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UNESCO slikt  
leugens over Israël
Zet een groep moslimlanden als Algerije, 
Egypte, Libanon, Marokko, Oman, 
Qatar en Soedan om tafel om iets te 
schrijven over het cultureel erfgoed  
in ‘Palestina’ en je kunt wel voorspellen 
wat de toon ervan zal zijn. Opzienbaren-
der is dat de door hen opgestelde  
resolutie over ‘Bezet Palestina’ halver- 
wege april werd aangenomen door 
UNESCO’s uitvoerend bestuur.

De resolutie spreekt uitsluitend over 
Israël als de ‘bezettende macht’. De Tem-
pelberg wordt beschreven als exclusief 
islamitisch erfgoed en zelfs het plein 
voor de Klaagmuur wordt beschreven als 
al-Buraq Plaza, verwijzend naar het dier 
waarop Mohammed zijn nachtelijke reis 
zou hebben gemaakt. Verder beschuldigt 
het Israël van het opzettelijk beschadigen 
van islamitisch erfgoed op de Tempelberg 
en het plaatsen van “Joodse nepgraven” 
op moslimbegraafplaatsen. 
Irina Bokova, hooft van UNESCO, heeft 
zichzelf gedistantieerd van de woord-
keus en beschuldigingen in de resolutie. 
Zij vindt dat namelijke een politieke 
beslissing en daar is zij tegen.

Nehama Rivlin, vrouw van de Israëlische 
president Reuven Rivlin, organiseerde kort 
voor Pesach een bijeenkomst met vijf ‘lone 
soldiers’, jonge soldaten in het Israëlische 
leger die zonder ouders naar Israël zijn ge-
komen om in het leger te dienen. Ze prees 
hun opofferingsgezindheid en kondigde 
aan dat ze voor de gelegenheid een “kleine 
verrassing” voor de vijf jonge vrouwen had 
voorbereid. Toen kwamen onverwachts 
de ouders van soldaten de zaal in, die 
zonder hun medeweten naar Israël waren 
gekomen om Pesach met hen te vieren. 
Het was voor de soldaten en ouders een 
emotioneel weerzien. | Foto: Flash90

Tijdens de drukke avondspits van maandagavond 18 april ontplofte een bus in Jeruzalem.  
De bus en aangrenzende voertuigen, waaronder nóg een bus, vlogen in brand. 21 mensen  

raakten gewond. De aanslag werd enkele dagen later opgeëist door Hamas. Maar in de uren  
direct na de aanslag stonden diverse terreurorganisaties in de rij om de aanslag te bejubelen.

“Wij verwelkomen de aanslag op de bus 
in Jeruzalem en beschouwen het als een 
natuurlijke reactie op Israëls misdaden 
en ontheiliging van de Al-Aqsamoskee”, 
liet Hamas weten. Hamasleden deelden 
op straat snoepjes uit en op de Hamaste-
levisie werd de daders lof toegezongen.
“De busaanslag in Jeruzalem is een kwali-
tatieve ontwikkeling in vorm en beteke-
nis van de gezegende intifada”, reageerde 
terreurorganisatie Islamitische Jihad.
Ook de partij van PA-voorzitter Mah-
moud Abbas, Fatah, liet van zich horen: 
“De aanslag op de bus in Jeruzalem is een 
logisch antwoord op Israëlische maat-
regelen tegen ons volk en de herhaalde-

lijke invallen in de Al-Aqsamoskee.” Een 
gewapende groep van Fatah liet weten 
dat de aanslag een ‘nieuwe fase inluidde’ 
van de intifada.

De uitspraken illustreren de diepge-
wortelde haat van Israël die er onder 
Palestijnen leeft. De verbrande lichamen 
van de slachtoffers – mannen, vrouwen, 
jong en oud – roepen geen enkel mede-
dogen op. Slechts wreed genoegen over 
het toegebrachte lijden spreekt uit de 
reacties van deze terreurorganisaties.
Misschien nog erger is de houding die 
bij veel westerlingen te proeven is. Of ze 
nu beïnvloed zijn door de niet aflatende 

stroom aan eenzijdige informatie, of 
gevoed door antisemitische sentimen-
ten, velen in het Westen menen dat 
Israël deze terreur over zichzelf heeft 
afgeroepen.

