acceptatie is onderdeel van het 
Palestijnse streven naar steeds meer 
erkenning door internationale orga-
nen. Israël reageerde bij monde van 
het ministerie van Buitenlandse Za-
ken: “Wat een verspilling van moeite 
voor acceptatie in dit soort organen 
in plaats van dat de Palestijnen terug-
keren naar de onderhandelingstafel”.  
| Foto: Pieter Musterd

Paus bezoekt Auschwitz
Paus Franciscus heeft aangekondigd 
in juli voormalig vernietigingskamp 
Auschwitz-Birkenau in Polen te zullen 
bezoeken. Hij doet dit tijdens de 
Katholieke Wereldjongerendagen die 
dit jaar in Krakau, vlakbij Auschwitz, 
plaatsvinden. De beheerders van het 
herdenkingsmuseum verwachten dat 
naast de paus duizenden jonge ka-
tholieken Auschwitz zullen bezoeken.

Erkenning oriëntaalse 
muziek
Binnenkort heeft Israël een nieu-
we onderscheiding, namelijk een 
die erkenning geeft aan Israëlische 
oriëntaalse musici en hun werk. Aan 
de onderscheiding is ook een prijs 
verbonden van naar verwachting 
145.000 sjekel. Tot nog toe was er 
geen culturele aandacht voor oriën-
taalse muziek in Israël.

Alija Ethiopische Joden onzeker
De eerder aangekondigde komst van negenduizend  

Ethiopische Joden naar Israël staat op losse schroeven. 

In november gaf de Israëlische regering 
toestemming dat de negenduizend Joden 
die nog in Ethiopië zijn, ook naar Israël 
mogen komen. Premier Netanyahu liet  
half maart weten dat de beslissing voor-
lopig niet uitgevoerd zal worden, omdat 

er geen budget beschikbaar is. Voor veel 
Ethiopische Joden in Israël is deze me-
dedeling hartverscheurend. Zij hadden 
hoop dat zij op niet al te lange termijn 
hun uit elkaar gescheurde familie weer 
herenigd zouden zien.

Een Ethiopische man houdt foto’s omhoog van zijn 
familieleden die nog in Ethiopië zijn achtergebleven.  
| Foto: Flash90

Terreur  
in Israël

Je leest er eigenlijk amper meer over  
in de Nederlandse media. Terreur in 
Israël is zo ‘normaal’, dat het geen 
nieuws meer is. In de infographic 
hiernaast ziet u hoeveel terreurinci-
denten er in de afgelopen vijf maanden 
plaatsvonden. Omgerekend bijna tien 
per dag. U zult begrijpen dat de impact 
daarvan op het dagelijkse leven in 
Israël aanzienlijk is.

Breng de Joden thuis
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Eindtijdverwachting

Column

In een opiniebijdrage in het Reformatorisch Dagblad schrijft 
hij hoe bij hem het vermoeden leeft dat we misschien wel 
aan de vooravond van grote dingen staan. 
Al geeft Spruyt te kennen dat hij geen apocalypticus is die 
dag en nacht in de weer is met de profetieën, toch draagt 
hij naar zijn besef het mysterie van Israël wel altijd met 
zich mee. Terwijl de docent aan de Guido de Brès-scholen-
gemeenschap te Rotterdam zich laat inspireren door wat 
verschillende vertegenwoordigers van het Réveil zagen als 
vervulling van de profetieën in hun dagen, komt hij tot de 
slotsom dat we de wereldwijde toespitsing van grote tegen-
stellingen haast niet anders dan in eschatologisch perspec-
tief kunnen zien. En dan vervult het hem met zorg dat de 
loyaliteit die er bij ons volk altijd voor Israël heeft bestaan 
op dit moment ontegenzeggelijk afbrokkelt. Als wij de keuze 
moeten maken tussen enerzijds Israël te steunen en daarbij 
de terreur in Europa op de koop toenemen of anderzijds dit 
niet langer te doen in ruil voor een vreedzaam bestaan, is het 
de vraag of iedereen de goede beslissing neemt.

Repliek
Historicus Bert de Bruin diende hem van repliek. Zo’n 
eindtijdverwachting boezemt hem angst in. Onmiskenbaar 
zijn er volgens hem raakvlakken aan te wijzen met Joodse en 
islamitische eschatologische ideologieën (sic), die meestal 
gepaard gaan met visioenen vol grof geweld. Als seculiere 
zionist, die wel gelovig is, maar een voorstander van de 
scheiding van staat en religie en bovendien een vader van 

drie kinderen ‘voelt hij er weinig voor ongevraagd een rol 
te spelen in wat voor apocalyptisch scenario dan ook’. De 
door Spruyt gesuggereerde keuze noemt hij tamelijk absurd. 
Het is goed mogelijk Israël te steunen zonder dat je hoeft te 
vrezen voor terreur. Die support moet je dan wel garneren 
met kritiek op het nederzettingenbeleid van de Israëlische 
regering. 

‘Tumor’
Ook al woont Bert de Bruin ruim twintig jaar in Israël, toch 
trapt hij in de val dat het de Arabieren alleen gaat om de bezet-
ting van de omstreden gebieden. Vele jaren voor de stichting 
van de staat Israël laaide in het Midden-Oosten de haat reeds 
op tegen de Joden. Sinds het ‘kankergezwel’ van de staat Israël 
in het lichaam van de Dar-al-islam (gebied waar de islam 
heerst) is binnengedrongen, kan er slechts vrede komen als de 
tumor van ‘de zionistische entiteit’ geheel is verwijderd. 

Keuze
Het is verheugend dat Bert de Bruin schrijft dat hij uitziet 
naar de komst van de Messias. Daar hoort een scenario bij. 
Zonder slag of stoot zal dit niet gerealiseerd worden. Eerst 
verzamelen de volken zich tegen Jeruzalem. Dan zal de Heere 
tegen de heidenvolken strijden. Daarna zullen zijn voeten 
staan op de Olijfberg. Lees maar na in de profetie van Zacha-
ria. Als wij willen behoren tot de overgeblevenen die optrek-
ken naar Jeruzalem om de Eeuwige als Koning te eren, zullen 
we nú de goede keuze moeten maken.

Uittocht
Uittocht, exodus. Een bekend op-
schrift van het tweede Bijbelboek. 
Hieraan denkend vergelijk ik het met 
de hedendaagse terugkeer naar het 
beloofde land. Maar hoe ging dat 
toen onder leiding van Mozes? Er wa-
ren plagen en er was een gericht over 
de goden van Egypte. Exodus 12:12. 
Hoe zal het zijn bij de uittocht uit de 
volken? Dus niet uit Egypte alleen?

De profeten helpen ons op weg. 
Jeremia 23 bijvoorbeeld, vers 7 en 8. 
“Men zal niet meer zeggen: Zo waar 
de Here leeft, die de Israëlieten uit 
het land Egypte heeft doen optrek-
ken, maar veeleer: Zo waar de Here 
leeft, die het nageslacht van het huis 
Israëls heeft doen optrekken en het 
heeft doen komen uit het Noorder-
land en uit al de landen waarheen Hij 
hen verdreven had; en zij zullen op 
hun eigen grond wonen.”

Alle stammen. De Joden eerst als 
kwartiermakers. Er is een opmerkelijk 
woord voor Juda bij de zegening van 
Jakob. Deuteronomium 33:7: “Hoor, 
Here, de stem van Juda en breng 
hem tot zijn volk.” Op 14 mei 1948 
zagen we dat kwartiermaken officieel 
gebeuren. En nog onlangs werd dat 
weer eens bekrachtigd en bij wet 
vastgelegd als ‘de staat Israël’. En zo 
mogen wij ook een begin van terug-
keer van de zogenaamd ’verloren 
stammen’ uit Azië en Afrika zien.

Maar gerichten en plagen? Wor-
den de volken niet geschud? Hun 
zekerheden, hun goden! Geldzucht 
(mammon), Moeder Aarde (Gaia). Zijn 
de rampen en besmettelijke ziekten 
niet vergelijkbaar met de plagen van 
Egypte?

Nu werd de eerste terugkeer bepaald 
door de volheid van de ongerechtig-
heid van de Amorieten, vierhonderd 
jaar. Is de huidige terugkeer ook 
bepaald? Een vraag die kan boven-
komen bij het lezen van de krant en 
het zien van het journaal. Maar Gods 
gang met Israël blijft voor velen een 
onbegrijpelijk raadsel. Is er niet ge-
schreven: “Zie, Ik ga voort wonderlijk 
met dit volk te handelen, wonderlijk 
en wonderbaar” (Jesaja 29:14)? Ook 
dat is nieuws, wereldnieuws.
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Stad en land heeft dr. Bart Jan Spruyt afgelopen.  
Voor het eerst van zijn leven bracht hij kortgeleden  

een bezoek aan de stad Jeruzalem en het land  
dat God ooit aan Israël heeft beloofd. 

Bert Koning
bkoning@cvi.nl

Het zit er op. De vier jaar als vertegen-
woordiger van mijn land in Duitsland 
zitten erop en eindelijk ‘mogen’ we 
weer terug naar huis, voorgoed naar 
ons Haifa. Vier jaar geleden kwam ik 
in Frankfurt aan. Het was 18 graden 
onder nul. De straten waren bedekt met 
sneeuw en bevroren. Ik was amper een 
jaar grootvader. Na vier jaar mag ik nu 
weer naar huis, inmiddels grootvader 
van vier kleinzonen (en met nummer 
vijf onderweg!) en na een winter die 
nooit winter wilde worden.

Ik kan mijmerend terugkijken op deze 
vier jaar. De wijze heren in Jeruzalem 

vonden mijn resultaten zodanig posi-
tief dat men mij, ondanks mijn leeftijd, 
promotie heeft gegeven. Ik blijf nog 
altijd veel reizen en veel van die reizen 
zullen naar Duitsland zijn. Maar wo-
nen doen we lekker thuis, boven op de 
Karmelberg.

Wat heb ik geleerd in deze vier jaar? Dat 
er een nieuwe generatie Duitsers is. Een 
nieuwe generatie van niet-Joden die van 
Israël houden. Die mijn land willen on-
dersteunen en met wie een Jood als ik –  
zoon van Holocaustoverlevenden die 
deze ramp konden overleven dankzij de 
goedhartigheid van de familie Snellen 

uit Sevenum – goede gesprekken aan 
heb mogen gaan en vele, vele vriend-
schappen heb mogen sluiten. Een gene-
ratie dat met een schuldgevoel rond-
loopt, die ik geen mens toewens. Een 
generatie die zich zorgen maakt om wat 
er zich tegenwoordig in Europa afspeelt. 
Een generatie die liefde, vriendschap en 
menselijkheid aanbiedt.

Net als Christenen voor Israël ontroert 
het mij om deze generatie te leren ken-
nen en het blijft voor mij een eer om te 
mogen samenwerken. En daarvoor ben 
ik zeer dankbaar.

Dankbaar
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Foto: Markus Schreiber



“Het kwam voor mij niet als een verras-
sing dat deze discussie weer oplaaide”, 
vertelt rabbijn Lody van de Kamp. Drie 
jaar geleden, schreef hij over de discus-
sie rond het wetsvoorstel Dagboek van 
een verdoofd rabbijn. “In de jaren tachtig 
werd deze discussie al gevoerd. Toen 
kwam er geen verbod, maar ik nam 
destijds afscheid van staatssecretaris Ad 
Ploeg met de woorden: ‘We zien elkaar 
wel weer, over een jaar of tien’.
Vrijheid van religie staat laag op de agen-
da. Dat zie je bijvoorbeeld aan de afkal-
ving van de Zondagswet. Dierenwelzijn 
staat veel hoger aangeschreven. Daarom 
begrijpen maar weinigen hoe negatief 
deze discussie afspiegelt op de religie.”

Het convenant
Het Convenant Onbedwelmd slachten 
volgens religieuze riten werd op 5 juni 
2012 gesloten tussen de overheid en 
onder meer het Contactorgaan Mos-
lims en Overheid en het Nederlands 
Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK). 
In het convenant werden afspraken 
vastgelegd die het dierenwelzijn rond 
de praktijk van de onbedwelmde slacht 
zouden moeten verbeteren. De uit-
voerbaarheid van dit convenant stond 
onlangs ter discussie (zie Israël Aktueel 
289 of christenenvoorisrael.nl).
Jonathan Soesman is voorzitter van 
het NIK. Hij reageert naar aanleiding 
van de commotie rondom het conve-
nant: “Een van de vragen die niet goed 
beantwoord worden in deze discussie, 
is wat een betrouwbare indicator is 
voor pijn of lijden van dieren. Vaak 
wordt hier bewustzijn of de aanwe-
zigheid van bepaalde prikkels voor 
gebruikt, maar is dat hetzelfde? Het 
verband tussen de aan- en afwezigheid 
van reflexen en bewustzijn en pijnper-
ceptie is nog niet goed onderzocht en 
aangetoond. Bij een verdoofde patiënt 
worden bepaalde reflexen aangetoond, 

getekend en dit dus ook geaccepteerd, 
maar je moet je afvragen wat een goede 
indicator van bewustzijn is, naast mijn 
eerdere opmerking of bewustzijn en 
pijnsensitiviteit wel hetzelfde zijn.”

Eer van de Schepper
Maar voor rabbijn Van der Kamp gaat 
de discussie veel verder dan de details 
over pijnbeleving of bewustzijn: “Een 
van onze verklaarders legt uit dat de 
Eeuwige moeite had met het verwoes-
ten van de stad Nineve, omdat Hij de 
mens wilde leren dat de wereld vol is 
van Zijn eer. Als Jona zit te wachten 
op die verwoesting, leert de Eeuwige 
Jona als het ware de les: het kan nooit 
zo zijn dat Ik als Schepper blij kan zijn 
over het verwoesten van een stad, want 
de Schepping is Mijn eer. Daar hebben 
wij als mensheid rekening mee te hou-
den en zo gaan wij als Joden ook om 
met de dierenwereld. Als dan de koosje-
re slacht wordt beschreven als een 
barbaarse slachtmethode, spiegelt dit af 
op de godsdienst. Het is het geloof dat 
onder druk staat. Het gaat me al lang 
niet meer om dat stukje vlees, maar om 
de plaats die we als religieuze gemeen-
schap in de maatschappij hebben.
Met het convenant hebben de Joodse 
en islamitische gemeenschap een knie-
val gedaan voor de populaire opinie 
dat wij een minderwaardige vorm van 
slachten hebben. We hebben boven-
dien de overheid inspraak gegeven in 
onze godsdienstvrijheid. Als we dat 
terug willen draaien, maken we onszelf 
volkomen belachelijk, maar de belan-
gen afwegend, ben ik daar wel voor-
stander van. Maar ik ben helaas bang 
dat dat niet gaat gebeuren.”

terwijl men ervan uitgaat dat de pa-
tiënt door de narcose niets voelt. Een 
heel ander voorbeeld is een kip zonder 
kop die gewoon nog even doorloopt. 
Maar dat betekent toch niet, dat de kip 
nog pijn voelt?”

Veertigsecondenregel
Een van de belangrijkste bezwaren 
die in de brief van staatssecretaris Van 
Dam naar voren komen, is het niet 
halen van de veertigsecondenregel. Dit 
geldt overigens alleen bij runderen. 
Volgens diverse rapporten zijn die na 
het slachten langer dan veertig secon-
den nog bij bewustzijn. Volgens rabbijn 
Van de Kamp is deze regel een volstrekt 
willekeurige maatstaf.
Jonathan Soesman: “Die veertig-
secondenregel is een resultaat van de 
besprekingen bij het afsluiten van het 
convenant. Wij hebben het convenant 
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Veel vrienden

Israël onderhoudt met veel landen in 
de wereld een diplomatieke band. Nog 
nooit waren dat er zo veel als nu, 161 in 
totaal. Netanyau zegt: “Ik werk er via 
het ministerie van Buitenlandse Zaken 
aan om onze buitenlandse contacten 
verder uit te breiden.” | Foto: Flash90

Beboet voor racisme
Het Openbaar Ministerie heeft een 
bouwbedrijf een boete van 75.000 euro 
opgelegd voor racisme. De boete is 
voor een reclamespotje op tv dat Joden 
afkomstig uit het Midden-Oosten als 
‘onbeschaafde mensen’ neerzet. In het 
spotje komen ze bij hun ‘nette Wes-
terse buren’ binnenstormen, en slecht 
Ivriet sprekend storten ze zich op de 
schaal met snoep. Daarop klinkt de 
vraag: “Wilt u prettige buren? Kom dan 
naar het Carmei-Gatproject.” 

Elektrische fiets

Begin maart zijn er in Israël nieuwe re-
gels opgesteld voor elektrische fietsen. 
Kinderen onder de zestien jaar mogen 
geen elektrische voertuigen besturen. 
Daarnaast wordt de maximum snelheid 
van elektrische scooters beperkt tot 
25 kilometer per uur. De regels voor 
de leeftijd worden over dertig dagen 
van kracht; alle overige regels over vier 
maanden. | Foto: Flash90

‘Hezbollah terreurgroep’
De Samenwerkingsraad van de Golfsta-
ten (GCC) heeft Hezbollah op zijn lijst 
van terreurorganisaties geplaatst. Dat 
gebeurde nadat de in Libanon geves-
tigde Hezbollah had geprobeerd leden 
te rekruteren in Saoedi-Arabië, een van 
Golfstaten. Saoedi-Arabië zegde daarop 
zijn financiële steun aan de Libanese 
overheid op. Daarop beschuldigde  
Hezbollahleider Nashrallah “het olierij-
ke koninkrijk” van het plegen  
van aanslagen in Beiroet.

Wet ‘loyaliteit in cultuur’
Het lijkt erop dat de wet ‘loyaliteit in 
cultuur’ er echt gaat komen, maar het 
is nog niet definitief. De wet geeft de 
minister de mogelijkheid om subsidie in 
te trekken als een organisatie de staat 
Israël beschadigt. Denk hierbij bijvoor-
beeld aan het ontkennen van de staat 
Israël als Joodse en democratische staat.
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Opnieuw staat de onbedwelmde rituele slacht ter discussie. Drie jaar geleden veegde de  
Eerste Kamer een verbod op koosjer en halal slachten in Nederland van tafel als in strijd met  

de vrijheid van godsdienst. Maar het bloed lijkt te kruipen, waar het niet gaan kan ...

De koosjere slacht ter discussie

Geloof onder druk

Rabbijn Lody van de Kamp | Foto: CvI

interview

Wat is koosjer slachten?
Rabbijn Van de Kamp was zelf lange tijd sjocheet: “In Deuteronomium 12:21 
lezen we hoe de Eeuwige ons opdraagt om te slachten ‘zoals Ik u geboden heb’. 
De details daarvan vinden we in de Talmoed. Daar vinden we de principes voor 
het slachten van dieren. Zo moeten wij slachten in één ononderbroken, vloeien-
de handeling, snijden, niet scheuren. Daarbij mogen we geen druk uitoefenen. 
Het slachtmes moet zó scherp en zó gaaf zijn, dat het zonder druk door het te 
slachten dier glijdt. Ook geeft de Talmoed begrenzingen aan op het lichaam 
waarbinnen de slachthandeling mag plaatsvinden, op de hals. Deze principes 
maken de shechita, de koosjere slacht, een ‘humane manier’ van slachten binnen 
het kader van dierenwelzijn. Je weet het misschien van wanneer je jezelf met 
een vlijmscherp mes snijdt, dat je daar aanvankelijk niets van voelt. Pas een 
aantal seconden later, beginnen de randen van de wond te gloeien en pijn te 
doen. Bij de koosjere slacht worden de halsslagader, de slokdarm en de lucht-
pijp meteen doorgesneden, waardoor de hersenen van het dier binnen enkele 
seconden leegbloeden en het dier dus ook geen pijn meer kan ervaren.
Elke Joodse slachter, de sjocheet, moet een opleiding van een aantal jaren volgen 
om deze principes volmaakt te kunnen toepassen. Verder gelden in de Joodse 
slachthuizen voor de behandeling van de te slachten dieren, de principes die in 
de Thora worden voorgeschreven voor de omgang met dieren. En die gelden 
naar hedendaagse maatstaven als zeer diervriendelijk.”
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Sinds 2010 doen ook Nederlandse jonge-
ren aan dit internationale project mee. 
De biografieën krijgen een plek in een 

herinneringsboek in de Verzoeningskerk 
op de gedenkplaats Dachau.
De reizende tentoonstelling geeft een in-
druk van het project en belicht het lot van 
individuele gevangenen. Nationaal Monu-
ment Kamp Vught toont de banieren van 
die gevangenen die ook in Vught hebben 
gezeten. Voor veel van de bijna 2200 Ne-
derlanders die in Dachau terechtkwamen, 
was Vught het beginpunt van hun gang 
door de naziconcentratiekampen. 