In mei mogen we hier in Nederland onze 
vrijheid vieren, en de oorlog en Holo-
caust herdenken. Een zwarte bladzijde 
in onze geschiedenis waarvan we zeggen 
‘nooit weer’. Ook Israël herdenkt deze 
maand de Shoah en de onafhankelijkheid 
van de staat Israël. Maar de vrijheid van 
de enige democratische rechtsstaat in het 
Midden-Oosten wordt continue aange-
vochten. Elke dag weer. | Foto: Flash90

Bomaanslag op bus bejubeld Verrassing voor  
‘lone soldiers’
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Wanneer zal Jezus komen?

De grote dag komt plotseling, de Heere 
zal het op het laatst met haast volvoe-
ren (Jesaja 60:22), maar er zullen ook 
tekenen aan voorafgaan: bijzondere 
verschijnselen van de zon en de maan, 
het evangelie zal overal gepredikt zijn, 
Jeruzalem zal vertreden worden door 
de volkeren en – dat noemt Jezus zelf 
het laatste – er zal een verdrukking zijn 
zoals die er niet geweest is sinds het 
begin van de wereld. Dat hadden de 
profeten ook voorzegd: in één hoofdstuk 
noemt Ezechiël de vallei van de dorre 
doodsbeenderen en de opstanding van 
Israël. Maar wanneer het precies zal zijn? 
Dat weten de engelen niet en de Zoon 
des mensen zelf weet het niet en wij 
weten het niet. God is daarin soeverein. 

Hij alleen bepaalt de tijden. Hij kan de 
tijden inkorten, omdat de benauwdheid 
van Zijn kinderen te groot is geworden 
en Hij kan de tijden verlengen, omdat 
Hij niet wil dat een mens verloren gaat.

Verootmoediging
Sommigen vragen zich af of God ook 
naar ons kijkt als Hij het moment 
bepaalt. Ik denk dat God zelf in Zijn 
wijsheid wel weet wanneer de goede 
tijd gekomen is. Maar er zijn aanwijzin-
gen dat God ook ons in Zijn beslissing 
betrekt. Waar God naar uitkijkt, is onze 
verootmoediging. Als Daniël zich voor 
God verootmoedigt, verlaat de Engel van 
de Heere de hemel om hem te bemoedi-
gen. Johannes de Doper zegt dat hij men-

sen doopt opdat de Messias aan Israël 
geopenbaard zou worden. En we weten 
dat zijn doop alles te maken had met be-
kering en ootmoed. De apostelen roepen 
hun volksgenoten op om zich te bekeren 
en berouw aan God te tonen, opdat Hij 
de Christus Jezus zende (Handelingen 
3:19,20). En als we naar de hoogtijdagen 
kijken zien we dat de dag van diepe 
ootmoed, Jom Kippoer, voorafgaat aan 
Loofhutten, het feest van de voleinding.

Het ootmoedig buigen voor God is in 
onze samenkomsten een belangrijk ge-
beuren. Zo wil de Heere Zijn volk en Zijn 
gemeente zien waken en verlangen. Chris-
tus zal zich openbaren met Zijn heerlijk-
heid en majesteit in onze nederigheid.

Israël
●   In Jesaja 54:7-8 staan twee beloften 

van God aan Zijn volk, duizenden jaren 
geleden uitgesproken, maar zeer 
actueel. Dank God voor Zijn Woord 
en voor de trouw aan Zijn beloften.

●   In Jeremia 31:16-17 staan ook twee 
beloften voor het Joodse volk:  
terugkeren uit het land van de vijand 
en terugkeren naar zijn gebied.  
Dank voor de alija en voor Breng  
de Joden thuis.