Zo ook voor Lies Bueninck. Tess Verduijn, 
die over Lies schreef, ontdekte wat de foto 
van haar dochtertje in gevangenschap 
voor haar betekende: 
“Een groot verzoek”, schreef verzetsvrouw 

Lies Bueninck in 1944 vanuit kamp Vught 
aan haar moeder. “Wilt U a.u.b. een 
ansichtkaart van Joke naar me sturen als 
prentbriefkaart? Niet beschrijven dan komt 
hij gauw door. [...] Ik ben zoo verlangend 
iets van mijn schattekind te hooren.” Op 
haar gang door de concentratiekampen 
Vught, Ravensbrück en Dachau wist Lies de 
foto van haar dochtertje bij zich te houden. 
Soms verstopte ze die in haar ondergoed. De 
foto was een grote steun voor Lies en haar 
kampvriendinnen.

»  Nationaal Monument Kamp Vught, 
nmkampvught.nl, 073-6566764,  
entree € 6,00.

De reizende banierententoonstelling Geen nummers maar Namen hoort bij het gelijknamige biografieproject,  
waarvoor jongeren de levensverhalen van oud-gevangenen van concentratiekamp Dachau optekenen. 

Bezoek ook deze websites eens:

‘Calvary’ van Chagall in Nieuwe Kerk

https://ottermedia.wordpress.com,  
een blog over en wat er gebeurt op het 
gebied van innovatie en inspiratie tussen 
Israël en de Benelux.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Pales-
tinian_rocket_attacks_on_Israel,_2016, een 
pagina waarop te vinden is wanneer en waar 
er raket- of mortieraanslagen plaatsvonden in 
Israël.

http://www.humansofjudaism.com,  
blog met positief en leuk nieuws door  
en over Joden.

De Nieuwe Kerk Amsterdam  
exposeert tot 10 april het werk  
Calvary van de Joodse kunstenaar 
Marc Chagall.

Calvary (1912) is het modernistische 
sleutelwerk van de jonge Chagall, zijn 
allereerste werk met een gekruisigde 
Joodse Jezus, afgebeeld als onschuldig 
kind. Jezus wordt in de visie van Chagall 
door Joden geofferd. 

Niet om christenen te verlossen, maar om het 
lijden van de Joden op zich te nemen. 
Calvary heeft een bijzonder rijke variatie aan 
schilderkunstige expressie. Het toont een 
ongebruikelijke kruisigingsscène. In het schil-
dergenre van de kruisiging is Chagalls Calvary 
een hoogtepunt. Later, in de jaren veertig en 
vijftig van de twintigste eeuw, schilderde en 
tekende hij er meer dan honderd. Onder de 
indruk van de Jodenvervolging en de Holo-
caust verbeeldde Chagall hiermee het lijden 
van de Joden op dramatische wijze.

Expositie tot 10 april

Expositie ‘Geen nummers maar Namen’
Tot 31 mei in Kamp Vught

kort nieuws

Israëlische vrouwen  
verdienen minder
Hetzelfde werk doen, en toch minder 
betaald krijgen, dat is voor veel vrou-
wen in Israël het geval. Het gemid-
delde inkomen van mannen is 133,1 
procent van dat van vrouwen op de 
arbeidsmarkt. Aan het onderwijs van 
de vrouwen zal het niet liggen; ruim 
58 procent van de studenten in het 
hoger onderwijs zijn vrouw.

YouTube verwijdert PMW
De Palestinian Media Watch volgt de 
Palestijnse media kritisch. Wanneer 
de PA-media terreur verheerlijken of 
ertoe oproepen, plaatst de organisatie 
deze fragmenten op YouTube, voor-
zien van Engelse ondertiteling. Op 
6 maart zette YouTube het account 
van PMW zonder waarschuwing 
uit, omdat een filmpje een hatelijke 
boodschap bevatte. PMW-directeur 
Marcus: “Ze [YouTube, red.] begrijpen 
maar niet dat we deze Palestijnse las-
ter juist aan de kaak stellen in plaats 
van dat we het promoten.”

Betere reisoptie voor Gaza
Israël gaat het toestaan dat Palestij-
nen uit Gaza via de Allenby-grens-
overgang naar Jordanië reizen. Dat is 
tot nog toe uit veiligheidsoverwegin-
gen alleen mogelijk onder bijzondere 
omstandigheden. Omdat Egypte de 
grensovergang met Gaza slechts een 
aantal dagen per jaar openstelt, is de 
reisoptie via Israël een verbetering.

Leeuw Gaza gered

De gezondheid van een leeuw in 
een dierentuin in Gaza ging steeds 
verder achteruit. Daarom hebben het 
Gaza-ministerie van Landbouw en 
de Coördinator voor Overheidsacti-
viteiten in de Gebieden (COGAT) er 
samen voor gezorgd dat de leeuw nu 
een nieuw, beter onderkomen heeft 
gekregen in een dierenpark nabij 
Tulkarm. | Foto: Marechaussee/ministerie 

van Defensie

BMW spijt van  
nazibanden
Het Duitse automerk BMW bestaat 
honderd jaar. Terugkijkend op het 
verleden zegt BWM in een verklaring 
op zijn website: “Toen de vraag naar 
BMW-vliegmotoren toenam, werden 
dwangarbeiders, veroordeelden en 
gevangenen uit concentratiekampen 
gerekruteerd om bij de productie 
te helpen. Tot op vandaag blijft het 
enorme lijden dat dit veroorzaakte en 
het lot van de vele dwangarbeiders 
een zaak van de diepste spijt.”

We hebben dit keer een leuke uitdaging voor u.  
Hiernaast ziet u een zogenaamde ‘woordwolk’ in  
de vorm van een davidster. In deze wolk hebben wij  
de woorden uit een van de psalmen (van de Herziene 
Statenvertaling) weergegeven. Niet alle woorden uit  
de psalm staan erin, maar als u goed oplet, zijn het  
voldoende om te kunnen raden welke psalm deze 
woordwolk vertegenwoordigt.

Weet u welke psalm hier staat?  
Stuur dan uw antwoord voor 15 april naar  
krant@christenenvoorisrael.nl met als onderwerp  
‘Oplossing woordwolk’. Uit de inzenders van het  
goede antwoord trekken wij drie winnaars die het  
boek Geplant aan waterstromen ontvangen, een  
Bijbelstudie over de Psalmen door ds. Henk Poot.

Prijzenwoordwolk



De Europese Unie en (Nederlandse) kerken en organisaties voor ontwikkelingshulp maken zich schuldig  
aan het financieren van of zelfs het zelfstandig plegen van acties die Israël pogen te ondermijnen.

Het doorbreken van de stilte

Soldaten van het voornamelijk vrouwelijke Israëlische bataljon Caracal. De door Nederland gesubsi-
dieerde organisatie Breaking the Silence beoogt de Israëlische strijdkrachten met oncontroleerbare 
anonieme getuigenissen te demoniseren. | Foto: IDF

App wint derde prijs
Drie Arabisch-Israëlische tieners kre-
gen de derde plaats met hun innova-
tieve app. Het was een wedstrijd voor 
technische uitvindingen. De drie, twee 
meisjes en een jongen, ontwikkelden 
een app waarmee de lokale brandweer 
sneller bosbranden kan bestrijden. 
Wat bijzonder opmerkelijk is, is dat 
de drie in hun dorp geen betrouwbare 
internetverbinding hebben en toch de 
app ontwikkelden.

’BDS gebruikt  
apartheidsmethoden’
Michael Gove, de staatssecretaris van 
Justitie van Groot-Brittannië, opent 
de aanval op de BDS-beweging. Hij 
beschuldigt de beweging ervan anti-

semitische leugens te verspreiden en 
apartheidsmethoden in te zetten tegen 
Israël. “De BDS-beweging, die beweert 
dat zij de apartheid bestrijdt, gebruikt 
als je goed kijkt middelen van apartheid 
doordat zij oproept om Joodse weten-
schappers te mijden, Joodse producten 
te boycotten en de ontrechting van de 
Joodse handel voorstaat.”

Treinongeluk

Vlak bij de stad Dimona botsten begin 
maart twee treinen op elkaar. De beide 
treinen vervoerden gevaarlijke stoffen. 
In eerste instantie werd inwoners 
geadviseerd binnen te blijven, omdat 
bijtende chemicaliën uit de wagons 
lekten. Inmiddels is het gevaar gewe-
ken. Het ministerie van Milieu stelt 
een onderzoek in naar de toedracht.  
| Foto: politie Israël

Nieuwe politiebureaus
Op tien plaatsen waar veel Arabische 
inwoners wonen, komen nieuwe 
politiebureaus. De hoge criminaliteits-
cijfers in de Arabische sector hebben 
geleid tot een plan van aanpak door 
het ministerie van Openbare Veilig-
heid. Daar horen extra politiebureaus 

bij en op bestaande bureaus meer 
agenten.

Tentoonstelling op  
luchthaven
Op de luchthaven Ben Goerion is 
afgelopen maand een nieuwe tentoon-
stelling onthuld. Op de muur van de 
paspoortcontrole naar de dutyfree-win-
kels hangen het komend jaar zestig 
afbeeldingen van Israëlische ontwik-
kelingen en uitvindingen die de wereld 
hebben beïnvloed. Je ziet bijvoorbeeld 
de Nobelprijswinnaars Albert Einstein 
en Chaim Weizman. Maar denk ook 
aan uitvindingen als de kerstomaatjes, 
de usb-stick en medicijnen die helpen 
bij de behandeling van Alzheimer en 
Parkinson.

israël aktueel | april 2016 
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» vervolg van pagina 1
Al in 2007 publiceerde het CIDI het 
rapport United Civilians tegen Israël, over 
de betrokkenheid van IKV, Pax Christi, 
Novib, Cordaid, ICCO en KerkinActie. 
Deze organisaties liggen ook aan het 
subsidie-infuus van de Nederlandse 
staat.
De Israëlvijandige Nederlandse en Eu-
ropese subsidiepolitiek zal ongetwijfeld 
met regelmaat tot tandenknarsen lijden 
in Jeruzalem, maar van represailles is 
het nooit gekomen. Er is wel Israëlische 
wetgeving in de maak die buitenlandse 
financiering van dergelijke organisaties 
moet tegengaan. Bizar genoeg wordt dat 
Israël ten zeerste kwalijk genomen.
Maar inmiddels zijn er ook bewijzen 
over de subsidiëring, door Nederlandse 
donors (in casu de staat zelf en ICCO) 
en andere Europese lidstaten, van een 
organisatie die zich schuldig heeft 
gemaakt aan spionage tegen de Isra-
elische strijdkrachten. Het betreft de 
extreemlinkse activistenclub Breaking 
the Silence (‘Doorbreek de Stilte’), die 
zich volgens zijn statuten zou moeten 
bezighouden met het rapporteren over 
“door Israëlische militairen gepleegde 
mensenrechtenschendingen en oorlogs-
misdrijven”.

Undercoveractie
Het bewijsmateriaal over de spionage-
activiteiten van Breaking the Silence 
(BtS) kwam vrij in een documentaire 
die op 17 maart door de Israëlische tele-
visiezender Arutz 2 werd uitgezonden.
Zich als (reserve)militairen voordoende 
undercover-activisten van de vader-
landslievende Israëlische organisatie 
Ad Kan (‘Tot hier’) zijn erin geslaagd 
BtS te infiltreren. De Ad Kan-activisten 
werden door BtS-personeel bevraagd 
over hun ervaringen in het leger en 
hebben die interviews met verbor-
gen camera’s vastgelegd. De aan hen 
gestelde vragen gingen echter niet over 
mogelijke mensenrechtenschendingen 

door Israëlische militairen, maar over 
operationele methoden (onder andere 
in het gebied bij de door Hamas gere-
geerde Gazastrook), over procedures en 
de legeringsplaatsen van bepaalde een-
heden. Gevraagd naar een reactie op de 
documentaire zei het Israëlische Knes-
setlid Avi Dichter, voormalig directeur 
van de binnenlandse veiligheidsdienst 
Shin Beth, dat BtS lijkt te opereren als 
een inlichtingendienst. De BtS-vragen 
waren volgens Dichter vooral gericht  
op de capaciteiten van de IDF (het 
Israëlische Verdedigingsleger), alsook 
op materieel, veiligheidsprocedures en 
munitie, “en ik hoorde geen woord over 
Palestijnen of Gazanen”. De Israëli-
sche onderminister van Defensie, Eli 
Ben-Dahan, typeerde BtS desgevraagd 
als een “vijfde kolonne”.
De hamvraag is natuurlijk met welk 
doel BtS gevoelige militaire informa-
tie verzamelt en voor wie. Zijn dat de 
buitenlandse financiers van de orga-
nisatie of wordt het materiaal recht-
streeks met bijvoorbeeld de Palestijnse 
Autoriteit en/of Hamas gedeeld? Op die 
vragen zal de Israëlische contraspiona-

gedienst in het inmiddels aangekondig-
de onderzoek uiteraard nader ingaan.

Bewuste demoniseringsoperatie
Dat het BtS niet te doen is de men-
senrechten te bevorderen, is al jaren 
duidelijk. Al in juli 2009 schreef Amos 
Harel in de (extreemlinkse!) Israëlische 
krant Haaretz: “ ‘Breaking the Silence’ 
heeft een duidelijke politieke agenda 
en kan niet langer worden getypeerd 
als een ‘mensenrechtenorganisatie’.” In 
datzelfde jaar onthulde de Jeruzalemse 
organisatie NGO-Monitor dat verschil-
lende buitenlandse donors van BtS de 
volgende subsidievoorwaarde hadden 
gesteld: dat een vooraf bepaald aantal 
negatieve ‘getuigenissen’ over ‘misdadig 
handelen van de Israëlische strijdkrach-
ten’ zou worden ‘verzameld’. In zijn 
rapport over BtS van vorig jaar meldt 
NGO-Monitor dat deze eis opnieuw 
expliciet is gesteld door onder andere de 
door de Nederlandse staat gesubsidieer-
de Nederlandse organisatie ICCO (die 
volgens haar website werkt aan een we-
reld zonder armoede en onrecht). Deze 
eis heeft kennelijk geleid tot creatieve 
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verslaglegging. NGO-Monitor stelde 
vast dat de ‘belastende’ anekdotische 
‘getuigenverklaringen’ in BtS-rapporten 
anoniem en dus oncontroleerbaar zijn. 
Er lijkt sprake te zijn van een bewuste 
demoniseringsoperatie die Israëlische 
militairen en met hen de staat Israël in 
een kwalijk daglicht moet stellen.

Het ‘Secretariaat’
Een belangrijk deel van de door Neder-
land en andere Europese staten aan BtS 
en andere anti-Israëlische organisaties 
verleende subsidies wordt gekanaliseerd 
via het in Ramallah en Gazastad (!) ge-
vestigde Human Rights and International 
Humanitarian Law Secretariat, waarin 
Denemarken, Zweden, Zwitserland en 
Nederland samenwerken met de Pales-
tijnse Autoriteit en naar moet worden 
aangenomen ook met Hamas. Via dit 
‘Secretariaat’ worden jaarlijks miljoenen 
euro’s beschikbaar gesteld aan Israëli-
sche en Palestijnse ngo’s die een juri-
dische en politieke oorlog tegen Israël 
voeren, waarbij met name het instru-
ment van demonisering wordt gebruikt. 
Onder de andere negen ontvangers van 
via het Secretariaat gekanaliseerde Ne-
derlandse subsidies zijn: ‘Badil’ (leidend 
in de BDS-campagne) en ’Addameer’ 
(geleid door leden van de als terreuror-
ganisatie erkende PFLP).

Met de al dan niet getrapte subsidiëring 
van Israëlvijandige ngo’s wordt het 
officiële Nederlandse buitenlandbeleid 
willens en wetens door nota bene de Ne-
derlandse regering zelf gesaboteerd. Dat 
geldt natuurlijk in het bijzonder waar 
het gaat om subsidiëring van ngo’s die 
ijveren voor een boycot van Israël (BDS) 
en/of die de vernietiging van de Joodse 
staat willen bevorderen.
Nu Nederland direct medeverantwoor-
delijk is gebleken voor spionage tegen 
de bevriende staat Israël, mag worden 
gehoopt dat de Tweede Kamer eindelijk 
eens doeltreffend zal ingrijpen.

Over de Nederlandse subsidiëring van Israëls vijanden
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Alijamarkt trekt veel 
bezoek
In New York trok een markt met 
informatie over alija (terugkeer naar 
Israël) een record aantal bezoekers. 
Zo’n 1300 mensen kwamen naar 
de markt, zo’n 300 meer dan in het 
voorgaande jaar. De bezoekers zijn 
allemaal serieus geïnteresseerd om 
naar Israël te gaan, en zeggen duide-
lijk dat ze niet bang zijn, ondanks de 
aanslagen in Israël en de boycotacties 
wereldwijd.

Lastige graanvelden

De grote hoeveelheid regenval in 
de westelijke Negevwoestijn legt 
boeren daar geen windeieren. Het 
graan groeit er tot bijna een meter 
hoog. De keerzijde is dat het leger 
hinder ondervindt van de graanvel-
den bij het surveilleren langs de grens 
met Gaza. In mei wordt het graan 
geoogst. | Foto: Getty images

Israëli’s zijn gelukkig
Het grootste deel van de Israëli’s is 
gelukkig met zijn leven, 86 procent. 
Dat blijkt uit een uitgebreid onder-
zoek naar allerlei maatstaven voor 
geluk door het Israëlisch Centraal 
Bureau voor de Statistiek. Het bureau 
onderzocht ook welke zaken Israëli’s 
belangrijk vinden in hun leven. Daarin 
staat de woningprijs op de eerste 
plaats, gevolgd door onderwijs en 
arbeidsomstandigheden. Veiligheid 
komt pas op de achtste plek.

Droom komt uit

Een Arabisch-Israëlische jongen van 
dertien jaar uit Nazaret had een grote 
droom: een keer premier Netanyahu 
mogen ontmoeten. Afgelopen week 
werd dat werkelijkheid. Ali Salati 
vroeg Netanyahu om al het mogelijke 
te doen om vrede en eenheid in de 
regio te bewerkstelligen. | Foto: GPO

Netanyahu maakt salaris 
bekend
Wie zich afvroeg wat de premier 
van Israël verdient, heeft nu het ant-
woord. Netanyahu zette zijn afgelo-
pen salarisstrook op Twitter. En wat 
blijkt? De premier verdient omgere-
kend bruto 11.352 euro, waar hij netto 
4103 euro aan overhoudt.

Religieuze aspecten

Drie eeuwen later heeft de ontwerper 
van het gebouw, bouwmeester Elias 
Bouman, nog steeds eer van zijn werk. 
Ook de vierhonderd jaar oude biblio-
theek Ets Haim, een unieke collectie 
van honderden handschriften en 
duizenden andere werken, trekt in het-
zelfde pand veel belangstelling. 
Buiten de stad, in het plaatsje Ouder-
kerk, staat een veel minder imposant 
bouwwerkje. Acht rijen bakstenen 
steken boven het maaiveld van de oude 
begraafplaats uit. Het is de grafzerk 
van rabbijn Manoel Dias Soeiro, ofwel 
Menasseh ben Israël. Ook voor deze 
grafzerk en voor al die andere graven 
op deze Joodse dodenakker bestaat nog 
steeds belangstelling.

Er is natuurlijk niets mis met de 
aandacht en interesse van toeristen 
voor deze oude architectuur, voor de 
geschiedenis van Amsterdam, voor de 
verhalen rond de conversos, de Jood-
se bekeerlingen, of voor deze oude 
begraafplaats. De historie van Portu-
gees-Joods Amsterdam heeft echter 
nog een andere dimensie. Zowel de 
synagoge, de oude bibliotheek als de 
begraafplaats dragen heel unieke, diep 

religieuze aspecten met zich mee. In 
het huidige seculiere klimaat van onze 
samenleving blijkt het moeilijk om deze 
hoedanigheid ook te bewaren voor het 
nageslacht. En het is al helemaal inge-
wikkeld om de religieuze belevings- en 
gevoelswereld van die eerste generaties 
van de Joodse inwoners van ons land 
ook zichtbaar te maken. Maar namen 
als Chacham Yacob Sapportas, Menasse 
ben Israël, Isak Aboab en vele anderen 
verdienen het vanuit die religieuze 
leefwereld beschouwd en herinnerd te 

worden. De problemen uit die periode 
rond de valse messias Sabattai Zevi, de 
ingrijpende conflicten rond Baruch Spi-
noza die nog steeds veel historisch stof 
doen opwaaien, waren strikt religieuze 
affaires die door de geestelijke leiders 
van die tijd ook als zodanig werden 
behandeld.