●   Bid dat God, in onze tijd waarin 
Bijbelse profetieën zich ontvouwen, 
Zich openbaart aan Zijn volk en aan 
de volken rondom. Dank dat het 
Joodse volk terugkeert naar zijn land.

●   De Palestijnse leider Abbas heeft 
gezegd: “Iedereen die een Palestijnse 
staat accepteert zonder Jeruzalem 
als hoofdstad is een verrader.” De 
Bijbel zegt hier het volgende over: 
“Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een 
bedwelmende beker voor alle volken 
rondom, ja, ook tegen Juda zal het 
gaan bij de belegering van Jeruzalem. 
Op die dag zal het gebeuren dat Ik 
Jeruzalem zal maken tot een steen 
die moeilijk te tillen is voor al de 
volken. Allen die hem optillen, zullen 
zichzelf zeker diepe sneden toebren-
gen, en al de volken van de aarde 
zullen zich tegen haar verzamelen.” 
(Zacharia 12:2-3).

●   Bid voor de Arabische christenen 
en voor de Messiasbelijdende Joden 
in Israël. Bid om acceptatie in de 
plaatsen waar ze wonen en om een 
getuigenis van onderlinge liefde en 
eenheid.

Christenen voor Israël
●   Bid om bescherming voor de Joodse 

inwoners van Judea, Samaria en  
de stad Jeruzalem. Dank dat we  
via CFOIC, oftewel Christelijke 
Vrienden van de Israëlische  
Gemeenschappen, hulp mogen 
bieden en mogen bemoedigen.

●   Bid voor het internationale werk 
van Christenen voor Israël in Afrika. 
Dank dat ook daar steeds meer 
christenen gaan bidden voor Gods 
plan met Israël, de terugkeer, en  
de vrede van Jeruzalem.

●   Via het Centrum voor Joodse Studies 
en de organisatie Am Yisrael Echad 
ondersteunen we al jaren het geven 
van Bijbels onderwijs aan seculiere 
Joodse kinderen in Israël. Uw dank-
gebed hiervoor.

●   Als Christenen voor Israël proberen 
we iedere vorm van antisemitisme 
te bestrijden, door gesprekken met 
politici, artikelen in de media en 
door erover te spreken op avonden.  
Bid om een zegen over dit deel  
van ons werk.
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De natuur ziet er reikhalzend naar uit, de hemel vraagt erom (Openbaring 6), wij verlangen  
naar de grote dag, maar wanneer zal Jezus komen? Hemelvaart is al zo lang geleden.

Gebedspunten
Pieter Bénard

Handelingen 3:19

Breng de Joden thuis voor de buis
De Ikon zond in maart de documentaire Breng de Joden thuis 
uit. Het was een uitzending laat op de avond, maar er was veel 
negatieve publiciteit in het voortraject om voor hoge kijkcijfers 
te zorgen. Eén van de filmmakers zei in een radioprogramma: 
“Christenen voor Israël heeft dezelfde ideologie als IS, maar 
dan zonder geweld.” Een verbijsterende beschuldiging.

Genoeg aanleiding om als Israëlvriend(in) met kromme tenen 
de uitzending te bekijken. De documentaire suggereert dat wij 
Joden in Oekraïne helpen enkel en alleen vanuit eigenbelang, 
om de wederkomst van Jezus te bespoedigen. Maar natuurlijk 
is het God zelf die Zijn volk thuisbrengt. We hebben niet de 
pretentie dat we het beter zouden weten of beter zouden kún-
nen dan de Almachtige.

Meer dan vier jaar lang hebben de filmmakers ons verzekerd 
dat er een evenwichtige documentaire gemaakt zou worden. 
Uit honderden uren aan filmmateriaal is een kleine selectie 
gemaakt, die een eenzijdige karikatuur schetst van ons werk en 
onze drijfveren. Veel uitspraken in de film zijn volledig uit hun 

context gerukt en in het extreme getrokken door bij elkaar ge-
zochte eindtijdbeelden. Goed voor de kijkcijfers, maar geen recht 
doende aan de werkelijkheid. Wilt u weten hoe we metterdaad 
te werk gaan, dan nodig ik u uit om mee te gaan met één van de 
vrijwilligersreizen naar Oekraïne die we regelmatig organiseren.