Zolang de Amsterdams Joodse geschie-
denis niet in de vergeethoek verdwijnt, 
mag dat facet inhoudelijk ook niet 
onderbelicht raken.

Hoog torent de gele daklijst van de Portugese synagoge uit boven de binnenplaats 
waar dagelijks toeristen oversteken om het historische gebouw te bekijken.  

Hun bewonderende blik glijdt over de rijen banken omhoog langs de heilige arke 
om te blijven rusten op de glanzende kroonluchters met hun kaarsen. 
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De grafzerk van Menasseh ben Israël. | Foto: janericloebe

Palestijns christen Mitri Raheb

‘Geloof in God sleutel tot 
ontmanteling Israël’

De bekende Palestijns christelijke theoloog Mitri Raheb schrijft in zijn 
nieuwste boek Geloven onder bezetting dat Israël een van de laatste 
westerse koloniale machten is. Voor hem is het huidige Palestijnse 
volk voortgekomen uit de bewoners van het land in Bijbelse tijden.

Er is dan ook één voortgaande geschiedenis van het Palestijn-
se volk van de Bijbelse tijden tot nu. Palestijnen zijn volgens 
hem geen Arabieren of nazaten van Ismaël, maar het Bijbelse 
Israël. Het huidige Joodse volk noemt hij “een uitvinding, 
waarvoor mythologie nodig was. Een verzonnen volk dat het 
land bezet.” Israël is een “imperium, dat het land etnisch wil 
zuiveren”. Van alle imperia is Israël volgens hem het ergste. 
Zoals de Babyloniërs en de Romeinen de tempel verwoestten, 
zo zouden Joden steeds proberen de Al Aqsamoskee in brand 
te steken in een klassieke poging om het “heiligdom te trans-
formeren tot tempel van de god van de grootmacht”.

Het geloof in een “terugkeren naar het land van hun voor-
ouders” noemt hij een “voorwendsel en bindmiddel om de 
Israëlische samenleving bij elkaar te houden. Een Joods-chris-
telijke mythe als onderdeel van een imperiale theologie.” Eens 
zal Israël als imperium ten val komen, meent Raheb, want God 
staat aan de kant van de Palestijnen. Voor Raheb staat het ster-
ven en opstaan van Jezus symbool voor het lijden van Palestij-

nen en hun toekomstige opstanding, wanneer Israël verdwijnt. 
God zal eens een einde maken aan Israël en Zijn ware volk, de 
Palestijnen, bevrijden. Daarvoor is geloof in God nodig onder 
de Palestijnen, als de sleutel tot de bevrijding. Hij verwijst dan 
naar de discipelen die een jonge man niet konden genezen die 
door een demon was bezeten (Matteüs 17). Als de discipelen 
maar geloof hadden, volgens Jezus, dan zouden ze een berg 
kunnen verplaatsen. Als Palestijnen maar in God geloven, dan 
zouden ze Israël als berg kunnen verplaatsen, volgens Raheb.

Weerzinwekkende theologie
Dit is een weerzinwekkende theologie om het Joodse volk en 
Israël als land en volk uit te wissen. Alle Bijbelteksten waarin 
God tot Zijn volk spreekt, worden toegepast op het Palestijnse 
volk. Het huidige Israël en het Joodse volk worden volledig 
van hun Bijbelse en historische legitimiteit beroofd en louter 
bestempeld als het kwaad. Joden zijn slechts westerse kolonia-
listen die historisch en Bijbels nooit enige verbondenheid met 
het land hebben gehad.
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Zonden dragen, wegdragen 

Die verzoening wordt bewerkstelligd doordat Aäron één 
van twee bokken offert en het bloed daarvan achter het 
voorhangsel op en vóór het verzoendeksel sprenkelt, samen 
met een deel van het bloed van een stier. Aäron was bij deze 
werkzaamheden alléén achter het voorhangsel. Niemand 
kon meekijken.
De handeling van Aäron met de tweede bok was zichtbaar 
voor het volk dat rondom de tabernakel, de tent der samen-
komst, aanwezig was. We lezen in vers 21: “Aäron zal zijn bei-
de handen op de kop van de levende bok leggen en over hem 
al de ongerechtigheden der Israëlieten en al hun overtredin-
gen in al hun zonden, belijden; hij zal die op de kop van de 
bok leggen en die door iemand, die daarvoor gereed staat, 
naar de woestijn laten brengen.” En nu komt het: “Zo zal 
de bok al hun ongerechtigheden op zich dragen” ... ve-nasá 
ha-sa’ír aláv et-kol-avonotám. Het gaat om dat werkwoord 
‘dragen’, nasá. Deze tweede bok draagt de zonden die in het 
afgelopen jaar zijn gedaan. Hij draagt ze weg, de woestijn in, 
ver weg van het volk Israël.

Bedekking
Er gebeuren dus twee dingen op Grote Verzoendag: door 
het sprenkelen van het bloed achter het voorhangsel, op en 
vóór het verzoendeksel, vindt verzoening met God plaats. 
Het verzoendeksel draagt niet voor niets die naam. Eron-
der, in de ark, lagen de twee stenen tafelen, de zogenoemde 
getuigenis. Die getuigenis was de wet en daaruit bleek welke 
zonden er begaan waren. Nu weten we dat God met Mozes 
sprak vanaf het verzoendeksel (Exodus 25:22). Zo zegt ook 
Leviticus 16 vers 2: “Want in de wolk verschijn Ik boven het 
verzoendeksel.” 
We hebben in Leviticus 16 te maken met een aanschouwe-
lijke voorstelling van een abstract iets. Het bloed dat óp het 
verzoendeksel wordt gesprenkeld, komt tussenbeide tussen 
de wet en God. Het bloed op het deksel dekt de wet af tegen 
het oog van God die aanwezig is tussen de cherubs daarbo-
ven. Herhaaldelijk lezen we, als iemand komt offeren: “Zo 
zal de priester over hem verzoening doen en het zal hem 
vergeven worden.” Uit die verzoening komt de vergeving 
voort, leren we hier. “De priester zal over hem verzoening 
doen” ... ve-kipéér aláv ha-kohén ... dat betekent letterlijk: en 
de priester zal bedekking over hem doen. Ja, daarom heet 
Grote Verzoendag Jom Kippoer: dag van bedekking (van zon-
den). Er gebeuren dus twee dingen: de zonde wordt bedekt, 
afgedekt voor het oog van God, zodat Hij ze niet meer ziet, 
en daarna worden ze op een bok gelegd die ze wegdraagt.

Wegdragen 
En nu gaan we speuren naar het verdere gebruik van ‘dragen’, 
nasá. Allereerst is er het gewone dagelijkse gebruik van nasá. 
Dat is het dragen wat we allemaal doen, bijvoorbeeld iets dat 
je gekocht hebt naar huis dragen. Dit woordgebruik is niets 
bijzonders. Maar de Hebreeuwse Bijbel gebruikt het ook in 
figuurlijke, dat wil zeggen religieuze zin, en spreekt onder 
andere over het dragen van zonde door de mens. In Leviticus 
19 gaat het bijvoorbeeld over het nuttigen van een vredeoffer. 
Dat mag alleen gebeuren op de dag dat je het brengt en op 
de dag daarna. Maar beslist niet op de derde dag, dan moet 
je het overblijfsel verbranden. Vers 8: “Wie het eet, zal zijn 
ongerechtigheid dragen, omdat hij het heilige des Heren 
ontwijd heeft.” Zal zijn ongerechtigheid dragen: avonó jisá. 
De zondaar krijgt zijn schuld opgelegd en moet die dragen, 
ja, totdat er vergeving komt, wat in het Oude Testament ge-
beurde door een offer. Dan deed de priester bedekking over 
de zondaar en werd het hem vergeven. 
Maar het bijzondere is dat het Hebreeuwse werkwoord 
dragen een prachtige dubbelfunctie heeft. Kijk maar eens 
wat er in Psalm 32 staat. Vers 5 zegt: “Mijn zonde maakte ik U 
bekend, en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet; ik zeide: 
Ik zal de Here mijn overtredingen belijden, en Gij vergaaft de 
schuld mijner zonden.” ... atá nasáta avón chatati.

 Dragen en vergeven
Het Hebreeuwse werkwoord nasá, dragen, betekent aller-
eerst ‘dragen’, bijvoorbeeld iets naar huis dragen; dan is er 
het religieuze gebruik: de zonde dragen: nasá avón. Maar het 
ongewone is dat nasá avón ook betekent: vergeven. Hoe kan 
dat? Wel, dat kan omdat er van drager wordt gewisseld. De 
sleutel ligt in Jesaja 53:6: “Wij allen dwaalden als schapen, 
wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here 
heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen.” 
Niet langer draagt de zondaar zijn ongerechtigheid, nee, de 
knecht des Heeren, Jezus Christus, draagt nu de zonden. Er 
is van drager gewisseld. Christus gaf Zijn bloed om daar-
mee de zonde te bedekken, helemaal zoals Leviticus dat 
beschrijft. Wie in Hem gelooft, zijn zonden zijn bedekt, God 
ziet ze niet meer.
En daarna komt de bok, de bok waar Aäron de zonden van 
het volk op legde, en die vervolgens die zonden wegdroeg. 
Dat laatste zien we in Jesaja 53:6. We lezen hier in het Oude 
Testament en toch zijn we in het hart van het evangelie: 
Leviticus 16 spreekt over het Lam Gods dat de zonde van de 
wereld wegneemt, onze Middelaar.
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In Leviticus 16 wordt ons heel helder meegedeeld wat de kohén, de priester,  
Aäron op Jom Kippoer, Grote Verzoendag, moest doen. De kohén moest  
verzoening doen “over het heiligdom, de tabernakel, om de onreinheden  

van de Israëlieten en om hun overtredingen in al hun zonden”.

De zevende letter van het alef-
beet is de zajin. Hij staat voor de 
letter z, als in zeven. En zeven is 
uiteraard ook zijn getalswaarde. 
Het woord zajin betekent ‘wa-
pen’. De huidige vorm van de 
letter heeft volgens sommigen 
ook wel iets van een zwaard. 
Het woord is afgeleid van 
een werkwoord zan/zoen dat 
onderhouden, uitrusten met, 
voeden betekent. Vandaar dat 
de Talmoed zegt dat de zajin 
uitdrukt dat God degene die 
Zijn geboden doet, onderhoudt 
(Hebreeuws: zan). 

Zajin kan ook ‘kroon’ beteke-
nen. De kroontjes waarmee 
traditioneel sommige letters 

in de Thorarol versierd worden 
(zie de column over de letter 
gimel) heten zajenien (meervoud 
van zajin). 

Zeven is een symbolisch getal 
in de Bijbel, een heilig getal. De 
zevende dag van de week is de 
Sjabbat, de dag waarop God 
rustte van Zijn scheppingswerk 
en die Hij daarmee apart zette 
van de andere weekdagen. 
De Sjabbat is de kroon van de 
week. God, in Zijn onbegrensde 
wezen, hoeft natuurlijk niet 
te rusten. Hij stelt deze dag in 
voor de mens, zodat de mens 
niet gaat denken dat hij zijn 
eigen lot in handen heeft, maar 
op de zevende dag ophoudt 
met zijn werk om zich te reali-
seren dat alles van God komt. 
De zevende dag richt ons op de 
Schepper van hemel en aarde. 
De Sjabbat is aan Israël gegeven 
als een verbond en een teken 
dat God Israël heiligt.

Maar de zevende dag duidt ook 
op het zevende millennium van 
de schepping, duizend jaar die 
volgens de Talmoed “een dag 
van rust voor altijd” zal zijn. Het 
is de tijd van de Messias. Vol-
gens de Joodse jaartelling staan 
we aan de vooravond van die 
duizend jaar. De voorbereidin-
gen voor de Sjabbat beginnen al 
op vrijdagmiddag. Het is nu dus 
zaak om zich voor te bereiden 
op de komst van de Messias. 
Dat is de les van de letter zajin.

Zajin

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח
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ת

Het alefbeet
Kees de Vreugd
kdvreugd@cvi.nl
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kort nieuws

Toerisme Jordaan

Israël gaat kijken wat de mogelijk-
heden zijn om het toerisme in het 
gebied rond de Jordaan te bevorderen. 
Viceminister van Regionale Samen-
werking Ayoob Kara: “Ik geloof dat de 
Jordaan met zijn heilige plaatsen en 
unieke landschap een trekpleister kan 
zijn voor miljoenen toeristen vanuit de 
hele wereld.” | Foto: Flash90

Minder eigendomsrecht
In Israël is er een wet in de maak die 
de eigendomsrechten van huiseigena-
ren gaat beperken. De nieuwe regels 
moeten het makkelijker maken om bij 
stedelijke vernieuwing het concept 
van ‘ontruimen en bouwen’ toe te 
passen. De regels geven rechters 
de mogelijkheid alle eigenaren te 
verplichten zich te schikken met het 
besluit en hen uit hun appartement te 
zetten als ten minste tachtig procent 
van de eigenaren in het complex 
akkoord is. De ontwikkelaars zijn wel 
verplicht een woning aan te bieden in 
het nieuwe complex.

Straf voor lastigvallen 112
Wie de Israëlische hulpdiensten 
onnodig lastigvalt – dat waren er vorig 
jaar twee miljoen alleen al voor de 
politie – kan met een nieuwe straf-
maatregel geconfronteerd worden. Na 
waarschuwingen per sms niet meer 
onnodig te bellen, kan de beller twee 
weken afgesloten worden. En als dat 
niet helpt, kan dat definitief worden.

Water omzetten in energie

Onderzoekers van het Technion in 
Haifa hebben een grote stap gezet op 
zoek naar de productie van waterstof, 
een schone en hernieuwbare energie-
bron. De mogelijkheid om water met 
behulp van licht en een katalysator 
te splitsen in waterstof en zuurstof 
was al ontdekt, maar de bestaande 
methoden waren weinig efficiënt. De 
Israëlische wetenschappers ont-
dekten een methode om honderd 
procent rendement te behalen. Verder 
onderzoek is nodig om het proces van 
splitsing te voltooien en grootschalige 
productie van waterstof mogelijk te 
maken. | Foto: hydrogencarsnow.com

De ontruiming van de Gazastrook in 2005

Een nachtmerrie  
werd werkelijkheid 

Neve Yam, een kibboets ten zuiden van 
Atlit, in het midden van het land. Net 
buiten de kibboets is er een woonwa-
genpark. Tuintjes, groen en uitzicht 
op zee. Op het oog ziet het er gezellig 
en gemoedelijk uit. Maar achter iedere 
deur schuilt een drama. Jarenlang 
verhuisden de bewoners van de ene 
plek naar de andere. Ze kwamen uit 
Gush Katif. Ondanks beloftes van 
de verschillende regeringen om voor 
woningen en werk te zorgen, woont 
tien jaar later nog steeds een groep in 
woonwagens.

Datya is gids en Aryeh militair histori-
cus en gids. Zij behoorden tot de voor-
trekkers van het verzet tegen de ont-
ruiming. Sinds kort wonen ze in Neve 
Yam. Aryeh: “De afgelopen tien jaar 
zijn we zeven keer verhuisd. Dat bete-
kent steeds weer opnieuw beginnen. 
Met werk, school voor de kinderen en 
nieuwe vrienden maken. En waarom? 
Door de eindeloze bureaucratie in het 
land of de onwil van de regering?”

Eenzijdige terugtrekking
Gush Katif was een strook land met 
eenentwintig nederzettingen in de 
buurt van Gaza, als buffer tussen Gaza 
en Israël. In de zomer van 2005 werd, 
op bevel van de Israëlische regering, 
het leger ingezet om de bewoners uit 
hun huizen te zetten en de nederzet-
tingen te vernietigen. Dit als onderdeel 
van een eenzijdige terugtrekking van 
Israël uit de Gazastrook. 
Dertig jaar van opbouw werd vernie-
tigd en vijftienhonderd families (meer 
dan achtduizend mensen) werden uit 
hun huizen verwijderd. De Israëlische 
regering wilde met de gedwongen 
ontruiming een positief gebaar maken 
in het Israëlisch-Palestijns conflict. 
Maar de Palestijnen in Gaza zagen de 
terugtrekking als een teken van zwak-
te, als een Palestijnse overwinning. De 
terreurorganisaties voelden zich ge-
sterkt, herbewapenden zich en vuren, 
tot op de dag van vandaag, raketten en 
mortiergranaten af op Israël.
De ontruiming maakte de families niet 
alleen dakloos, zij verloren ook hun 
baan en daarmee hun inkomen. 85 
procent van hen werkte in Gush Katif 
in de landbouw of hadden privéonder-
nemingen.

Goed bestaan in Gaza
Het echtpaar Datya en Aryeh woon-
de in Kfar Yam, een van de kleinere 
nederzettingen van Gush Katif, in een 
zelfgebouwd huis een paar honderd 

meter van zee, samen met hun drie 
kinderen. Datya: “In 1984, toen ik daar 
ging wonen, was onze relatie met de 
bewoners van Gaza goed. Ik heb in 
Gaza mijn rijbewijs gehaald en mijn 
tandarts woonde er. Ik toerde er met 
groepen rond. We kwamen op elkaars 
feesten en partijen. Tot 1988, toen de 
Eerste Intifada begon, woonden we er 
in vrede met elkaar.”

Geen keuze
De ontmanteling hebben ze niet 
echt zien aankomen. “Arik Sharon 
[premier van Israël destijds, red.] was 
onze beste vriend. Hij bezocht ons 
en steunde ons. Van de ene dag op 
de andere kwam zijn besluit van de 
uitzetting, een grote klap. We voelden 
ons in de steek gelaten en belandden 
in een mallemolen van gekte. Wij, de 
bewoners, hebben van het begin af aan 
gezegd dat als we daar weg zouden 
gaan, Hamas aan de macht zou komen 
en dat brengt ellende. Maar toen luis-
terde niemand.
Eerst het besluit om nederzettingen te 
bouwen, om ze vervolgens te vernieti-
gen, dat druist in tegen alle waarden. 
De bewoners van Gush Katif waren 
trouw aan Israël, betaalden hun belas-
tingen, dienden het leger en het land. 
Als criminelen werden we vervolgens 
uit onze huizen gezet en nog wel door 
ons eigen leger. Drieduizend soldaten 
en politiemannen, twee boten en een 
helikopter werden ingezet om alleen 

ons en de vrienden die ons steunden, 
uit ons huis te verwijderen. 
Die periode voelde als een aardbeving. 
Onze kinderen waren toen klein, maar 
de impact hiervan op hen is tot op de 
dag van vandaag enorm, een trauma-
tische ervaring. Een paar jaar geleden 
reden we achter een militair konvooi. 
Onze jongste – hij was bij de uitzetting 
twee jaar – vroeg ons: ‘Is dit het goede 
of het slechte leger?’
De bewoners werden in een onnodige 
positie gemanoeuvreerd. Ons verzetten 
was een must, we hadden geen keuze. 
Maar onder de voorwaarde dat we de 
soldaten niet in gevaar zouden bren-
gen. Het was immers niet hun schuld, 
zij voerden slechts hun orders uit. De 
ontruiming ging over democratie, over 
de bewoners van Israël, over zionisme. 
Dus riepen we mensen uit het hele 
land op ons te steunen. Ze kwamen, 
maar het heeft niet geholpen.”