We zetten Joden niet onder druk om te vertrekken. We bena-
drukken alleen dat het Joodse volk mag wonen in Israël, omdat 
de God van Israël hen thuisbrengt. We hebben de afgelopen 
tientallen jaren mogen zien dat de Heere de Oekraïense Joden 
zegent in het land Israël. Vele Joodse mannen en vrouwen die 
in de voormalige Sovjet-Unie hun kostje bij elkaar moesten 
scharrelen zijn in Israël tot een totale ommekeer gekomen in 
hun geestelijke en materiële leven.

In Psalm 109 staat: “Tot loon voor mijn liefde weerstaan zij mij, 
maar ik ben een en al gebed.” Laten we daarom ons richten op 
de taak waarvoor de Heere ons heeft gesteld: tot zegen zijn van 
het Joodse volk. In woord, in gebed en in onze daden. Tot eer 
van Zijn Naam. | Foto’s: CvI
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Tijdens alijaseminars krijgen Oekraïense Joden 
informatie over de mogelijkheden in Israël.

Een jong Oekraïens-Joods gezin vertrekt naar Israël. Olim (immigranten naar Israël) op de luchthaven 
in Oekraïne.

Joodse vluchtelingen uit Oost-Oekraïne in de 
schuilplaats in Kiev.

Dankbaar helpen de mensen van een Oekraïens-Joodse 
gemeenschap bij het uitladen van voedselpakketten.

Tijdens een werkreis naar Oekraïne worden 
voedselpakketten uitgedeeld.
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Aannemer Lont wordt 
bruggenbouwer voor Israël
Het was 13 april jl. een feestelijke dag: Arjen Lont uit Friesland werd benoemd tot honorair consul voor Israël  

in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. “Een taak voor het leven”, zegt Lont.

Wat verbindt een ondernemer uit Friesland met Israël?
“Ik ben mijn hele leven aannemer en projectontwikkelaar. Een fa-
miliebedrijf, begonnen door mijn grootvader en mijn zoon neemt 
het nu over. Ik ben ook al mijn hele leven christen. Maar vanaf 
mijn veertigste ging ik nog bewuster de Bijbel lezen. Ik zag één on-
derwerp steeds duidelijk tot mij spreken. De roeping van Abraham, 
van Israël, en dan gaat de geschiedenis verder in het Nieuwe Tes-
tament met het sterven en de opstanding van Jezus Christus. Maar 
daar waar het begon, daar komt het straks ook weer terug: Israël.”

“Ik ging als toerist naar Israël. En het een leidt tot het ander. Je hebt 
belangstelling voor de mensen, je legt contacten, je bouwt relaties 

op en daaruit volgen dan weer projecten in Israël die je ondersteunt 
of op je neemt.” De bijzondere renovatie van de molen van Monte-
fiore in Jeruzalem ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van de 
staat Israël werd mogelijk door het vakmanschap van Arjen Lont als 
aannemer en zijn enorme betrokkenheid bij Israël.

“Toen kwam het verzoek of ik honorair consul in Noord-Neder-
land wilde worden. ‘We willen je hebben om wie je bent’, zeiden 
ze. Ik ervaar het als een roeping van de Heere. Van de tachtig Is-
raëlische honorair consuls wereldwijd, ben ik de enige christen.”

Wat gaat u doen als honorair consul?
“Ik ben de ogen en oren voor de ambassadeur van Israël in Den 
Haag. Als er belangrijke dingen zijn, zal ik er bij zijn. Ik wil graag 
relaties opbouwen, tussen bedrijven, kerken, organisaties in 
Nederland en Israël. Daarnaast wil in me sterk maken voor de 
boodschap over Israël in de kerken. Wat ik wil doen is bruggen 
bouwen. Vandaag [14 april, red.] ben ik daar al mee begonnen. 
Samen met ambassadeur Divon ben ik langs geweest op de 
Rijksuniversiteit Groningen. We hebben daar gesproken over 
hoe we een uitwisselingsprogramma voor studenten op touw 
kunnen zetten.”