Vertrouwen in de toekomst
Datya en Aryeh zijn optimisten. “Het 
was een zware en moeilijke tijd, maar 
we hebben altijd vertrouwen gehad in 
de toekomst. We zitten nu in de laatste 
fase van de juridische rompslomp en 
hopen over een paar maanden einde-
lijk te beginnen met het bouwen van 
onze huizen. Het wordt tijd. Ook zijn 
we ervan overtuigd dat we, binnen 
afzienbare tijd, weer in Gush Katif 
wonen. Dan met zeker vijftig of zestig 
nederzettingen.
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Op 5 augustus 2005 werd Gush Katif, het blok van Joodse dorpen in de  
Gazastrook, ontmanteld. De televisiebeelden waarop te zien was dat Israëlische  

soldaten bewoners uit hun huizen sleurden, gingen de hele wereld over.  
Voor Datya (54) en Aryeh (71) Itzhaki waren die beelden realiteit.
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Joods werkdorp Wieringermeer

Een vergeten verhaal

Kort na de drooglegging van de Wieringermeerpolder 
vatte de Joodse gemeenschap het plan op om daar een 
Joods werkdorp te openen voor de Joodse vluchtelin-
gen uit Duitsland en Oostenrijk, op de vlucht voor 
het naziregime. Op initiatief van de Joodse gemeen-
schap werd in 1934 een stuk land gepacht en het Joods 
werkdorp Nieuwesluis werd geopend, beheerd door 
stichting Joodse Arbeid. Het terrein en de accommo-
daties waren geschikt voor zo’n driehonderd bewo-
ners, die daar een tweejarige opleiding konden volgen. 
Midden in de weilanden kon de agrarische praktijk 
goed beoefend worden. De vluchtelingen zagen dit 
dorp met een zionistisch ideaal als tussenstation op 
weg naar het beloofde land, alhoewel er ook een klein 
aantal onder hen was dat naar de Verenigde Staten en 
Zuid-Amerika wilde emigreren.

Ivriet
Het werkdorp bestond uit een gemeenschapshuis en 
barakken, die als huizen dienden voor de bewoners. 
Verder waren er een boerderij, meubelmakerij, sme-
derij, bakkerij en een timmerwerkplaats. Voor het me-
rendeel waren de bewoners jonge mannen, die vaak al 
een goede opleiding hadden en zich lieten omscholen 
tot landbouwer of smid. De landbouwstudenten kre-
gen kleine stukken grond om te bebouwen. Maar ook 
een klein groepje jonge vrouwen volgde een opleiding 
in de boter- en kaasmakerij, in de kippenteelt of in het 
hand- en naaiwerk. ’s Avonds waren er lezingen over 
Palestina, cursussen, en lessen in het Ivriet, de nieuwe 
voertaal in het latere Israël.

Verliefd
In de jaren dertig was het werkdorp een veilige plek 
voor de Joodse jonge mensen, maar na 14 mei 1940 
veranderde alles rond het kamp. De sfeer werd grim-
miger, alhoewel er in deze kleine samenleving ook 
romantiek te bespeuren was: Herta Stern en Tommy 
Tombowsky werden hier verliefd en maakten plan-
nen om te trouwen en na hun opleiding te emigreren 
naar Eretz Yisrael. In de herfst van 1941 trouwden ze, 
hoewel de toekomst er niet positief uitzag, want sinds 
de oorlog in 1940 was emigratie naar het toenmalig 
Palestina niet meer mogelijk.

Zeven blauwe bussen
In maart 1941 werd het werkdorp op bevel van SS’er 
Willy Lages (drie van Breda) en SD’er Klaus Barbie  
(de ‘slachter van Lyon’) gesloten. Met zeven blauwe 
bussen werden de bewoners naar Amsterdam ge-
bracht, waar ze onderdak vonden bij Joodse gezinnen. 
In Amsterdam konden ze nog gedeeltelijk doorgaan 
met hun opleiding. Op verzoek van het bestuur van 
het werkdorp mochten 60 van de 291 Joodse jonge-
mannen in het werkdorp achterblijven om de oogst 
binnen te halen. Tommy was één van hen.

Lijst met namen
Op 24 maart stuurde het bestuur van het werkdorp 
een brief naar de Sicherheitspolizei in Amsterdam, 
waarin stond dat de voortzetting van de opleiding in 
het werkdorp de enige mogelijkheid was om daarna 
te emigreren. Ze hoopten hiermee de Duitsers aan te 
spreken, omdat de Joodse werkdorpers door emigratie 
dan toch allemaal weg zouden gaan. Barbie liet weten 
daar ‘bereidwillig’ tegenover te staan. Op 9 juni kwam 
het antwoord dat de leerlingen terug mochten naar 
het werkdorp, maar Barbie zei wel een lijst nodig te 

hebben met namen en huidige adressen. Het bestuur 
geloofde Barbie en stuurde de lijst. Op 11 juni kregen 
de werkdorpers bericht van het bestuur dat ze thuis 
op hun adressen in Amsterdam opgehaald zouden 
worden door de Duitsers, geholpen door de Neder-
landse politie, die ze dan met bussen terug zouden 
brengen naar het werkdorp, net zoals ze door hen 
naar Amsterdam waren gebracht. Een klein aantal van 
hen geloofde het niet, ze doken onder en namen deel 
aan de Westerweelgroep (verzetsgroep, aangevoerd 
door Joop Westerweel). En ja, de Duitsers hadden 
inderdaad andere plannen ...

Revanche
Omdat er op 14 mei door het verzet een aanslag was 
gepleegd op het Duitse officiershuis aan de Bernhard 
Zweerskade in Amsterdam (zonder slachtoffers), en 
ook op 3 juni een aanslag op de telefooncentrale van 
de Luftwaffe op Schiphol (één zwaargewonde), wilden 
de Duitsers represaillemaatregelen nemen.
Ze besloten om niet minder dan driehonderd Joodse 
jongemannen op te pakken en direct naar kamp Maut- 
hausen af te voeren, waar ze de dood zouden vinden. 
De werkdorpers leken hen daarvoor ‘geschikt’. Omdat 
ze bij een razzia niet meer dan 61 werkdorpers konden 
achterhalen en oppakken, namen ze nog willekeurig 
239 andere Joodse mannen mee. Deze driehonderd 
mannen gingen allemaal rechtstreeks via kamp 
Schoorl naar Mauthausen, waarbij nog vier werkdor-
pers op grond van ziekte, het half-Joods zijn of  leeftijd 
vrijkwamen. De andere 57 werden omgebracht.

Pril geluk afgebroken
Ook Tommy en Herta hebben de oorlog niet over-
leefd. Vanuit Amsterdam gedeporteerd naar Wester-
bork, Theresiënstadt en Auschwitz, hebben ze elkaar 
nog één keer gezien in kamp Gross Rosen. Ze overle-
den in 1945. Herta stierf één dag voor haar 23e verjaar-
dag. Dit was het einde van hun prille geluk.
Uiteindelijk is twee derde van de werkdorpers in de 
oorlog omgekomen. Van de overgeblevenen zijn de 
meesten geëmigreerd naar Israël. 

Verkeerde beslissing in te goed vertrouwen
Gertrude van Tijn, bestuurslid van het werkdorp, die 
verantwoordelijk was voor het sturen van de na-
men- en adressenlijsten van de werkdorpers naar de 
Duitsers, heeft tot op het laatste moment van haar 
leven last gehad van deze verkeerde beslissing en het 
goede vertrouwen in de Duitsers, met verschrikkelijke 
gevolgen.
Op 17 april 1945 is de Wieringermeerpolder door de 
Duitsers opnieuw onder water gezet. Achtduizend 
bewoners, onder wie ook onderduikers, zijn ijlings 
gevlucht. Doordat het gemeenschapshuis hoger lag, is 
dit nog bewaard gebleven.

Tijdens een latere reünie en herdenking in 1981 sprak 
Gert Laske de legendarische woorden: “Alles wat is ge-
weest kan morgen weer realiteit zijn. En dat zal alleen 
maar zijn omdat we niet in staat zijn om af te remmen 
als dat nodig is. We hebben een les geleerd. Het verzet 
moet beginnen vóór het te laat is. Want één ding wil-
len we allemaal. Overleven, vreedzaam overleven.”

In 1989 is er een monument onthuld ter herinnering 
aan het Joodse werkdorp. Een geschiedenis om nooit 
te vergeten.

Alleen het gemeenschapshuis herinnert nog aan het Joodse werkdorp en de daaraan verbonden tragische geschiedenis.  
Het dorp was bedoeld als opleidingscentrum, om daarmee vervolgens in het toenmalige Palestina aan de slag te kunnen.  

De woestijn ontginnen en tot bloei brengen en de opbouw van het land waren immers van wezenlijk belang.  
De Joodse vluchtelingen waren de eerste pioniers in dit gebied; ze werden de ‘Palestinapioniers’ genoemd.
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Een blik op het Joods werkdorp uit 1938 met op de voorgrond het 
Haukeshuis en daarachter het gemeenschapshuis.

Het gemeenschapshuis.

Nieuwe bewoners van het Joods werkdorp Nieuwesluis met een 
wagen van de Joodse Arbeid op weg naar het werkdorp.

Op het logo van het Joodse werkdorp stond in het Hebreeuws: 
Ha’avoda hie chajénoe, wat betekent: Het werk is ons leven.

’Ze werden de  
Palestinapioniers  
genoemd.’
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           CIDI. Vóór Israël, vóór vrede, tegen racisme en antisemitisme

2014: 71% meer antisemitische incidenten
De CIDI Monitor antise-
mitische incidenten in 
Nederland 2014 registreerde 
een stijging van 71%: van 
100 incidenten in 2013 
naar 171 in 2014. In 2014 
waren er de incidenten ook 
zwaarder. De helft van alle 
incidenten werd gemeld 
tijdens de Gaza-oorlog. 

Net als in eerdere jaren met grote Is-
raelische acties piekte ook tijdens de 
Gaza-oorlog in 2014 het aantal mel-
dingen van antisemitische inciden-
ten in ons land. Daders lijken acties 
van Israel te zien als een excuus of 
rechtvaardiging voor het uiten van 
antisemitische gevoelens die zij toch 
al hebben: dit wordt wel het trigger-
mechanisme genoemd. Het spreekt 
vanzelf dat welke actie van Israel 
ook nooit een excuus mag zijn voor 
het uiten van antisemitisme. Israe-
lische militaire acties lijken daarom 
een aannemelijke, maar geen aan-
vaardbare verklaring voor de grote 
stijging in 2014.  

CIDI vindt de stijging van het aantal 
incidenten en de verzwaring ervan 
zorgelijk. Het is van groot belang dat 
de Nederlandse regering stappen on-
derneemt om antisemitisme tegen 
te gaan. CIDI beveelt aan: meer aan-
dacht voor de bestrijding van het an-
tisemitisme in het onderwijs en een 
landelijk onderzoek naar antisemiti-
sche vooroordelen en radicalisering 
onder middelbare scholieren. Op 
‘triggers’ uit het buitenland kan de 
Nederlandse regering geen invloed 
uitoefenen. Het is zaak de vooroor-
delen die hierdoor worden getrig-
gerd aan te pakken en het effect van 
die aanpak te meten. Verder beveelt 
CIDI aan de pakkans bij inciden-
ten op straat te vergroten door regel-
matig agenten in burger mee te la-
ten lopen met herkenbare Joden.

Incidenten op straat
Het is opvallend dat niet alleen het 
aantal, maar ook de zwaarte van 
de incidenten in 2014 steeg. Vooral 
mensen die door bijvoorbeeld 
een keppel als Jood herkenbaar 
zijn, waren doelwit van veel 
directe confrontaties, zoals in 
het onderstaande incident:
Een moeder zit op Sjabbat samen met 
haar kinderen op een bankje voor haar 
woning in Amsterdam. Haar kinderen 
dragen keppels en tsitsiet. Een voorbij fiet-
sende man sist met een grijnzend gezicht: 
“tsssssss gas tsssss gas”. Voor de moeder is 
het overduidelijk dat hij refereert naar de 
gaskamers. 
 
Het aantal meldingen van 
scheldpartijen en lastigvallen 

op straat steeg in 2014 met 90% 
(40 incidenten, tegen 21 in 2013). 
Daarbij moet bedacht worden dat 
lang niet alles wordt gemeld, én 
dat alle scheldpartijen tegen één 
persoon in de Monitor worden 
geteld als één incident. Eén geteld 
incident kan dus voor het slachtof-
fer betekenen: een heel jaar lang 
regelmatig uitgescholden worden. 
Incidenten waarbij een recht-
streekse confrontatie tussen dader 
en slachtoffer plaatsvindt, voegt de 
Monitor samen onder de noemer 
‘Real life’: geweld, bedreiging met 
geweld, schelden en telefonische 
bedreiging, maar ook beklad-
dingen en vernielingen - omdat 
het slachtoffer daarbij rechtstreeks 
geconfronteerd wordt met een 
antisemitische uiting. In totaal 
werden er in 2014 76 ‘real life’-
incidenten geteld, ten opzichte van 
38 in 2013. Het aantal incidenten 
met fysiek geweld verdubbelde 
(van 3 naar 6). Een paar voorbeel-
den van directe confrontaties:
Tijdens de Gaza-oorlog wordt in Arnhem 
een man ’s nachts op straat in elkaar 
geslagen, ernstig mishandeld, door een 
groep van 7 mannen die hem Hebreeuws 

horen spreken. Zijn belagers zeggen: 
“Denk maar niet dat we niet weten 
welke taal je spreekt” en schelden hem 
uit voor ‘kankerjood’, terwijl ze op hem 
inslaan. Op advies van CIDI doet hij 
aangifte. Deze melder zegt dat hij op 
straat geen Hebreeuws meer durft te 
spreken, uit angst voor herhaling.

Vooral op scholen betekent één 
incident vaak dat een leerling 
langere tijd wordt gepest: 
De 15-jarige zoon van meldster zit in de 
4e klas van een lyceum in Amsterdam. 
Hij wordt al 5 weken gepest door een 
medeleerling en uitgescholden voor “Jood, 
Zionist en woorden van die strekking.” 
Ook roept de pestkop: “Ik wou dat Hitler 
de oorlog gewonnen had.” Het pesten es-
caleert. Er ontstaat een gevecht tussen de 
pestkop en de jongen. Pester steekt de jon-
gen, “vermoedelijk met een geo-driehoek”. 
De jongen heeft een snee van meer dan 20 
cm in zijn buik. De school is op de hoogte 
gesteld, maar meldster heeft haar zoon 
thuisgehouden “in verband met zijn vei-
ligheid.” School heeft volgens de moeder 
“geen idee hoe dit op te lossen.”Op advies 
van CIDI stuurt meldster een brief aan 
de school. Direct op maandag vindt er een 
gesprek plaats met de interim rector en 
de afdelingsleider. Volgens meldster heeft 
de school “goede maatregelen getroffen”.

Scholen
CIDI acht het zeer zorgwekkend dat 
juist op scholen, waar burgerschap, 
democratie en respect dienen te 
worden onderwezen, veel inciden-
ten werden gemeld. In 2014 waren er 
15 incidenten op en rond scholen (ei-
genlijk 16; het geweldsincident met 

de geo-driehoek vond ook plaats op 
een school). In 2013 waren er 11 inci-
denten; dat waren er toen al veel in 
vergelijking met het ‘piekjaar’ 2009, 
waarin 9 incidenten werden geteld. 
Incidenten op scholen vertonen al 
jaren een opwaartse trend. In de 
afgelopen 15 jaar worden gemid-
deld 9 incidenten per jaar geteld. 
In deze categorie omvat één enkel 
incident vaak een zeer langdurige 
periode, soms jaren, van gepest 
worden. Ouders ontdekken dit soms 
pas na lange tijd. Op scholen waar 
langdurig een Joodse leerling wordt 
gepest, worden vaak ook andere 
groepen gediscrimineerd, blijkt 
uit gesprekken met ouders. CIDI 
adviseert ouders altijd om discrimi-
natie bij de schoolleiding ter sprake 
te brengen en doet dit ook soms 
(alleen op verzoek van melders) zelf. 
Sommige scholen doen een melding 
het liefst af als een ‘incident’ of ont-
kennen dat er ‘op onze school’ wordt 
gediscrimineerd, wat resulteert 
in het niet aanpakken van antise-
mitische pesterijen. In een enkel 
geval keert het zich zelfs tegen de 
klagende ouder. Om die reden wil-
len veel ouders liever niet dat CIDI 

contact opneemt met de school. 
Mogelijk is een falende aanpak van 
scholen de reden dat er bij CIDI 
vooral langdurige pesterijen worden 
gemeld en blijven goed en snel 
afgehandelde incidenten ongemeld. 
Een moeder die wel melding deed, 
vertelde dat zij meerdere mensen 
weet van wie de kinderen op school 
gepest worden maar dat deze andere 
ouders dit niet (durven) melden. 
Het gebruik van sociale media zoals 
facebook , instagram en twitter 
en de continue bereikbaarheid 
via de mobiele telefoon vergroot 
het effect op de slachtoffers. Ook 
thuis zijn ze niet veilig voor 
pesterijen door klasgenoten, zoals 
onder meer blijkt uit dit incident:
Dochters van melder zitten in Den Haag 
op een middelbare school. Een klasge-
noot van een van deze dochters schrijft 
op facebook: “Wir mussen die Juden ab-
straffen!!” met daarbij een klapgebaar. 
Dit wordt geliked door andere klasgeno-
ten. In een chat met het meisje schrijft de-
zelfde jongen, in een soort van Duits, ver-
schillende beledigingen waaronder “Du 
bist GEHITLERT”, met daarbij tiental-
len hakenkruizen. Haar oudere zus ziet 
dit en meldt het bij de schoolleiding. De 
jongen wordt geschorst, maar zijn slacht-
offer wordt door de klas als ‘verraads-
ter’ gezien. De politie komt op verzoek 
van de schoolleiding voorlichting geven, 
maar zodra de agent door de docent de klas 
uit wordt begeleid, reageert de klas woe-
dend naar het meisje. Er is geen sprake 
van fysiek geweld. Het meisje voelt zich 
zo onveilig op school dat zij van school 
af gaat. De schoolleiding heeft gehol-
pen bij de overplaatsing van het meisje.

Scholen moeten klachten van ouders 
serieus nemen, daders aanpakken 
en in de klas waarden als burger-
schap en respect onderwijzen. 
In 2014 kwam het enkele keren 
voor dat het slachtoffer moest 
uitwijken naar een andere klas of 
school. Dit zet de zaak op zijn kop. 
Als er íemand verwijderd moet 
worden, dan de dader, vindt CIDI.

Gaza-oorlog
CIDI registreerde tijdens de 
Israelische actie in de Gazastrook, 
Operation Protective Edge, in totaal 81 
antisemitische meldingen (exclusief 
24 meldingen over tweets). Er is 
geteld van 15 juni tot 30 september. 
Ter vergelijking: in het hele jaar 
2012 werden 114 antisemitische 
incidenten geregistreerd. 
Verreweg de meeste meldingen 
betreffen schriftelijke uitingen, 
16 keer ging het om mondeling 
schelden door onbekenden 
in directe confrontaties.
Zoals gezegd: dat het aantal 
incidenten stijgt bij Israelische 
acties, wil niet zeggen dat 
Israelische acties de oorzaak zouden 
zijn van antisemitische incidenten. 