Wat wilt u als honorair consul onze lezers meegeven?
“Blijf solidair met Israël onder alle omstandigheden, blijf daaraan 
vasthouden. Het gaat om vertrouwen en vriendschap. Vrienden ma-
ken en bruggen bouwen om zo een betere wereld achter te laten.”

Kanttekening

Voor het leven
Mei is een maand van memoreren. 
Op de avond van 4 mei wordt het 
stil in Nederland. Duizenden men-
sen begeven zich bedachtzaam, in 
een stoet of individueel, naar een 
plaats waar in de jaren na de Tweede 
Wereldoorlog een monument is 
opgericht. In toenemende mate 
sluiten zich jonge mensen aan bij dit 
gedachtenismoment. De generatie 
die het zelf heeft meegemaakt, wordt 
met de jaren kleiner. Gelukkig wordt 
de herinnering levend gehouden door 
nieuwe generaties, die het belang 
van de gebrachte offers herkennen 
en willen doorgeven. In Nederland 
worden de meer dan honderddui-
zend vermoorde Nederlandse Joden 
herdacht, samen met ter dood ge-
brachte verzetsstrijders, omgekomen 
dwangarbeiders en de in meidagen 
van 1940 gesneuvelde militairen.

Dit jaar valt de Dodenherdenking in 
Nederland samen met Jom Hasjoa, 
zoals deze wordt gehouden aan de 
vooravond van 5 mei in Israël. Later in 
de maand mei worden in Israël met 
Jom Hazikaron de gevallenen in de 
oorlogen van Israël herdacht aan de 
vooravond van Jom Ha’atsmaoet, de 
Onafhankelijksdag van Israël (in 2016 
op 11 en 12 mei). 
Een aantal jaren geleden heb ik zo’n 
herdenkingsavond mogen meema-
ken op de Herzlberg in Jeruzalem. 
Daar bevinden zich de graven van 
verschillende Israëlische premiers 
en presidenten, maar vooral de vele 
graven van de in diverse gewapende 
conflicten en oorlogen omgekomen 
soldaten. Op de flank van de Herzl-
berg ligt Yad Vashem, het wereldcen-
trum voor herdenking van de meer 
dan zes miljoen Joden die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog zijn vermoord.

Tijdens die herdenkingsbijeenkomst 
worden de doden op indrukwekkende 
wijze herdacht. Door militairen en 
burgers uit alle lagen van de bevolking. 
Die plechtigheid duurt tot exact acht 
uur. Dan plotseling is er een omslag 
in de ernstige rouwstemming. Vrolijke 
muziek klinkt op, van alle kanten ko-
men kinderen en jonge mensen in fleu-
rige kledij het grote plein op gesneld. 
Er wordt gedanst en gesprongen, alles 
in perfecte harmonie. De vreugde van 
de vrijheid en van het leven wordt op 
uitbundige wijze gevierd.
Daar waar in Nederland de vlaggen 
halfstok blijven hangen tot het duis-
ter is, gaan in Israël middenin de her-
denking de vlaggen omhoog en vindt 
een aanstekelijke omkeer plaats.
Herdenken, gedenken, daarin zit het 
woord danken. Dankbaarheid jegens 
de God van Israël. Hij is de God van 
het Leven, door Wie wij, Joden en 
christenen een geweldig perspectief 
hebben.

Pim van der Hoff, hoofdredacteur
pvdhoff@cvi.nl

Ambassadeur Haim en Linda Divon (l) en honorair consul Arjen en Nellie Lont. 
| Foto: CvI

Hamastunnel blootgelegd

De IDF ontdekte half april een tunnel 
die Hamas had gegraven van Gaza tot 
in Israël. De tunnel liep op een diepte 
van maar liefst dertig meter. De tunnel 
werd gevonden door een systemati-
sche aanpak, waarbij meerdere disci-
plines in het leger waren betrokken en 
ook moderne tunneldetectiesystemen 
een rol speelden. Het leger hoopt met 
deze aanpak meer tunnels te ontdek-
ken en ontmantelen. | Foto: Flash90

Singapore dankt Israël
Eind april bracht de Singaporese 
premier Lee Hsien Loong een bezoek 
aan Israël. Een primeur. Hij bedankte 
Israël voor de hulp die het heeft gege-
ven aan zijn land: “Toen Singapore in 
1965 onverwacht onafhankelijk werd, 
hebben we diverse landen gevraagd 
om hulp bij het organiseren van ons 
leger. Israël was het enige land dat te 
hulp schoot. Hiervoor zullen we altijd 
dankbaar zijn.”

Minister stapt op
Mehmet Kaplan, de Zweedse minister 
van Huisvesting, stapt op nadat hij 
Israëls behandeling van de Palestijnen 
had vergeleken met hoe nazi’s de 
Joden behandelden. Zweden en Israël 
staan niet op erg goede voet. Nadat 
de huidige centrumlinkse regering aan 
de macht was gekomen,, was Zweden 

er snel bij om de staat ‘Palestina’ te 
erkennen.

150 extra Waqf-bewakers
De Islamitische Waqf, dat het beheer 
heeft over de Tempelberg, kondigde 
eind april aan 150 extra ‘islamitische 
bewakers’ aan te stellen om op de 
Tempelberg te patrouilleren. Eerder 
werden plannen om cameratoezicht 
op de Tempelberg te installeren in de 
ijskast gezet, omdat het ‘een bron van 
conflict’ zou zijn. | Foto: Flash90
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Bezoek Natan Sharansky
Eind maart bezocht Natan Sharansky Nederland. Hij was dis-
sident en mensenrechtenactivist in de voormalige Sovjet-Unie 
en is nu voorzitter van het Joods Agentschap. Sharansky sprak 
tijdens diverse bijeenkomsten van Christenen voor Israël. Daar 
bedankte hij alle betrokkenen voor hun jarenlange steun bij de 
actie Breng de Joden thuis van Christenen voor Israël. 

Als voorzitter van het Joods Agentschap is Sharansky verant-
woordelijk voor het coördineren van de wereldwijde terugkeer 
van Joden naar Israël. “De steun van een betrouwbare partner als 
Christenen voor Israël is daarin onmisbaar”, zei hij. “In een we-
reld waar Israël steeds meer alleen komt te staan, is het speciaal 
om jullie liefde en betrokkenheid te ervaren.” | Foto: CvI
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Plotseling zal het gebeuren

Het thema van een ‘plotselinge ver-
schrikking’ komt vaak voor in de Bijbel. 
De Engelse directe vertaling zegt 
‘terreur’ in plaats van ‘verschrikking’. 
De profeet Joël (2:1-11) voorzegt een 
verwoestende ‘dag des Heeren’. Joël 
adviseert bidden en vasten.

Gods voornemen
De Heere, de God van Israël, trekt Zich 
niets aan van alle aanklachten, geweld 
en VN- resoluties tegen Zijn volk. Hij 
gaat door met Zijn herstelplan. De 
antisemitische sfeer in Europa werkt 
zelfs mee aan Gods voornemens. We 
verwachten namelijk een grote exodus 
van Joden uit Europa, die momenteel 
op gang komt. Ook Israël trekt zich 
terug uit Europa en wendt zich naar 
het oosten en zuiden. China en Israël 
werken aan een vrijhandelsverdrag. 
Israël zoekt banden en vriendschap 
met Afrikaanse landen. Zelfs Turkije, 
Egypte en Saoedi-Arabië wenden zich 
stilletjes naar Israël. Zo toetst de Heere 
deze landen op Genesis 12:3 (zegen of 
vloek). De EU, veel EU-landen en de 
VN zijn al lang ‘gezakt’ voor deze test. 
Het “onverwacht verderf” waar Paulus 
over spreekt zal plotseling over ons 
komen. Het kwam al over Parijs en 
Zaventem.