Demonstratie(s) 
Tijdens de Gaza-oorlog steeg, 
behalve het aantal schriftelijke 
uitingen, ook de categorie ‘demon-
straties’ opvallend. CIDI telde in 
2014 8 antisemitische incidenten 
tijdens demonstraties, in 2013 1. 
Antisemitische uitingen kwamen 
vooral voor bij anti-Israel/ Pro-
Palestina en Pro-IS(IS) betogingen. 
Drie van deze demonstraties vonden 
plaats in Den Haag. Meerdere 
personen deden haatzaaiende en/
of beledigende uitingen. CIDI heeft 
aangifte gedaan tegen meerdere 
demonstranten. De strafrechtelijke 
onderzoeken lopen momenteel nog. 
Een incident dat grote invloed 
heeft gehad op zowel de Joodse 
gemeenschap als de politiek in 
Nederland is de demonstratie van 
24 juli in Den Haag. Tijdens deze 
pro-ISIS-demonstratie roepen 
demonstranten rabiaat antisemi-
tische leuzen. Hieronder een korte 
beschrijving van deze demonstratie:
Tijdens een pro-ISIS demonstratie in de 
Schilderswijk (Hoefkade) in Den Haag 
roepen demonstranten onder meer: 
“Vuile Joden! Go to hell, Israel!”, “heilig 
land aan de vuile Joden gegeven”, en 
“Joden moeten terug naar het riool waar 
ze uit zijn gekomen”. Bovendien is ook 
op film te horen hoe “lang leve Hitler” 
wordt geschreeuwd en de uit het voetbal 
overgewaaide leus “Wie niet springt 
is een Jood”. Een andere hoofdspreker 
zegt: “We blijven spreken, totdat Shaam 
gezuiverd wordt van de joden (…) Ja we 
spreken over de joden. Zijn de joden niet 
degenen die in het gebied wonen? Zijn 
de joden niet degenen die in 1948 naar 

Shaam zijn gemigreerd? Ja, dat zijn joden. 
Mensen noemen hun zionisten, maar 
wij noemen hun joden." De groep van 
ca. 20 personen scandeert herhaaldelijk: 
"Dood aan de Zionist! Vuile joden.” 
Ook zou de Hitlergroet zijn gebracht

Nog tijdens deze demonstratie in 
Den Haag had CIDI overleg met de 
woordvoerder van de burgemeester 
in Den Haag. Die verzekerde dat 
er zou worden ingegrepen bij 
grensoverschrijdend gedrag, maar 
de politie arresteerde niemand. Aan 
Omroep West liet een woordvoerster 
van de gemeente Den Haag weten 
“geen signalen te hebben gekregen 
van overschreden grenzen”. CIDI 
ontving meerdere mails waarin 
mensen hun bezorgdheid uitten. 
De frustratie van de Joodse 
gemeenschap betrof niet zozeer de 
antisemitische demonstratie van 
een twintigtal jihadisten, als wel 
het niet optreden van de Haagse 
autoriteiten. Dat gaf het gevoel 
dat Joden niet door de autoriteiten 
beschermd zullen worden, als het 
er op aan komt. Over het gebeuren 
werden vele Kamervragen gesteld 
aan (toen) minister Opstelten van 

Justitie. Die repliceerde onder 
meer dat niet direct is opgetreden 
“omdat de uitlatingen niet leidden 
tot onrust in de omgeving.” Na 
het bekijken van camerabeelden 
arresteerde de Haagse politie 
alsnog twee demonstranten.
Door het niet ingrijpen van 
autoriteiten in Den Haag bij kreten 
als “Dood aan de Joden” tijdens 
deze demonstratie voelden Joden 
zich onbeschermd. Men vindt het 
onbegrijpelijk dat er niet direct is 
opgetreden en dat is gezegd dat er 
“geen grenzen zijn overschreden”.

Politie
Het (niet) optreden van agenten bij 
evidente gevallen van antisemitisme 
en de manier waarop soms werd 
omgegaan met aangiften vond 
CIDI zorgelijk. Een vrouw die 
een bedreiging met geweld na een 
feestje wilde melden bij de politie, 
kreeg te horen: “Hadden jullie wel 
een vergunning voor dat feest?” 
Het doen van aangifte werd soms 
ontmoedigd, in strijd met het beleid 
dat juist de aangiftebereidheid wil 
versterken. Een mevrouw zegt: 
“ik heb letterlijk moeten smeken om 
aangifte te mogen doen”. Bovendien 
kan in sommige gevallen niet 
direct aangifte worden gedaan en 
moet er eerst een afspraak gemaakt 
worden. Mensen hebben niet altijd 
zin om terug te gaan naar het 
politiebureau. Meldingsmoeheid en 
lage meldingsbereidheid verhullen 
het werkelijke aantal incidenten. 
Goed en zichtbaar optreden van 
politie en justitie is een belangrijk 

Een typische bekladding: KK, Joden, hakenkruis en Palestina op één hoop ‘Anti-Israel’ sloeg bij demonstraties vaak door naar antisemitisme
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IS dringt op aan Israels grenzen
Vrijdag 3 juli werd Zuid-
Israel met raketten 
beschoten. Op zich niets 
nieuws, maar ditmaal was 
er twijfel: kwamen de Grads 
uit de Gazastrook of uit de 
Egyptische Sinai? 

De aanval werd al snel geclaimd door 
een met IS verbonden groep die zich 
de 'provincie Sinai' (van de 'Islamiti-
sche Staat') noemt. Hamas ontkende 
dat de raketten uit Gaza kwamen. 
Toch is het mogelijk dat zij werden 
afgevuurd door een opstandige Sa-
lafi stische organisatie in de Gaza-
strook, die het gezag van Hamas niet 
aanvaardt en die de Hamasregering 
wil isoleren. 
Dat zou betekenen dat de raketten 
Gaza zijn binnengesmokkeld vanuit 
de Sinai en dat er dus nog steeds wer-
kende smokkeltunnels zijn. Egypte 
voert al sinds het afzetten van Muba-
rak strijd tegen terreurgroepen in de 
Sinai en hun tunnels, en beschuldigt 
Hamas van deelname aan aanvallen 
op het Egyptische leger. 

IS
Israel houdt Salafi stische groepen 
in de Sinai en de Gazastrook scherp 
in de gaten. In het verleden zijn er 
al aanvallen geweest op de Negev en 
Eilat vanuit de Sinai. Die werden uit-
gevoerd voor Hamas door de Ansar 
Bayt al-Maqdis, een in de Sinai ope-
rerende groep die toen nog banden 
had met al-Qaida. Intussen heeft die 
groep zich aangesloten bij IS en is de 
Sinai uitgeroepen tot een 'provincie 
van het kalifaat'.
De politieke tak van Hamas, de Ga-
zaanse 'regering', heeft lang ontkend 
dat deze groepen ook in de Gaza-
strook actief waren. Maar zij heeft 
al menig confl ict met de jihadisten 
gehad, met bommen, ontvoeringen 
en schietpartijen over en weer. CIDI 
berichtte hierover op cidi.nl.
Hamas is de Gazaanse zusterorgani-
satie van de Egyptische moslimbroe-
derschap en de verhoudingen met 
Egypte waren goed onder de voor-
malige (moslimbroeder)president 
Mubarak. Sinds het Egyptische leger 
in 2013 Mubarak heeft vervangen 
door de huidige president al-Sisi, is 
het verwikkeld in een bloedige strijd 
met Egyptische Moslimbroeders. 
Die hebben in feite een deel van de 
Sinai in handen en voeren aansla-
gen uit op Egyptische militairen en 
grenspolitie. Egypte heeft Hamas 
beschuldigd van steun aan de aansla-

gen door zijn Egyptische 'broeders'. 
Om daar een eind aan te maken, 
maakt Egypte steeds meer werk van 
de afsluiting van de grens met Gaza 
en van het vernietigen van de smok-
keltunnels.
Juist de laatste tijd lijkt er echter 
weer enige verbetering te zijn in de 
verhoudingen tussen Egypte en de 
'regering' van Hamas in de Gaza-
strook. Zij wisselen inlichtingen uit 
over IS. 
Na de raketaanval gaf de Hamasre-

gering voor het eerst o�  cieel toe dat 
IS actief is in de Gazastrook. Schat-
tingen van het aantal actieve IS-le-
den variëren van enige honderden 
tot een paar duizend. ISIS dreigde 
een dag voor de raketaanval in een 
videoboodschap dat het Hamas om-
ver zou werpen, omdat dit te 'gema-
tigd' is en de shariawet onvoldoende 
doorvoert.
De Hamasregering heeft nog een re-
den om de toenadering tot Egyp-
te niet te verstoren. De Egyptische 
grensblokkade veroorzaakt tekorten 
in Gaza. Dat wakkert opstandigheid 
tegen de Hamasregering aan en ver-
sterkt IS. De laatste tijd heeft Israel 
meer goederen door de grens met 
Gaza binnengelaten, ook al blijkt re-
gelmatig dat bouwmaterialen door 
Hamas worden gebruikt om tunnels 
in plaats van huizen te repareren.

Interne strijd 
Mogelijk zoekt de militante tak van 
Hamas juist hierom samenwerking 
met ISIS. Hamas raakt steeds meer 
gespleten. In april dit jaar dook de 

Hamascommandant Mohammed 
Deif weer op, van wie werd gedacht 
dat hij was gedood in de Israelische 
Gaza-actie. Deif, een fanatieke com-
mandant van de al-Qassambrigade, 
geeft de ‘regering’ de schuld van het 
mislukken van een groots opgezet 
aanvalsplan op Israel en vindt haar 
veel te slap.
Al Qassam onder Deif zoekt weer 
toenadering tot Iran, terwijl de 
regering en politieke leiders als 
Khaled Mashaal (die nog steeds in 

Qatar woont) toenadering zoeken 
tot Saoedi Arabië en Egypte. Er gaan 
hardnekkige geruchten dat de ‘re-
gering’ indirect onderhandelt over 
een langdurige wapenstilstand met 
Israel, met bemiddeling van Qatar.

Israel
Als de laatste raketaanval inderdaad 
een samenwerking was tussen Ha-
masmilitanten en IS, heeft Israel nog 
meer belang bij de bloedige strijd 
van het Egyptische leger tegen IS-
groepen in de Sinai. Volgens Arabi-
sche bronnen trekken er de laatste 
maanden IS-terroristen uit Libië 
naar Egypte. De Egyptische presi-
dent zegt dat de IS- 'provincie Sinai' 
en verwante militante groepen een 
bedreiging vormen voor Egypte, an-
dere Arabische staten en het Westen. 
Het Egyptische leger treedt hard op 
tegen de jihadisten, maar de Egyp-
tische inlichtingendienst en de ope-
rationele leiding lijken te wensen 
over te laten, schreef de Jerusalem 
Post maandag. Het leger en de veilig-
heidsdienst van Israel hebben juist 

veel kennis over de Sinai. Volgens de 
Post kan men ervan uitgaan dat Is-
rael deze kennis deelt met het regi-
me-Sisi om de grens met de Sinai te 
beveiligen en te vookomen dat IS in 
Gaza aansluiting vindt met de 'pron-
vincie Sinai'.

PR-Campagne
Nadat zij had toegegeven dat IS ac-
tief is op de Gazastrook, is de Ha-
masregering een PR-campagne 
gestart tegen IS. Het voornaamste 

argument: IS zou veel te slap zijn te-
gen Israel. “Waarom valt Daesh (IS) 
geen buitenlandse schepen aan op 
de Rode Zee, waarom geen Israeli-
sche toeristen in Sharm al-Sheikh?”, 
vroeg een journalist van de o�  ciële 
Hamaskrant beschuldigend. “Waar-
om valt het Palestijnse strijders aan 
en niet de collaborateurs met Israel? 
Waarom begint Daesh geen oorlog 
tegen Israel vanuit de Westoever, wat 
veel e£ ectiever zou zijn dan vanuit 
de Gazastrook?” 
Tot de nalatigheden van IS reken-
de de krant ook dat het Israel niet 
vanaf de Jordaanse grens aanvalt en 
dat het de regering van Jordanië niet 
omverwerpt, terwijl de Jordaanse 
luchtmacht aanvallen uitvoert op IS-
doelen. 
De krant beantwoordde deze be-
schuldigende vragen met, u raadt 
het, de samenzweringstheorie dat IS 
een wapen is van Israel, dat hiermee 
Hamas wil vernietigen. (Overigens 
is IS volgens de Palestijnse Autori-
teit nu juist een samenzwering tus-
sen Hamas en Israel, die daarmee de 

Westoever willen destabiliseren.) In 
de Palestijnse realiteit profi leert ie-
dere groep die zijn populariteit op 
peil wil houden zich als grote vij-
and van Israel. Af en toe ontkent het 
Hamas-politbureau bovendien al te 
nadrukkelijke 'beschuldigingen' dat 
het indirect met Israel zou onder-
handelen.

Regionale aanpak
Van een formele samenwerking is 
geen sprake, maar de anti-IS acties 
van Egypte, Israel en Hamas konden 
niet beter op elkaar zijn afgestemd. 
Alle partijen lijken die acties nu op 
te voeren. 
De Hamas-regering verzwakt IS 
in de Gazastrook door zonder hier 
ruchtbaarheid aan te geven leden 
ervan gevangen te zetten of dood te 
schieten. De Egyptische president 
hield vorige week een strijdlustige 
peptalk op het slagveld in de Sinai 
waar 17 soldaten omkwamen. 
NBC News kwam 6 juli met het 
nieuws dat Israel een 'anti-IS-hek' 
bouwt langs de grens met Jordanië, 
van Eilat tot aan Timna. Dat hek is 
onderdeel van een plan om de gren-
zen te versterken waarover CIDI al 
in 2013 berichtte.
Intussen arresteren de PA en Israel 
Hamasleden op de Westelijke Jor-
daanoever. Deze tak van Hamas lijkt 
relatief ona¦ ankelijk van die in de 
Gazastrook en zou geleid worden 
door de Hamascommandant ‘Saleh 
Aruri vanuit Turkije. Deze groep 
was verantwoordelijk voor het kid-
nappen en vermoorden van drie Is-
raelische tieners in de opmaat voor 
de Gaza-oorlog in 2014. Zij zouden 
ook verantwoordelijk zijn voor de 
recente terreurgolf in Israel en mo-
gelijk sympathiseren met IS. Israel 
arresteerde vorige maand in Hebron 
leden van wat een IS-cel werd ge-
noemd. Intussen ontkent de PA dat 
er IS-leden actief zijn op de Westoe-
ver. Een woordvoerder kwam met 
een eigen variant van de IS-samen-
zweringstheorie: IS zou een cre-
atie zijn van Hamas en Israel, die de 
Westoever willen destabiliseren.
Ook intern is Israel alert. Op 6 juli 
arresteerde het zes mannen in het 
Bedouinendorp Houra, in de Negev. 
De Israelische media spraken van 
een IS-cel. De mannen zouden onder 
meer jihadistische propaganda heb-
ben verspreid en een paar leden van 
de groep wilden naar Syrië afreizen. 
Vier van hen waren leraren. Zij leer-
den hun leerlingen IS-liedjes en lie-
ten ze IS-kaarten tekenen, is een van 
de beschuldigingen.  [ef]

Al in 2012 demonstreerden er Salafi sten in de Gazastrook. Foto Abed Rahim Khatib

2014: 71% meer antisemitische incidenten
Shaam zijn gemigreerd? Ja, dat zijn joden. 
Mensen noemen hun zionisten, maar 
wij noemen hun joden." De groep van 
ca. 20 personen scandeert herhaaldelijk: 
"Dood aan de Zionist! Vuile joden.” 
Ook zou de Hitlergroet zijn gebracht

Nog tijdens deze demonstratie in 
Den Haag had CIDI overleg met de 
woordvoerder van de burgemeester 
in Den Haag. Die verzekerde dat 
er zou worden ingegrepen bij 
grensoverschrijdend gedrag, maar 
de politie arresteerde niemand. Aan 
Omroep West liet een woordvoerster 
van de gemeente Den Haag weten 
“geen signalen te hebben gekregen 
van overschreden grenzen”. CIDI 
ontving meerdere mails waarin 
mensen hun bezorgdheid uitten. 
De frustratie van de Joodse 
gemeenschap betrof niet zozeer de 
antisemitische demonstratie van 
een twintigtal jihadisten, als wel 
het niet optreden van de Haagse 
autoriteiten. Dat gaf het gevoel 
dat Joden niet door de autoriteiten 
beschermd zullen worden, als het 
er op aan komt. Over het gebeuren 
werden vele Kamervragen gesteld 
aan (toen) minister Opstelten van 

Justitie. Die repliceerde onder 
meer dat niet direct is opgetreden 
“omdat de uitlatingen niet leidden 
tot onrust in de omgeving.” Na 
het bekijken van camerabeelden 
arresteerde de Haagse politie 
alsnog twee demonstranten.
Door het niet ingrijpen van 
autoriteiten in Den Haag bij kreten 
als “Dood aan de Joden” tijdens 
deze demonstratie voelden Joden 
zich onbeschermd. Men vindt het 
onbegrijpelijk dat er niet direct is 
opgetreden en dat is gezegd dat er 
“geen grenzen zijn overschreden”.

Politie

2014: 71% meer antisemitische incidenten
Scholen moeten klachten van ouders 
serieus nemen, daders aanpakken 
en in de klas waarden als burger-
schap en respect onderwijzen. 
In 2014 kwam het enkele keren 
voor dat het slachtoffer moest 
uitwijken naar een andere klas of 
school. Dit zet de zaak op zijn kop. 
Als er íemand verwijderd moet 
worden, dan de dader, vindt CIDI.

Gaza-oorlog
CIDI registreerde tijdens de 
Israelische actie in de Gazastrook, 
Operation Protective Edge, in totaal 81 
antisemitische meldingen (exclusief 
24 meldingen over tweets). Er is 
geteld van 15 juni tot 30 september. 
Ter vergelijking: in het hele jaar 
2012 werden 114 antisemitische 
incidenten geregistreerd. 
Verreweg de meeste meldingen 
betreffen schriftelijke uitingen, 
16 keer ging het om mondeling 
schelden door onbekenden 
in directe confrontaties.
Zoals gezegd: dat het aantal 
incidenten stijgt bij Israelische 
acties, wil niet zeggen dat 
Israelische acties de oorzaak zouden 
zijn van antisemitische incidenten. 

Demonstratie(s) 
Tijdens de Gaza-oorlog steeg, 
behalve het aantal schriftelijke 
uitingen, ook de categorie ‘demon-
straties’ opvallend. CIDI telde in 
2014 8 antisemitische incidenten 
tijdens demonstraties, in 2013 1. 
Antisemitische uitingen kwamen 
vooral voor bij anti-Israel/ Pro-
Palestina en Pro-IS(IS) betogingen. 
Drie van deze demonstraties vonden 
plaats in Den Haag. Meerdere 
personen deden haatzaaiende en/
of beledigende uitingen. CIDI heeft 
aangifte gedaan tegen meerdere 
demonstranten. De strafrechtelijke 
onderzoeken lopen momenteel nog. 
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IS dringt op aan Israels grenzen
veel kennis over de Sinai. Volgens de 
Post kan men ervan uitgaan dat Is-
rael deze kennis deelt met het regi-
me-Sisi om de grens met de Sinai te 
beveiligen en te vookomen dat IS in 
Gaza aansluiting vindt met de 'pron-

Nadat zij had toegegeven dat IS ac-
tief is op de Gazastrook, is de Ha-
masregering een PR-campagne 
gestart tegen IS. Het voornaamste 

argument: IS zou veel te slap zijn te-
gen Israel. “Waarom valt Daesh (IS) 
geen buitenlandse schepen aan op 
de Rode Zee, waarom geen Israeli-
sche toeristen in Sharm al-Sheikh?”, 
vroeg een journalist van de o�  ciële 
Hamaskrant beschuldigend. “Waar-
om valt het Palestijnse strijders aan 
en niet de collaborateurs met Israel? 
Waarom begint Daesh geen oorlog 
tegen Israel vanuit de Westoever, wat 
veel e£ ectiever zou zijn dan vanuit 
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nadrukkelijke 'beschuldigingen' dat 
het indirect met Israel zou onder-
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gelijk sympathiseren met IS. Israel 
arresteerde vorige maand in Hebron 
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een eigen variant van de IS-samen-
zweringstheorie: IS zou een cre-
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De aanzet tot deze kritische reflectie 
op de vredesonderhandelingen met de 
Palestijnen komt door een Israëlische 
televisieserie van herfst vorig jaar. 
Daarin kwamen hoofdrolspelers uit 
de jaren 1999-2009 prominent aan het 
woord. En wel van beide zijden, met 
inbegrip van Amerikaanse regerings-
vertegenwoordigers.

Diepgaande verschuiving
Op grond van deze televisieserie en 
aanvullende documentatie concludeert 
de Israëlische wetenschapper dr. Shmu-
el Even een diepgaande verschuiving in 
de Israëlische onderhandelingspositie 
sinds de dagen van premier Yitzhak Ra-
bin. Die presenteerde op 5 oktober 1995 
aan de Knesset zijn visie op een perma-
nente overeenkomst met de Palestijnen. 
Rabin sprak toen over een Israëlische 
terugtrekking uit circa zeventig procent 
van ‘de gebieden’ (Westelijke Jordaanoe-
ver en Gaza) die in 1967 op Jordanië en 
Egypte waren veroverd.
Onder de regeringen van Barak (1999-
2001) en Olmert (2006-2009) dijde 
dit Israëlische terugtrekkingsvoorstel 
almaar uit. Zo lanceerde Israël in april 
2000 tijdens een bijeenkomst met 
een Palestijnse delegatie in Eilat het 
voorstel om een Palestijnse staat te 
stichten op zo’n 86 procent van ‘de 
gebieden’. De Palestijnen eisten echter 
een volledige terugtrekking naar de 
wapenstilstandslijn van 1967. Luttele 
maanden later, in juli 2000, verhoog-
de Israël zijn aanbod tot 92 procent 
van ‘de gebieden’. Opnieuw liepen de 
vredesonderhandelingen (Camp David) 
op niets uit.

volk en de staat Israël als thuisland van 
het Joodse volk. Deze perceptie deel-
den de Palestijnen bepaald niet. Dat 
bleek zonneklaar tijdens de roekeloze 
vredesavances van premier Olmert.
In de genoemde televisieserie verhaalt 
Olmert dat hij in september 2008 de 
Palestijnse leider Abu Mazen (Mahmud 
Abbas) een volledige Israëlische terug-
trekking van de Westelijke Jordaanoe-
ver presenteerde. Landruil zou volgens 
zijn voorstel een-op-een gebeuren. Ver-
der was Israël bereid de soevereiniteit 
over de Joodse wijk en de Westelijke 
Muur (Klaagmuur) in de Oude Stad 
van Jeruzalem op te geven. Olmert 
ging eveneens akkoord Israëls militaire 
aanwezigheid in de Jordaanvallei in 
te ruilen voor de presentie van een 
multinationale strijdmacht. Uiteinde-
lijk sloeg Abu Mazen al deze vergaande 
concessies af.