Twee blokken voor de antichrist
De schrik zit er bij velen in West-Eu-
ropa goed in. Jihadisten zaaien terreur. 
Het woord verschrikking komt veel 
voor in profetieën. Waar in onze Bijbel 
‘verschrikking’ staat kunnen we ook 
‘terreur’ lezen. Radicale moslims zijn 
wat dat betreft heel Korangetrouw. De 

Koran zegt: “Wij zullen schrik werpen 
in de harten van hen die ongelovig zijn. 
Slaat dan op de nekken en slaat op al 
hun vingertoppen” (Soera 8:12). 

Blok een: Eurabië
Erdogan van Turkije is er trots op dat 
hij Europese leiders chanteert en hen 
dwingt protectiegeld te betalen. Intus-
sen houdt hij de migrantenstroom 
gaande. Het wordt echt gevaarlijk in 
Europa. Binnenkort zullen tachtig 
miljoen Turken zonder visum in de 
EU kunnen rondreizen. We zitten in 
een houdgreep van Turkije. De EU is 
al bijna deel van een islamitisch blok, 
van Eurabië. “Onverwacht verderf”, 
zegt Paulus.
De islamisering gaat versneld door. In 
Spanje heeft het ministerie van Onder-
wijs richtlijnen uitgegeven voor lagere 
en middelbare scholen over het geven 

van onderwijs in de islam. De richtlij-
nen, samengesteld door de islamitische 
commissie van Spanje, hebben als doel 
“het religieuze vuur en de islamitische 
identiteit bij jonge moslims in Spanje 
te bevorderen”. In veel Nederlandse 
stadswijken zijn moslims in de meer-
derheid. Vanaf minaretten en vanuit 
moskeeën wordt de naam van de 
godheid van de islam over ons land uit-
geroepen. Het islamitische blok bestaat 
uit grote en kleine ‘kalifaten’ die met 
letterlijk alle macht, ten koste van ie-
dereen en alles en met nietsontziende 
wreedheid naar de macht grijpen. De 
twee grootste onder hen zijn Turkije 
en Iran.

Blok twee: de nieuwe wereldorde
Het tweede blok is de nieuwe wereld-
orde met de nieuwe wereldreligie uit 
het nest van de Verenigde Naties (VN). 
De voornaamste bezigheid van de VN 
lijkt het produceren en publiceren van 
anti-Israëlresoluties en dikke, leugen-
achtige rapporten. Met als toppropa-
gandisten de paus en president Obama. 
Opvallend is dat beide wereldleiders 
zeer positief tegenover de islam staan. 
Er zijn dus grote raakvlakken tussen 
deze twee wereldblokken. Het meest 
gevaarlijke raakvlak is dat beide blokken 
fel anti-Israël zijn en steeds meer neigen 
tot antisemitisme. Tegen God dus.

Antwoord
Drie korte opmerkingen. 1. We zien 
hoe bouwstenen voor een antichriste-
lijk, anti-Israël en totalitair wereldrijk 
bijeenkomen. 2. Deze opbouw verloopt 
zeer snel en brengt “onverwachte ter-
reur” met zich mee. 3. Intussen gaat de 
Heere door met het herstel van Israël. 
Ons antwoord: gebed, steun aan Israël 
en het verkondigen van Gods belofte 
dat “ieder die de naam van de Heere zal 
aanroepen, zalig zal worden”.

Is deze  
terugkeer  
van God?

Mogen we Gods hand zien in de  
terugkeer van Joodse mensen vanuit  
de hele wereld naar Israël? 