Geen erkenning van Israël
Onder de regering-Netanyahu (vanaf 
2009) werd het voor het Israëlische 
publiek heel duidelijk dat in geval van 
een permanent vredesakkoord met de 
Palestijnen, zo’n overeenkomst beslist 
niet een Palestijnse erkenning van Isra-
el als natiestaat van het Joodse volk zou 
inhouden. Zie voor dat laatste vooral de 
Onafhankelijkheidsverklaring van 1948.
In een interview met de New York 
Times in februari 2014 weigerde Abu 
Mazen Palestijnse erkenning van Israël 
als een Joodse staat met de woorden 
“dat daar geen sprake van kon zijn”. En 
zijn positie wordt door een meerder-
heid van de Palestijnse bevolking (54 
procent) ondersteund blijkens een opi-
niepeiling van juli 2015, zelfs al zouden 
alle hete hangijzers zoals de status van 
Jeruzalem en het recht op terugkeer 
naar Israël zijn opgelost.

De droeve balans van vergeefse Israë-
lische vredesinspanningen herinneren 
dr. Shmuel Even aan de indringende 

woorden van de profeet Jeremia: 
Vrede, vrede! Maar er is geen vrede. 
Tegelijkertijd vergelijkt de onderzoe-
ker Israëlische inconsistentie bij alle 
onderhandelingen tegenover Palestijn-
se consistente manipulaties van alle 
gesprekken. De regering-Netanyahu 
lijkt deze historische les beter geleerd 
te hebben dan de EU tot nu toe.

De VS en Israël gaven Arafat daarvan 
de schuld. Want de Palestijnse voor-
man ontweek of verwierp elk Israëlisch 
voorstel, inclusief het initiatief van 
Barak om tot een deling van Jeruzalem 
te komen ...
Bij volgende Israëlisch-Palestijnse 
vredesgesprekken begin 2001 bood 
minister Ben-Ami de Palestijnen 95 
procent van ‘de gebieden’ alsmede de 
soevereiniteit over de Tempelberg. 
Daarnaast toonde Ben-Ami zich bereid 
zo’n veertigduizend Palestijnse vluch-
telingen te laten terugkeren naar Israël. 
Al deze eenzijdige concessies mochten 
niet baten. De Palestijnen weigerden 
de voorstellen te accepteren.

Vruchteloze pogingen
In zijn analyse van de vruchteloosheid 
van alle Israëlische pogingen om tot 
een vredesvergelijk te komen met de 
Palestijnen onderstreept dr. Shmuel 
Even een belangrijk gegeven uit het be-

gin van onze eeuw. Toentertijd vormde 
Palestijnse erkenning van Israël als 
Joodse staat geen geschilpunt. Althans, 
Israël en de VS namen dat voetstoots 
aan. En president Clinton verwoordde 
de oplossing voor het Israëlisch-Pales-
tijns conflict ook klip-en-klaar: beide 
partijen stemmen in met de Palestijnse 
staat als thuisland voor het Palestijnse 
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kort nieuws

Weg uit de grote stad
Het lijkt erop dat de grote stad niet 
meer zo aantrekkelijk is voor Israëli’s. 
Steden als Jeruzalem, Tel Aviv en Haifa 
zien meer mensen vertrekken dan 
komen. De mensen vertrekken vooral 
naar kleinere plaatsen dicht bij de gro-
te steden. Slechts een klein deel pre-
fereert een nieuw onderkomen op het 
platteland. Enkele cijfers van het CBS 
over Jeruzalem in 2014: 10.351 nieuw-
komers in de stad, 17.091 vertrekken 
naar plaatsen als Beit Shemesh (1.464), 
Givat Ze’ev (797), Beitar Illit (787), en 
het platteland (2.963).

Boete voor weigeren 
optreden
Israëlische culturele instellingen die 
niet willen optreden in Israëlische 
dorpen in Judea en Samaria, kunnen 
in de toekomst een boete tegemoet-
zien. Minister van Cultuur en Sport 
Miri Regev wil nieuwe regels opstellen 
die het mogelijk maken een boete 
tot 70.000 sjekel op te leggen. Regev 
zegt dat zij een beleid van “culturele 
gelijkheid voert dat zich verzet tegen 
boycots”.

Brieven uit 1948

De eerste rabbijn van de Klaagmuur 
in Jeruzalem was rabbijn Orenstein. 
Onlangs werden drie brieven van zijn 
hand gevonden uit februari 1948. De 
brieven geven een tijdsbeeld van de 
Joodse wijk van de Oude Stad van Je-
ruzalem, die toen belegerd werd door 
de Arabieren. Eén brief is een indrin-
gend hulpverzoek: “Heb genade met 
de mannen, vrouwen en kinderen, en 
neem drastische maatregelen, zodat 
we niet omkomen, God verhoede het.” 
De brief is verstuurd aan de toenma-
lige Israëlische opperrabbijn Yitzhak 
Herzog. Orenstein en zijn vrouw 
kwamen om bij vuurgevechten in de 
stad op 23 mei.

Hulpovereenkomst
Nederland en Israël gaan samenwer-
ken op het gebied van de ontwikkeling 
van kleinschalige irrigatie en tuinbouw 
in Ethiopië. Beide landen tekenden 
daarvoor een overeenkomst. Doel van 
het project is de Ethiopische overheid 
te ondersteunen bij het stimuleren van 
de groei en commercialisering van de 
landbouw.
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Gestaafde zelfkritiek is een groot goed. Zij kan herhaling van dure fouten voorkomen.  
Israëlische analisten oefenen vandaag fundamentele zelfkritiek op het gehele onderhandelingsproces  

met de Palestijnen. Terwijl de Israëli’s in de loop van de jaren concessie na concessie deden,  
bleven die aan Palestijnse zijde bewust uit. Een strategie van uitholling van de  

Israëlische positie. Hoog tijd voor Israëlische (zelf)bezinning.

Jeremia’s vermaning:  
Vrede, vrede! Maar er is geen vrede

EU-Buitenlandchef Federica Mogherini ontmoet PA-voorzitter Mahmoud Abbas. De EU eist vooral 
van Israël concessies, en gaat geleidelijk mee met de eisen van de Palestijnse Autoriteit. | Foto: Flash90

‘Regering-Netanyahu leert 
historische les beter dan EU.’



 

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 

Jan Budding Schilderwerk
Elst (Utrecht)

 

Voor al uw schilderwerk,
binnen en buiten!

Bel voor een vrijblijvende offerte:
06-39 675 192

torendruk.nl Touwslager 3 - 3861 SP Nijkerk
T (033) 245 83 75 - E info@torendruk.nl

Op papier zijn wij gewoon de beste

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



actief Voor a l le  act iv i te i ten geldt :  Deo volente

israël

Gastheren/vrouwen 
gezocht
Het is inmiddels traditie geworden om ’s zomers een 
prachtige expositie te huisvesten in het Israëlcentrum 
in Nijkerk. Voor de aanstaande zomerexpositie zijn wij 
op zoek naar enthousiaste gastheren en -vrouwen die de 
bezoekers kunnen ontvangen en wegwijs willen maken. 
Bent u zo iemand? Neem dan contact op met Ben Van-
deputte: 033-2458824 of off.manager@cvi.nl.

Tulpenactie
De tulpen die we vorig jaar in Israël hebben mogen 
uitdelen zijn inmiddels alweer uitgebloeid. Helpt u 

mee volgend jaar opnieuw deze bemoediging moge-
lijk te maken? Bestel tulpenbollen! Kijk op christen-
envoorisrael.nl/tulpenactie of bel 033-2458825.

Israëlcursus
Er zijn nog twee cursusdagen van de Israëlcursus dit 
voorjaar waarvoor we u graag uitnodigen. 

Op donderdag 7 april spreekt rabbijn Chaim Eisen 
over de lofzangen op Gods verlossing in Jesaja 11 en 
12 en komt alijaveldwerker Koen Carlier vertellen 
over twintig jaar Breng de Joden thuis. Op zaterdag 
20 april vertelt André Diepenbroek u meer over de 
BDS-beweging en sluit ds. Henk Poot de cursus met 

een lezing over de diepte van de grondtekst van de 
Bijbel. Wees er snel bij om u aan te melden, want het 
aantal plaatsen is beperkt. 

Geen plaats meer? U kunt de lezingen rechtstreeks 
volgen via de livestream op christenenvoorisrael.nl.

Ringleiding
Sinds enige tijd is de Jeruzalem-
zaal in het Israëlcentrum voorzien 
van een ringleiding. Zo kunnen 
ook onze bezoekers met een 
gehoorapparaat de lezingen in 
Nijkerk haarscherp volgen.
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Op vier zaterdagen in april hopen we u in Ede, Katwijk, Wijk en Aalburg en Drachten tijdens  
onze gezellige Israël-Familiedagen te ontmoeten. Er is een boeiend programma met vele Israël- 
vrienden, samenzang, sprekers, muziek, workshops, een kinderprogramma en nog veel meer.

Het koor CRK Voices.Marcel van der Poel en band.

Koen Carlier.

Trio C tot de derde.

Ds. Kees van Velzen.

Ds. Henk Poot.

Het Holland-Koor.

Sveta Wolstein.

Waarom doen we dat? “Veel christenen merken dat we in een 
bijzondere tijd leven”, vertelt Sara van Oordt van Christenen 
voor Israël. “We zien in de terugkeer van het Joodse volk naar 
de staat Israël de vervulling van Gods beloften. Dat wordt 
niet overal zo gezien. In veel kerken wordt maar weinig of 
zelfs helemaal niet over Israël gesproken omdat het ‘politiek 
gevoelig’ ligt. Maar daarmee sluit de kerk zich juist af voor 
een groot deel van de actualiteitswaarde van de Bijbel.”

Collega Arjan Wendt vult haar aan: “Met de Israël-Familieda-
gen willen we de mensen door een gezellig en veelzijdig eve-
nement vertellen over Gods plan met Israël en hen bemoedi-
gen met dit hoopvolle teken van de spoedige wederkomst van 
de Here Jezus.” En met een knipoog: “En natuurlijk hopen we 
op een mooie collecte-opbrengst voor onze actie Breng de Jo-
den thuis, zodat we het Joodse volk concreet mogen steunen.”

Workshops
Het ochtendprogramma van de Israël-Familiedagen bestaat 
uit sprekers en muziek. ’s Middags kunt u kiezen uit een di-
versiteit aan workshops. Deze verschillen per locatie, maar of 
u nu creatief aan de slag wilt, meer verdieping zoekt of even 
actief bezig wilt zijn, er is vast een workshop die u zal aan-

spreken. Israëlisch volksdansen, een workshop Hebreeuws, 
een gezellige Israëlquiz, een wijnproeverij, informatie over Is-
raëlproducten, Bijbelstudie, Israëlisch brood bakken, tekenen 
of mozaïeken maken; het is slechts een greep uit het aanbod 
dat we tijdens de Israël-Familiedagen hebben.

Kinderen
Voor de kinderen wordt het ochtendprogramma verzorgd 
door Het Vrolijk Theater van Jan-Marcel Vellinga, een erg 
leuke show met buikspreekpoppen, goocheltrucs en een 
mooie Bijbelse boodschap. ’s Middags mogen de kinderen 
meedoen met de workshoprondes. Voor de allerkleinsten 
organiseren we een crèche.

2 april
De Schuilplaats, Ede

9 april
Nieuwe Kerk, Katwijk

16 april
Nieuwe Hervormde Kerk, 
Wijk en Aalburg

23 april
Bethelgemeente, Drachten

Kaarten bestellen
Kaarten bestellen kan snel en eenvoudig online op 
christenenvoorisrael/familiedagen of via 033-4220404. 
De toegang bedraagt slechts € 5,- per persoon.  
Kinderen en jongeren onder de 18 jaar betalen zelfs 
maar € 2,50. Consumpties en lunch zitten niet bij de 
prijs inbegrepen.

Vier verrassende  
familiedagen over Israël

Met onder andere:



actief

Studiedagen met rabbijn Chaim Eisen

Rabbijn Chaim Shalom Eisen woont in Jeruzalem. Eisen is 
oprichter en decaan van Yeshivath Sharashim, een online 
Bijbelschool, bedoeld voor zowel Joden als christenen die op 
zoek zijn naar een dieper verstaan van Gods Woord. Hij ziet 
het als zijn missie om op deze manier Joden en christenen te 
verbinden. Verder is hij als rabbijn en docent verbonden aan 
het Orthodox Union Jerusalem World Center. Internationaal 
geeft hij lezingen over de Hebreeuwse Bijbel en het Joodse 
denken. Hij is een zeer boeiend spreker, met een diepgaande 
en inspirerende uitleg van de Bijbel.

Het thema van de dag is: “Twee volken in uw schoot”. Op de 
predikantendag ligt de focus op: Zullen Ezau en Jakob elkaar 
omarmen? En op de dag in Rotterdam is de insteek: Wanneer 

zullen Joden en christenen elkaar omarmen? In de Joodse tradi-
tie worden Jakob en Ezau geduid als typen voor Israël en de kerk. 
De geschiedenis van Jakob en Ezau is een geschiedenis van wor-
steling om de zegen, om erkenning. Maar uiteindelijk omarmen 
Jakob en Ezau elkaar. Komt het goed tussen Joden en christenen?

Praktische informatie
Tijd: het programma begint om 10.00 uur en duurt tot  
ongeveer 15.30 uur
Kosten: € 15,- (inclusief lunch). 
Aanmelding: verplicht en kan via www.christenenvoorisrael.nl/
studiedagen of 033-2458824. Graag aanmelden vóór 2 april. 
Locatie: 6 april (predikantendag): Israëlcentrum,  
Patroonstraat 1, Nijkerk | 11 april: synagoge Rotterdam

Op woensdag 6 april is er in Nijkerk een 
studiedag met rabbijn Chaim Eisen. Deze 
dag is alléén voor predikanten en voorgan-
gers. Op maandag 11 april is er een studie-
dag in Rotterdam. Deze studiedag is voor 
alle geïnteresseerden.

april 2016 | israël aktueel
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Israël viert dit jaar op 12 mei zijn onafhankelijk-
heid. Een verjaardagsfeestje zou je kunnen zeg-
gen. De staat Israël wordt 68 jaar. Zo’n verjaar-
dag mag je niet ongemerkt voorbij laten gaan. 
Dat doet het Hineni Symfonie Orkest ook niet. 
Samen met het Amsterdams Synagogaal Koor 
geeft het orkest op 12 mei een bijzonder con-
cert in de Noorderkerk in Amsterdam.

Dit verjaardagsconcert biedt een grote verscheidenheid aan 
muziek. Op het programma staan, onder andere de ouver-
ture Die Hebriden van Mendelssohn (een Joodse componist) 

en Farwos iz der Himl, een Jiddisch lied, geschreven door 
een Joodse dichter, dat in de kampen werd gezongen. Het 

gedicht gaat over de vraag waarom de hemel gisteren nog 
zo helder was. En de hoop dat misschien morgen de zon 
weer zal schijnen. De oprichting van de staat Israël was dat 
lichtpuntje voor veel overlevenden uit de kampen.

U kunt nu al kaarten bestellen voor dit unieke Jom 
Ha’atsmaoetconcert van het Hineni Symfonie Orkest en 
het Amsterdams Synagogaal Koor.

Voorverkoop: € 15,00
Aan de zaal: € 17,50
Kinderen t/m 12 jaar gratis

» Kaarten zijn te bestellen via hinenisymfonieorkest.nl

Jom Ha’atsmaoetconcert 12 mei

Israël, het land van alles voor elke toerist

Nu langzaamaan de lente ontwaakt, kriebelt het ook weer om een reis uit te zoeken. 
En wat voor soort vakantieganger u ook bent, Israël is misschien wel het enige land 
ter wereld waar alle soorten vakantiegangers de reis van hun dromen kunnen maken.
Het land ‘puilt uit’ van de cultuur: er zijn vele Unesco-werelderfgoederen, wereld-
beroemde opgravingen, pittoreske dorpen en eeuwenoude steden. Israël heeft de 
meest bijzondere natuur, zoals de Dode Zee – als u nog wil dobberen in de zee, 
moet u snel zijn; het waterpeil daalt namelijk razendsnel ;-) –, de makhtesh Ramon 
(een enorme krater waar je dagenlang wandeltochten kan maken) en de Hulavallei 
waar miljoenen vogels een tussenlanding maken op weg van het noorden naar het 
zuiden of omgekeerd.

Israël heeft nog veel meer: een rijke Bijbelse geschiedenis, een hartelijke en gast-
vrije bevolking, een land dat omziet naar armen, zieken en mensen in geestelijke 
en lichamelijke nood, een land waarin samenleven een werkwoord is dat dagelijks 
in praktijk wordt gebracht. En misschien zijn het precies deze kenmerken die 
maken dat elke toerist die voet op Israëlische bodem zet, direct iets voelt wat altijd 
omschreven wordt met ‘thuiskomen’.

Reis daarom met ons mee om te genieten van al het moois dat Israël u te bieden 
heeft. Leer de inwoners kennen, bezoek de gebieden, en steek de handen zo nodig 
uit de mouwen voor de mensen die het minder hebben. Ervaar dat juist Israël het 
teken van hoop is voor deze wereld. En zie met eigen ogen dat God trouw is aan 
Zijn woord.

»  Kies nu uw solidariteitsreis op christenenvoorisrael.nl/reizen.  
Reizen voor de zomer hebben gegarandeerd vertrek.

‘Ik ben niet zo van het bakken op een strand. Ik ben meer van de  
wintersport.’ ‘Nou, ik ben wel sportief, maar op die latten krijg je  
me niet. Gewoon een mooie wandeltocht, dat is voor mij vakantie.’
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» Predikantendag  
6 april – Nijkerk

» Studiedag  
11 april – Rotterdam
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s Uw aandacht voor speciale kinderen

Met tact biedt Arugot hulp aan kinderen van wie 
niemand tot nog toe benoemde dat het betreffende 
kind hulp nodig heeft. Het gaat om bijvoorbeeld log-
opedie, ontwikkeling van motoriek, gedragstherapie 
of opvoedcursussen voor de ouders. Vaak betreft het 

gezinnen die maar nauwelijks rond kunnen komen. 
Er speelt daardoor een heel scala aan problemen in 
het gezin. Achterstanden bij de ontwikkeling van de 
kinderen wordt dan minder snel opgemerkt.

Meer vraag dan verwacht
De filosofie van Arugot is dat als je de kinderen al 
vroeg hulp aanbiedt, ze de grootste kansen hebben. 
Daarom hebben ze speciale kleuterklassen om de 
kinderen te helpen met hun ontwikkelingsachter-
stand.
De vraag naar deze speciale hulp bleek zo groot dat 
Arugot in 2014 een extra klas zou kunnen openen, 
nadat ze net drie klassen hadden ingericht met alle 
door de overheid voorgeschreven materialen. De 
extra klas hebben ze toch maar geopend, met wat 
spullen hier en daar uit de andere klassen en wat 
oude materialen. Maar geld is er niet meer om de 
juiste spullen te kopen om deze speciale kinderen 
een goede kans te geven. En, een goede kans biedt 

Arugot deze kinderen zeker! Ruim zeventig procent 
van de kinderen kan na deze speciale kleuterklassen 
doorstromen naar het gewone basisonderwijs. 

Help de kinderen
Daarom vragen wij u namens Arugot om te helpen de 
spullen aan te schaffen. Dat is geweldige hulp voor de 
kinderen, en een blijk van waardering en bemoediging 
voor het waardevolle werk van deze organisatie.

Mogen wij op uw speciale bijdrage rekenen voor deze 
speciale kinderen?

»  Maak uw bijdrage over op onder vermelding  
van ‘Arugot’.

Vanuit de multiculturele stad Haifa komt het verzoek om hulp van de organisatie Arugot. Dat is een  
onderwijs- en therapiecentrum met speciale aandacht voor de orthodoxe gemeenschap in de stad. 

Excursies Joods verleden

Excursies zijn echter niet alleen maar een leerzaam dagje uit. Het zijn 
gezellige dagen waarbij Israëlvrienden elkaar kunnen ontmoeten. We 
staan stil bij het Joodse verleden in Nederland, maar worden daarbij 
geconfronteerd met het heden. Het zet ons aan het denken over hoe 
we ons vandaag de dag verhouden tot Israël.

Vrijdag 6 mei
Kamp Amersfoort
In voormalig werkkamp Amersfoort krijgen we een rondleiding en 
bekijken we twee korte films met getuigenissen van oud-gevangenen 
die een indrukwekkend beeld schetsen van hun gevangenschap in 
de oorlogsjaren ’40-’45. Het programma is van 10.30 tot 13.00 uur, en 
begint na een kopje koffie. Deelname bedraagt € 5,-.

Vrijdag 13 mei
Synagoge Groningen
We bezoeken de synagoge van Groningen, een prachtig gebouw dat 
voor de Tweede Wereldoorlog plaats bood aan ruim zeshonderd  
synagogegangers. Aansluitend aan het bezoek aan de synagoge is er een 
rondleiding door de voormalige Joodse wijk gepland. Het programma is 
van 14.00 tot 16.00 uur. Deelname bedraagt € 7,50 (incl. koffie of thee).

Woensdag 18 mei en 13 juni
Joods Amsterdam
In samenwerking met de Joodse hulpverleningsorganisatie Zikna gaan 
we op ontdekkingstocht naar het Jodendom in onze hoofdstad. U wordt 

ontvangen in de Gerard Dousynagoge waar we een lunch genieten en 
luisteren naar een lezing. Vervolgens wandelen we met een deskundige 
gids door het oude deel van Joods Amsterdam. Eventueel kunt u tegen 
een meerprijs van 30 euro na afloop dineren in een Israëlisch restaurant. 
Het programma is van 12.00 tot 17.00 uur. Deelname bedraagt € 25,- 
(excl. benodigde tramrit tijdens programma) Er wordt na afloop gecollec-
teerd voor het werk van Zikna.

Woensdag 24 mei
Joods Amersfoort
We bezoeken net binnen de muurhuizen aan de gracht de synagoge. Bin-
nen vertelt Loek de Liever ons verhalen van Joods Amersoort. Er is volop 
ruimte om alles te bekijken en vragen te stellen. We lunchen op eigen 
gelegenheid en maken daarna nog een rondvaart door de grachten. Het 
programma is van 10.30 tot 15.00 uur. Deelname bedraagt € 12,50.

Dinsdag 21 juni
Joods Elburg
We beginnen de dag met koffie en gebak. Vervolgens bezoeken we 
museum Sjoel Elburg. Aan de hand van de geschiedenis van Elburgse 
Joden, leert u veel over het Jodendom. Lunchen doen we op eigen  
gelegenheid. Vervolgens begint de stadswandeling met een bezoek 
aan de Joodse begraafplaats. Het programma is van 10.30 tot 15.00 
uur. Kosten: € 17,- (met museumkaart € 11,-).

Dinsdag 28 juni
Joods Zutphen
Deze interessante dag begint om 10.30 uur en is rond 15.30 uur afgelo-
pen. Deelname kost € 25,50. Details over deze excursie vindt u in onze 
volgende krant.

»  Aanmelden: excursie@cvi.nl of 033-2458824. Let op: vol is vol.

Vrijdag 6 mei

Joods Antwerpen
Maak kennis met het Jodendom 
via een uitgebreid synagogebe-
zoek in Antwerpen. We vertrek-
ken vanaf het centraal station 
te voet naar het gerenommeer-
de restaurant Hoffy’s waar een 
heus koosjer driegangendiner 
voor ons klaar staat. Tijdens het 
diner krijgen we uitleg over de 
koosjere keuken. We wandelen 
daarna door de Joodse wijk 
naar de synagoge. Daar legt de 
rabbijn ons van alles uit over 
de Joodse feesten. Vervolgens 
mogen we een kijkje nemen in 
de bibliotheek van de synago-
ge, op de plek waar jaarlijks 
met Soekot de loofhut wordt 
opgebouwd.

U reist op eigen gelegenheid 
naar Antwerpen, maar eerst 
ontvangt u van ons uitgebreide 
instructies hoe u de locatie het 
makkelijkst kunt bereiken.
 
Het programma is van 11.30 tot 
16.00 uur. Deelname bedraagt 
€ 39,50. Reservering en verdere 
info over deze excursie  
via cvibelgie@gmail.com of  
06-39150052.

Dit voorjaar organiseert Christenen voor Israël weer diverse, 
boeiende excursies in Nederland. We bezoeken synagogen, 
een voormalig werkkamp en musea, en verdiepen ons 
daarbij in de geschiedenis van Joden in Nederland.

Deelnemers aan een excursie in Elburg. | Foto: CvIBuiten de Portugese synagoge in Amsterdam. | Foto: CvIRestaurant Hoffy’s, Antwerpen.



Om uw overcomplete spullen ter beschikking te stellen aan de goederenwinkel van ons chr. 
opvangcentrum voor mensen in nood en ‘open huis’ voor alleenstaanden, eenzamen enz. 

In principe is alles welkom mits gaaf en goed. Overleg voor complete inboedels bij bijv. overlij-
den, kleiner gaan wonen e.d. of algehele boedelruiming. 

Om te kopen is de 3000m2 winkel drie (delen van) dagen per week open.
           

U steunt er een zaak van levensbelang mee.

VRIENDELIJK VERZOEK

   Bel tijdens kantooruren voor overleg en/of informatie: 
 Kollumerzwaag 0511 441542/441212 www.lichtpuntinfo.nl  

Wie een leven redt, redt de hele wereld

Magen David Adom verleent hulp aan alle inwoners van Israël

www.mda-nederland.nl/doneer
met uw steun kunnen we hulp blijven verlenen

OOK U KUNT LEVENS REDDEN
WORD DONATEUR

NL09 INGB 0003 6494 83

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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*  C o m p l e e t  v e r z o r g d e  v a k a n t i e s
*  A a n d a c h t  v o o r  o n z e  g a s t e n
*  P r a c h t i g e  a c c o m m o d a t i e
*  L u x e  k a m e r s / a p p a r t e m e n t e n
*  B i j b e l s t u d i e s  &  c o n f e r e n t i e s
*  U i t s t e ke n d e  ke u ke n
*  M i d d e n  i n  d e  Ve l u w s e  n a t u u r

‘ t  V i e r h o u t e r b o s  i s  e e n  C h r .  v a k a n t i e -  e n  c o n f e r e n t i e h o t e l  m i d d e n  o p  d e  V e l u w e  e n 
b i e d t  u  d e  m o g e l i j k h e i d  o m  u w  v a k a n t i e ,  c o n f e r e n t i e  o f  b i j e e n k o m s t  d o o r  t e  b r e n g e n 
i n  e e n  u n i e k e ,  p o s i t i e f  c h r i s t e l i j k e  e n  g a s t v r i j e  s f e e r .  R e e d s  d u i z e n d e n  g a s t e n 
h e b b e n  h i e r  d e  a f g e l o p e n  j a r e n  n a a r  v o l l e  t e v r e d e n h e i d  g e l o g e e r d .  O o k  ú  h e t e n  w i j 
g r a a g  v a n  h a r t e  w e l k o m ! 

O n t m o e t  m e d e g a s t e n  i n  d e  g e z e l l i g e  s a l o n  e n  g e n i e t  v a n  o n z e  v o o r t r e f f e l i j k e  k e u k e n 
e n  d e  p r a c h t i g e  t u i n e n .  M e n s e n  d i e  r u s t  z o e k e n  o f  j u i s t  h e t  c o n t a c t  m e t  a n d e r e 
g a s t e n ,  k u n n e n  d a t  b e i d e n  v i n d e n .  M a a k  p r a c h t i g e  w a n d e l i n g e n  o f  f i e t s t o c h t e n  d o o r 
d e  V e l u w s e  n a t u u r .  W i j  b i e d e n  u  g e h e e l  v e r z o r g d e  v a k a n t i e s  e n  c o n f e r e n t i e s  w a a r 
c o m f o r t  e n  p e r s o o n l i j k e  a a n d a c h t  u w  v e r b l i j f  k e n m e r k e n . W e  h o p e n  u  v o o r  h e t  e e r s t 
ó f  o p n i e u w  t e  m o g e n  b e g r o e t e n  a l s  o n z e  g a s t !

Bustochtweek vakantie
Volpension vanaf   
         € 510,- pp

O n t m o e t  m e d e g a s t e n  i n  d e  g e z e l l i g e  s a l o n  e n  g e n i e t  v a n  o n z e  v o o r t r e f f e l i j k e  k e u k e n 

Zomervakantieweek 

Volpension vanaf   
         € 470,- pp

Midweek arrangementen 
Volpension vanaf   
          € 232,- pp
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Verkrijgbaar in de (christelijke) boekhandel of op everread.nl

Het Engelse origineel van ‘Getallen in de Bijbel’ verscheen al in 
1894. Het boek is verdeeld in twee hoofddelen, waarvan het eerste 
gaat over het bovennatuurlijke ontwerp van de getallen in de Bijbel; 
met algemene informatie daarover en de bijzondere wijze waarop 
ze gebruikt worden. Het tweede - en grootste - deel gaat over de 
geestelijke betekenis van allerlei specifieke getallen in de Bijbel.
Heel interessant en heel leerzaam!

Dr. E.W. Bullinger - 304 blz - 21x14,7 cm - 9789066943094 - € 17,50

H.B. Slagter - 64 blz - 20x12,5 cm - 9789066942967 - € 5,50

Een mooi boekje voor Pasen ... en daarna!
God toonde Zijn liefde voor een verloren wereld toen de Heere 
Jezus Christus gekruisigd werd. Dát moment is hét cruciale punt 
in de geschiedenis. Gedurende de zes uren dat Jezus Christus aan 
het kruishout hing, sprak Hij de zeven ‘kruiswoorden’. Deze zijn 
indrukwekkend en onderstrepen Gods liefde en genade en tonen de 
soevereiniteit, waarmee Hij het zondeprobleem volkomen oploste! 



Tien redenen om Israëlconsulent te worden
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Al vele jaren zijn we bevriend met de inwoners van vele dorpen in 
Judea en Samaria. Dat doen we omdat we geloven dat deze ge-
bieden het hartland van Israël vormen. Wij hebben de bewoners 
leren kennen als oprechte mensen die in vrede willen samenleven. 
Ze worden echter door de wereld veracht als gewelddadige ‘kolo-
nisten’. In februari ontvingen we een ontroerende brief van Sondra 
Baras, directeur van CFOIC*, die we graag met u delen. 

“Vrienden, dank u voor uw hulp. Uw hulp komt op een kritiek moment. Alleen 
al in de afgelopen twee weken hebben we een toename van geweld en terreur 
gezien in onze gemeenschappen. Ik noem de tragische moord op een moeder 
van zes kinderen, Dafna Meir, vermoord in haar eigen huis in Otniel door een 
terrorist die werd aangespoord om te moorden door de Palestijnse televisie. Er 
was ook de poging tot moord op Michal Froman, een zwangere vrouw, in een 
kledingwinkel in Tekoa. Er was de fatale steekpartij van Shlomit Krigman, 
een jonge vrouw uit Shadmor Mechola in de Jordaanvallei, net buiten een 
buurtsuper in Beit Horon. Deze gebeurtenissen tonen hoe kwetsbaar we zijn, 
zelfs in onze eigen dorpen. Dankzij uw steun trotseren wij hen die ons kwaad 
willen doen. We zullen doorgaan te groeien, te bouwen en te bloeien in het hart 
van het Bijbelse Israël. Hoogachtend, Sondra Baras.”

*  CFOIC staat voor Christelijke Vrienden van de Israëlische Gemeenschappen.

Vriendschap in Judea en Samaria

Consulenten zijn vrijwilligers die zich vanuit huis inzetten om de producten van  
Israël te verkopen. Dat kost tijd, dat kost energie, maar het brengt ook veel op.  
Onderstaand tien redenen om in deze bijzondere tijd Israëlconsulent(e) te worden:

  1.  Je troost Israël op een zeer praktische manier.
  2.  Je spaart voor een reis naar Israël.
  3.  Je bent tot zegen van je broeders en zusters (medechristenen).
  4.  Je komt tot goede gesprekken.
  5.  Je doet het werk met medeconsulenten van verschillende kerkelijke  

achtergronden, waardoor de eenheid van de kerk voelbaar en zichtbaar wordt.
  6.  Je maakt een statement naar de wereld.
  7.  Je steunt de economie van Israël.
  8.  Je verzet je actief tegen antisemitisme.
  9.  Je hoeft geen financiële investering te doen.
10.  Je krijgt uitstekende begeleiding.

Als u deze krant thuis ontvangt, vindt u een folder met meer info bijgesloten.  
Heeft u de krant anders ontvangen of kunt u de folder niet vinden, mail dan  
naar consulenten@ipc-nijkerk.nl of bel 033-2458814.

israël aktueel | april 2016 
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Boek een groepsbezoek
U kunt onze komende zomertentoonstelling De grote terugkeer (over de  
terugkeer van het Joodse volk naar Israël) ook in groepsverband bezoeken.  
Schoolklassen, gemeentekringen, Bijbelstudiegroepen, familiegroepen,  
of andere groepen zijn van harte welkom. Een bezoek aan de expositie  
als groep biedt een prachtige gelegenheid om samen te beleven, te leren  
en er later over te kunnen napraten.

Wij verzorgen het bezoek van uw groep graag. We zorgen voor ontvangst,  
koffie en thee en indien gewenst soep voor de lunch. Ook kunnen wij een 
spreekbeurt voor uw groep bij de tentoonstelling regelen. 

»  Boek uw groepsbezoek en vraag naar de mogelijkheden via  
bijeenkomst@christenenvoorisrael.nl of 033-2458824. 
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Nu er al sprake van is dat producten uit Judea en Samaria geëtiketteerd moeten worden en 
Israël meer en meer in een isolement raakt, wordt het consulentenwerk steeds belangrijker.

Michal Froman (rechts) en haar man verlaten het Sha’are Zedekziekenhuis in Jeruzalem nadat ze eerder door een Pales-
tijnse terrorist was neergestoken in een kledingwinkel in haar thuisplaats Tekoa. | Foto: Flash90

actief
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Thema: Waarom nu Israël?
Boeiend voor jong en oud met hart voor Israël!
Worship: Frank en Marlou van Essen

IsraëlWeek &
IsraëlWeekend

 Weekend:  2 - 4 september 2016
 Week: 29 aug - 4 sept 2016

Aaltenseweg 11, Zelhem (vlakbij Doetinchem) 
Telefoon 0314-627200

BOEK NU:www.betteld.nl/israel2016

Zelhem

Thema: Waarom nu Israël?
Boeiend voor jong en oud met hart voor Israël!
Worship: Frank en Marlou van Essen

IsraëlWeek &
IsraëlWeekend

 Weekend:  2 - 4 september 2016
Week:Week: 29 aug - 4 sept 2016 29 aug - 4 sept 2016

Aaltenseweg 11, Zelhem Aaltenseweg 11, Zelhem (vlakbij Doetinchem)

Telefoon 0314-627200Telefoon 0314-627200

Thema: Waarom nu Israël?
Boeiend voor jong en oud met hart voor Israël!
Thema: Waarom nu Israël?
Boeiend voor jong en oud met hart voor Israël!

BOEK NU:www.betteld.nl/israel2016

Zelhem

Film
festival 

Lantaren Venster  
Rotterdam 
20 April

Broedplaats Wijk7
Amsterdam Zuid Oost  
29 & 30 April

Het Ketelhuis
Amsterdam 
14-18 April

Filmhuis Den Haag 
9 & 19 April

Luxor Theater 
Zutphen 23 June

Films from Israel

‘t Hoogt  
Utrecht

9-20.4.2016

www.filmisreal.com
FB: filmisreal



Komende maand kunt u weer op diverse 
plaatsen deelnemen aan een van onze feeste-
lijke koor- en samenzangavonden in het land. 
Geniet van prachtige koorzang, massale sa-
menzang en een boeiende meditatie over Gods 
Woord met betrekking tot Israël. De toegang 
is vrij. Wel collecteren we voor een goed doel 
en zijn er tafels met boeken en Israëlproduc-
ten aanwezig.

Zaterdag 2 april in Bedum
Vanaf 19.15 uur bent u welkom in de Martyriakerk, 
Thedemastraat 18. Christelijke Gemengde Zangver-
eniging ’t Korenbloempje uit Bedum en mannenkoor 
Canta Libre uit Ten Boer werken mee. Ds. Henk Poot 
verzorgt een meditatie.

Dinsdag 12 april in Vlaardingen
Graag nodigen we u vanaf 19.45 uur uit in de Bethel-
kerk, Verkadesingel 26. Chr. Waddinxveens Mannen-
koor De Gouwestem en The Martin Mans Formation 
treden hier voor u op en Pim van der Hoff verzorgt 
de meditatie.

Vrijdag 15 april in Putten
Wees welkom vanaf 19.45 uur in de Hersteld Her-
vormde Kerk, Henslare 2. Reformatorische Zangver-
eniging Cantilene uit Barneveld en Christelijk koor 
Jedid-Jah uit Putten treden voor u op. Ds. G. Herwig 
verzorgt de meditatie.

Zaterdag 16 april in Sommelsdijk
Vanaf 19.00 uur bent u welkom in de Hervormde 
Kerk, Marktveld 13. Kinderkoor De Jonge Lofstem  
uit Sommelsdijk en diverse andere musici werken 
mee aan deze avond. Pim van der Hoff houdt een 
meditatie.

Donderdag 21 april in Westzaan
We heten u vanaf 19.45 uur graag welkom in de Grote 
kerk, Kerkbuurt 37 (ingang Torenstraat). Interkerke-
lijk Koor Columba uit Broek op Langedijk en Man-
nenzanggroep Sion uit Katwijk treden hier voor u op. 
Ds. Willem J.J. Glashouwer verzorgt de meditatie.

»  In mei hopen we zangavonden te houden in Winsum 
(Friesland), Rijssen en Den Haag. Meer info hierover 
vindt u in onze volgende krant.

Zingen voor IsraëlInternationale ontmoeting 
in Jeruzalem
Zeventien leiders van Christenen voor Israël Internationaal (C4I) vanuit de hele wereld kwamen 
in februari naar Jeruzalem. Deze jaarlijkse ontmoeting biedt de gelegenheid om te praten over 
de ontwikkelingen van ons wereldwijde werk, elkaar te bemoedigen, ideeën uit te wisselen en 
plannen te maken voor de toekomst.
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Europa
Marie-Louise Weissenböck vertelde dat er plannen 
zijn om meer Franstalige materialen te ontwikkelen 
en een Frans sprekersteam aan te stellen. Daarnaast 
is men op zoek naar een nieuw team in het Verenigd 
Koninkrijk.

Afrika
Drake Kanaabo deelde dat men in Oeganda de 
vruchten begint te plukken van jarenlang hard wer-
ken. Rond nieuwjaarsdag zijn er één miljoen flyers 
uitgedeeld waarin christenen worden aangemoedigd 
te bidden voor Israël en hun natie.
Elemi Samson gaf aan dat hij steeds meer voet aan 
de grond krijgt in Nigeria, ondanks de vele uitdagin-
gen. Dit komt met name door meer tv-uitzendingen 
van Waarom Israël?, het netwerken in kerken en het 
organiseren van trainingsconferenties.

Azië
Wilson Ng liet zien dat het werk zich flink uitbreid. 
Hij zet zich ervoor in dat christelijke leiders zich 
bewust worden van Gods plannen met Israël. Daar-
naast wil hij steeds meer mensen opleiden zodat ze 

anderen hierover kunnen onderwijzen. Er zijn nu 
teams in Maleisië, Indonesië, Thailand, Singapore en 
op de Filipijnen. Er zijn teams gestart in Myanmar en 
India en er zijn zelfs nieuwe contacten met Pakistan 
en Vietnam.

Oceanië
Ian Worby schetste de groei in Australië en 
Nieuw-Zeeland en deelde dat we in Fiji en op de 
Cook Islands coördinatoren hebben. Interessant is 
dat veel eilanden in de Stille Oceaan een stem heb-
ben in de Verenigde Naties.

We ervaren zegen op al het werk dat wereldwijd mag 
gebeuren. Graag vragen wij uw gebed voor alle afde-
lingen en al het werk wat er verricht wordt!
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Expositie  
Suzanne van Duffelen

Vanaf 22 maart exposeert  
Suzanne van Duffelen uit  
Doetinchem haar werk: stil-
levens en taferelen uit het Jo-
dendom in werken van olieverf 
op doek in klassieke stijl. Tot 
23 mei kunt u deze expositie 
bezichtigen van maandag tot 
en met zaterdag tussen 10.00 
en 16.00 uur. Koffie en thee 
zijn gratis, net als de toegang. 
Combineer uw bezoek met een 
bezoek aan de Israëlwinkel in 
hetzelfde pand of met een van 
onze activiteiten in Nijkerk. 

actief



Dhr./mevr.  ___________________________________________________________  

Adres: _______________________________________________________________  

Postcode: ________________ Woonplaats: ________________________________

Tel.: _________________________________________________________________  

Email: _______________________________________________________________  

MIJN GEGEVENS:
Aantal Artikel € per stuk

SPECIAAL
VOOR U UITGEZOCHT!

NEEMA_2016_IsraelActueel_AD_256x384mm_OUT.indd   3 11-03-16   10:17



agenda
V

o
o

r 
a

ll
e

 a
c

ti
v

it
e

it
e

n
 g

e
ld

t:
 D

e
o

 V
o

le
n

te Joodse kalender

2 april 2016
Thoralezing: Sjeminí, Leviticus 9:1-11:47. 
Haftarahlezing: 2 Samuël 6:1-7:17

9 april 2016
Thoralezing: Tazría, Leviticus 12:1-13:59. 
Haftarahlezing: 2 Koningen 4:42-5:19

16 april 2016
Thoralezing: Metsorá, Leviticus 
14:1-15:23. Haftarahlezing: 2 Koningen 
7:3-20

23 april 2016, Pesach
Thoralezing: Exodus 12:21-51; Numeri 
28:19-25. Haftarahlezing: Jozua 5:2-6:1

24 april 2016, Pesach
Thoralezing: Leviticus 22:26-23:44; 
Numeri 28:19-25. Haftarahlezing:  
2 Koningen 23:1-9, 21-25

25 april 2016, Pesach
Thoralezing: Exodus 13:1-16;  
Numeri 28:19-25

26 april 2016, Pesach
Thoralezing: Exodus 22:24-23:19; 
Numeri 28:19-25

27 april 2016, Pesach
Thoralezing: Exodus 33:12-34:26; 
Numeri 28:19-25

28 april 2016, Pesach
Thoralezing: Numeri 9:1-14; 28:19-25

29 april 2016, Pesach
Thoralezing: Exodus 13:17-15:26; 
Numeri 28:19-25. Haftarahlezing:  
2 Samuël 22:1-51

30 april 2016, Pesach
Thoralezing: Deuteronomium 15:19-
16:17; Numeri 28:19-25. Haftarahlezing: 
Jesaja 10:32-12:6

Sprekers

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

Lohuis.   Locatie: Kerkelijk Cen-
trum Trias, Groenmarkt 6. Thema: 
Wie is Jezus in relatie tot Israël?

Woensdag 30 maart 
13.00 uur: Nijkerk: Lezing Natan  

Sharansky.   Locatie: Israëlcen-
trum, Patroonstraat 1. Thema:  
De terugkeer van het Joodse volk. 
Aanmelden verplicht:  
bijeenkomst@cvi.nl.

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

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

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.

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. 
Middagprogramma met work-
shops. Koen Carlier. Thema: Israël 
komt thuis. Kaarten € 5,- per stuk 
en € 2,50 t/m 18 jaar via cvi.nl/
familiedagen.

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?

20.00 uur: Sneek: Lezing ds. Kees 
van Velzen.   Locatie: Zuiderkerk, 
Rienck Bockemakade 7. Thema: 
De herrijzenis van Israël en de 
wederkomst.

Woensdag 6 april 
10.00 uur: Katwijk: Lezing Marianne 

Glashouwer.   Locatie: Vredeskerk, 
Baljuwplein 1. Thema: Gods trouw 
aan Israël, ook aan ons.

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? Aanmelden 
– alleen voor predikanten en voor-
gangers via bijeenkomst@cvi.nl of 
033-2458824. Deelname € 15,-.

19.30 uur: Houten: Lezing rabbijn 
Chaim Eisen.   Locatie: Moluks 
Kerkelijk Centrum, Oud Wulfse-
weg 1. Thema: De dubbele feest-
dag 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: Israëlcursus 

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

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

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

miliedag.   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 € 5,- per 
stuk en € 2,50 t/m 18 jaar via cvi.
nl/familiedagen.

Maandag 11 april
10.00-15.00 uur: Rotterdam: Seminar 

rabbijn Chaim Eisen.   Locatie: 
Synagoge, A.B.N. Davidplein 2. 
Thema: Twee volken in uw schoot 
- wanneer zullen Joden en christe-
nen elkaar omarmen? Aanmelden 
vóór 4 april: bijeenkomst@cvi.nl of 
033-245 8824. Deelnameprijs € 15,-.

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

20.00 uur: Enschede: Lezing ds. Kees 
van Velzen.   Locatie: Bethelkerk, 
Jan Harm Boschstraat 30. Thema: 
De herrijzenis van Israël en de 
wederkomst.

Dinsdag 12 april
19.30 uur: Groningen: Lezing rabbijn 

Chaim Eisen.   Locatie: VBG 
Groningen, Friesestraatweg 221. 

Thema: De dubbele feestdag van 
Pasen: Twee feestdagen, twee 
bevrijdingen.

19.45 uur: Ermelo: Lezing Marianne 
Glashouwer voor vrouwenver-
eniging.   Locatie: Verenigingsge-
bouw de Hoeksteen, Zeeweg 100. 
Thema: Het Joodse gezinsleven  
en de Joodse vrouw.

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.

Woensdag 20 april
20.00 uur: Krimpen aan de Lek: 

Lezing ds. Oscar Lohuis.   Locatie: 
Ontmoetingskerk, Hoofdstraat 90. 
Thema: Romeinen 9-11.

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

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

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

Donderdag 21 april
20.00 uur: Tiel: Lezing ds. Henk Poot.   

Locatie: Partycentrum Concordia, 
dr. Bosserstraat 11. Thema: Jere-
mia: de dromen van een profeet.

20.00 uur: Sprang Capelle: Lezing ds. 
Oscar Lohuis.   Locatie: Jeugdcen-
trum, Kerkstraat 28. Thema:  
Wie is Jezus in relatie tot Israël?

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 
€ 5,- per stuk en € 2,50 t/m 18 jaar 
via cvi.nl/familiedagen.

Donderdag 28 april
20.00 uur: Arnhem: Lezing ds. Oscar 

Lohuis.   Locatie: Bethlehemkerk, 
Honigkamp 25. Thema: Wie is 
Jezus in relatie tot Israël?

Dinsdag 3 mei
20.00 uur: Maarn: Lezing ds. Kees 

van Velzen.   Locatie: Ontmoe-
tingkapel, Kapelweg 45. Thema: 
De herrijzenis van Israël en de 
wederkomst.

Woensdag 11 mei
20.00 uur: Monnickendam: Lezing 

ds. Kees van Velzen.   Locatie: 
Lutherse kerk, Zuideinde 39. 

Thema: De herrijzenis van Israël 
en de wederkomst.

Donderdag 12 mei
20.00 uur: Leek: Lezing Tjerko van 

der Wouden.   Locatie: PGLO De 
Hoeksteen, Lindensteinlaan 1. 
Thema: Gedenken in Psalm 77.

Excursie

Vrijdag 6 mei
10.30-13.00 uur: Amersfoort: Excursie 

Kamp Amersfoort. Kosten: € 5,- 
incl. koffie. Opgave verplicht: 033-
2458824 of bijeenkomst@cvi.nl.

Vrijdag 13 mei
14.00-16.00 uur: Groningen: Excursie 

synagoge Groningen.   Locatie: 
Folkingestraat 60. Kosten: 7,50 
per persoon inclusief bezoek syna-
goge, rondleiding en koffie/thee. 
Opgave verplicht: 033-2458824 of 
bijeenkomst@cvi.nl.

Woensdag 18 mei
12.00-17.00: Amsterdam: Excursie 

Joods Amsterdam. I.s.m. Zikna. 
Ontvangst en lezing in Gerard 
Dousynagoge, lunch en wandeling 
door Joods Amsterdam. Kosten: € 
25 en collecte voor Zikna. Opgave 
verplicht: 033-2458824 of bijeen-
komst@cvi.nl.

Woensdag 24 mei
13.30-15.00 uur: Amersfoort: Excursie 

Joods Amersfoort. Kosten € 12,50. 
Opgave verplicht: 033-2458824 of 
bijeenkomst@cvi.nl.

Muziek

Woensdag 30 maart
20.00 uur: Nunspeet: Concert Trio C 

tot de Derde en spreker Natan 
Sharansky.   Locatie: Theater  
Veluvine, F.A. Molijnlaan 186. 
Toegang gratis, aanmelden ver-
plicht via bijeenkomst@cvi.nl of 
033-2458824.

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: 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.

Donderdag 21 april
19.45 uur: Westzaan: Zingen voor 

Israël.   Locatie: Grote Kerk, Kerk-
buurt 37 (ingang Torenstraat).

Donderdag 12 mei
20.00 uur: Amersterdam: Jom Ha’ats-

maoetconcert Hineni Symfonie 
Orkest en Amsterdams Synago-
gaal Koor.   Locatie: Noorderkerk, 
Noordermarkt 48. Kaarten in de 
voorverkoop € 15,00; aan de zaal 
€ 17,50. Bestellen: hinenisymfonie-
orkest.nl.

Vrijdag 20 mei
19.45 uur: Winsum (Fr): Zingen voor 

Israël.   Locatie: Anna Tserke, 
Spannummerdyk 5.

Zaterdag 28 mei
191.5 uur: Rijssen: Zingen voor Israël.   

Locatie: Kerkelijk Centrum Sion, 
Johannes Vermeerstraat 2.

Overig

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.

Extern

Woensdag 13 april
19.45 – 21.45 uur: Nijkerkerveen: Pro-

testants Leerhuis voor gemeen-
teleden ‘Vanuit Jeruzalem’. 
Thema: met de Bergrede naar de 
binnenkamer.   Locatie: Nieuwe 
Kerkstraat 81. Overige data: 27 
april, 11 en 25 mei. Toegang gratis; 
wel collecte. Meer informatie of 
aanmelden: gavdspek@kpnmail.nl 
of Ds. Loor: 025 2785584.

Maandag 7 april
19.30-22.00 uur: Gorinchem: Nacht 

van de Geschiedenis.   Locatie: 
Gomarus College, Hoefslag 11.  
Joël Voordewind: Is verzoening 
mogelijk tussen Israël en Pales-
tina? Kees de Vreugd: Israël in de 
Bijbel. Aanmelden: www.gomarus.
nl/geschiedenis.

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 291 verschijnt op  29 april 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
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Giften graag op IBAN:
NL 97 INGB 0003885840

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

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

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

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

alle bevolkingsgroepen,
ongeacht afkomst en

overtuiging.

Verpleegkundige hulp
discrimineert niet....

Geeft u óm Israël,
geef dan voor Israël

www.verplegingvoorisrael.nl



Verkrijgbaar in de

boekhandel (via

CBC) en bij de

uitgever:

PROFETIE EN VERVULLING

Ds. H.G. Koekkoek

Duizenden jaren geleden zijn eerst door Mozes en later door de Here Jezus zeer

belangrijke profetieën uitgesproken die zowel van toepassing zijn op het Joodse

volk als op de Gemeente van de Here Jezus.  Deze profetieën zijn gedeeltelijk in 70

na Christus en daarna in vervulling gegaan en gedeeltelijk sinds 1948, zelfs tot op

de dag van vandaag, tot en met Jeruzalem, de tempelberg, de Palestijnen en de

intifada! 

Dit boek is uniek voor christenen, omdat het niet alleen de christelijke visie op het

profetisch Woord laat zien, maar ook de rabbijns-Joodse visie.

168 pag.                                  ISBN 978 90 70700 31 X  € 10,50

PROFETIE EN TOEKOMST 

Deel 1 en 2

Ds. H.G. Koekkoek

In deze boeken hebt u een heel bijzondere toekomstbeschrijving. Veel christenen

zouden weleens willen weten wat de rabbijnen over de profetieën gezegd hebben. In

deze boeken kunt u het lezen!

In hoofdlijnen behandelen deze boeken wat er in de toekomst met Israël zal

gebeuren, met de andere volken, met de aarde, met de Gemeente en met de duivel.

In feite gaat het dan om de toekomst van een ieder van ons. 

Deel 1:    272 pag. ISBN 978 90 70700 39 5  € 15,90

Deel 2:    260 pag. ISBN 978 90 70700 40 9  € 15,90

HET HOOGLIED VAN

    GOD EN ISRAEL

Ds. Koekkoek laat u in dit boek zien hoe rabbijnen naar Het Hooglied kijken. Zodra

u meeleest, gaat er een geheel nieuwe wereld voor u open. U leest dat er allerlei

beelden uit de tabernakel en uit de tempel gebruikt worden. U ziet dat Het Hooglied

een boek is dat Israëls geschiedenis beschrijft, maar ook over Israëls toekomst

spreekt. 

Er staan prachtige stukken in dit boek. U beleeft allerlei situaties uit dit boek mee

alsof u ooit bij Salomo zelf aanwezig bent geweest. Nadat u dit boek gelezen hebt,

hebt u het boek Hooglied begrepen en wordt het een heel waardevol boek voor u.

128 pag. ISBN 978 90 70700 52 2 € 9,50

MOHAMMED, DE ISLAM,

DE KORAN EN DE BIJBEL

De islam is een snel groeiende godsdienst in ons land. Velen maken zich zorgen en

vragen zich af: „Wat wil de islam?” Er is verschil tussen ‘weten wat de islam is en

wat de islam wil’ en ‘de islam begrijpen’. In dit boek ontdekt u, dat de islam meer is

dan alleen een godsdienst. Het is ook een politiek systeem.

In dit boek leert u niet alleen Mohammed kennen, maar ontdekt u ook zijn

verlangen om de Arabieren een godsdienst en een heilig boek (de Koran) te geven

net als Joden en christenen hadden. Dit boek laat u zien wat de islam leert over God,

over Jezus, over Joden, over christenen en over de Bijbel.

U gaat begrijpen waarom de islam ook met ons land in een staat van oorlog is. U

gaat ontdekken hoe de islam tegen u aankijkt en hoe de islam eens - als de islam in

ons land de macht krijgt - u zal behandelen.   DERDE DRUK

344 pag                                    ISBN 978 90 70700 447                                   € 15,95

Stichting Het Licht des Levens

Dr. Lovinklaan 3, 2405 CM Alphen aan den Rijn. 0172 475860

zie voor meer boeken en brochures:

www.hetlichtdeslevens.nl

met TRUUS TE SELLE als ROOSJE GLASER,  
MIKE WEERTS als PAUL GLASER en  

VALÉRY VAN GORP als DE JONGE ROOSJE

HET WAARGEBEURDE VERHAAL  
VAN EEN VOLSTREKT EIGENZINNIGE 

VROUW, DIE DE OORLOG  
OVERLEEFDE DOOR TE DANSEN.

JANKE DEKKER PRODUCTIES PRESENTEERT

VANAF 17 MAART 2016 IN 30 NEDERLANDSE THEATERS
 WWW.DANSENMETDEVIJAND.NL
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Alleen voor Joden
‘Kauft nicht bei Juden’. 
Zo uiten de tegenstan-
ders van Israëlboycots 
hun onvrede over 
het ‘correcte’ labelen 

van Israëlische producten uit Judea 
en Samaria. Maar het is eigenlijk een 
uiting van zwakheid. Met emoties los 
je geen politieke discussie op, maar 
harde feiten kunnen wél het verschil 
maken.

Om een algemene Europese aanpak 
voor de etikettering op producten 
uit Judea en Samaria te bespoedigen, 
heeft een aantal Europese staten – 
waaronder Nederland – een brief ge-
stuurd naar de Europese Unie. Volgens 
hen kan de consument aan de hand 
van zo’n etiket een bewuste keuze 
maken om producten uit de ‘illegale’ 
nederzettingen links te laten liggen. 
Gaat het hier om een nobele daad, of 
is het naïef?

Deze maatregel treft ook het Pales-
tijnse volk. Israëlische bedrijven sti-
muleren de plaatselijke economie. Als 
deze bedrijven onder Europese druk 
wegtrekken, zullen veel Palestijnen 
werkeloos achterblijven. Met andere 
woorden, ook het Palestijnse belang 
loopt gevaar.

Illegaliteit is een menselijk begrip. Eén 
van de hoofdbeginselen van Europa is 
vrijheid. Hieronder valt het verbod op 
discriminatie. Als Europa een speciale 
etikettering voor de Israëlische gebie-
den invoert, moet het dit consequent 
doen. Opvallend is dat alleen de Jood-
se producten in een verkeerd daglicht 
gezet worden en dat er van etikette-
ring van producten uit bijvoorbeeld de 
bezette Westelijke Sahara geen sprake 
is. Ofwel, wanneer deze etiketten 
daadwerkelijk worden doorgevoerd, 
handelt de EU zelf onwettig.

Daarnaast vindt alle export van Israël 
naar Europa plaats onder de zogehe-
ten Olmert-Mandeson-akkoorden. 
Ook de Westoever valt onder deze 
akkoorden. Een verandering in de 
etikettering betekent dat Europa deze 
akkoorden overtreedt. 

Volgens mij gaat Europa met deze 
maatregel aan het doel van vrede 
tussen de Palestijnen en Israël voorbij. 
Het kan een averechtse werking heb-
ben en gaat tegen Europese akkoor-
den en beginselen in. Het mag niet zo 
zijn dat Europese regels alleen voor 
Joden gelden. Zal de emotie ook in de 
politiek de overhand hebben?

Yeah! Isreality groeit! Steeds meer jongeren sluiten zich aan en ook isreality.nl wordt 
steeds meer bezocht. Daarom zijn we op zoek naar wat frisse input om onze website 
nog beter, leuker en interessanter te maken!
 
Wil jij meebouwen aan onze community? Versterk onze webredactie! We vragen een beetje 
van je tijd, een vlotte en correcte Nederlandse pen en natuurlijk een dosis liefde voor Israël.

Vind jij het leuk om te bloggen? Of doe je dat al langer, maar vind je dat jouw blogs 
eindelijk eens een groter publiek verdienen? 

» Kijk op isreality.nl hoe je jezelf bij ons onder de aandacht kunt brengen.

Bloggers gezocht
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Isreality Jongerenreizen 2016
November
Isreality Jongerenweekend 2016

In de tweeminutenpreek geven we je op isreality.nl 
elke maandag om tien minuten voor één ’s middags in 
(minder dan) twee minuten leestijd een inspirerende, 
verdiepende of bemoedigende boodschap vanuit de 
Bijbel mee. Voor deze keer vind je ’m ook eenmalig op 
deze pagina in de krant en gaat de preek over Jeremia 
32:40-41. 

In Jeremia 32 spreekt God tot de profeet Jeremia over de terug-
keer van Zijn volk Israël naar het land Israël. Aan het einde van 
dit hoofdstuk lezen we:

“Ik zal Mij over hen verblijden en hun goeddoen. En Ik zal hen in ge- 
trouwheid in dit land planten, met heel Mijn hart en met heel Mijn ziel.”

Het is de enige plek in de Bijbel waar God spreekt over Zijn 
hart en ziel. Met heel Zijn hart en ziel laat hij Zijn volk terugke-
ren naar Israël. En zeg nou zelf: als God daar met hart en ziel bij 
betrokken is, dan wil jij dat toch ook zijn? 

»  Lees elke maandag om 12:50 uur de tweeminutenpreek  
op isreality.nl. 

De tweeminutenpreek

» Meer weten? Kijk op isreality.nl
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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