Nogal wat mensen beantwoorden 
deze vraag met een duidelijk ‘nee’, 
ook christenen. ‘God heeft immers 
Zijn volk verstrooid vanwege hun 
ongehoorzaamheid en hun ongeloof. 
Daar komt pas een einde aan als ze 
zich bekeren,’ stellen zij. Ze wijzen 
dan bijvoorbeeld op Deuteronomium 
30:2 en 3: “En u zult zich bekeren 
tot de Heere, uw God, en Zijn stem 
gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, 
met heel uw hart en met heel uw ziel, 
overeenkomstig alles wat ik u heden 
gebied. Dan zal de Heere, uw God, 
een omkeer brengen in uw gevan-
genschap en Zich over u ontfermen. 
Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de 
volken waarheen de Heere, uw God, 
u verspreid had.” 

Zeker, wanneer het volk zich zou 
hebben bekeerd tot de Heere, dan 
had Hij het volk teruggebracht en 
hersteld in zijn eigen land. Dat was 
Zijn toezegging. Maar het trieste is, 
dat dit niet gebeurd is. Zeker, al de 
eeuwen door is er een rest overgeble-
ven van Joodse mensen die de Here 
Jezus mochten kennen en liefhadden 
en geloofden dat Hij ook hun Mes-
sias was en is, Die al gekomen is en 
spoedig opnieuw zal komen om Zijn 
rijk van vrede en gerechtigheid vanuit 
Jeruzalem op te richten. 

Als het aan het volk zou liggen, zou-
den het nooit meer terugkeren in zijn 
eigen land. Maar er is wel hoop, er 
is wel verwachting, omdat de Heere 
het zal doen! Hij brengt Zijn volk 
thuis. Wij mogen er getuige van zijn. 
En Hij wil ons daarvoor inschakelen. 

En de dag gaat komen dat Hij Zijn 
Geest in Zijn volk zal geven. Wan-
neer? Als Hij terugkomt en het volk 
Hem zal zien. Dan zal Hij de Geest 
van de genade en van de gebeden 
over het volk uitstorten. Ze zullen 
hun zonden belijden en Hij zal hun 
totale vergeving schenken. Heel het 
volk zal dan zalig worden. Omdat ik 
geen ruimte meer heb, vraag ik u  
zelf te lezen: Ezechiël 37, Zacharia 
12:9-13:1 en Romeinen 11:26. 

Shalom!

Veel christenen zijn zich nauwelijks bewust van de enorme geestelijke strijd  
die gaande is. We beseffen niet wat ons boven het hoofd hangt. Alles wijst  

erop dat de Heere haast heeft: “Ik, de Heere, zal het te Zijner tijd  
met haast volvoeren” (Jesaja 60:22). De vijanden van Israël en christenen  

hebben dus ook haast. Paulus voorzegt “een onverwacht (HSV: plotseling)  
verderf” (1 Tessalonicenzen 5:3) in de eindtijd.
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Een brandweerman op de puinhopen van het World Trade Center na de aanslagen in New York op  
11 september 2001. | Foto: Youtube

Dirk van Genderen
dirkvangenderen.nl

Tempeldienst
De Heere gaat krachtig door met Israël. Het Tempelinstituut heeft al zestig 
heilige vaten voor de dienst in de derde tempel klaar. Architecten zijn bezig 
met plannen voor die tempel. 
Het Tempelinstituut in Jeruzalem heeft een belangrijke nieuwe fase in gang 
gezet. Er wordt gewerkt aan een lijst van priesters die ervoor in aanmerking 
komen de rode koe klaar te maken voor de tempeldienst. Priesters (kohanim) 
die geschikt zijn om een opleiding te volgen, mogen niet met doden in aanra-
king komen (Numeri 6:6-12). 
Als er geen onvolkomenheid wordt gevonden, kan een geheel rode koe  
geofferd worden. De as van de koe wordt verzameld en gebruikt voor het  
reinigingswater voor priesters, heilige plaatsen en voorwerpen. De hele 
procedure vindt u in Numeri 19. Alles moet immers “voor gebruik” gereinigd 
worden.



“Ik was al diverse malen uitgenodigd 
door Koen om jullie werk eens van 
dichtbij te zien”, vertelt opperrabbijn 
Jacobs. “En”, vervolgt hij glimlachend, 
“ik wilde natuurlijk eens zien of wat 
jullie daar allemaal doen wel koosjer is.
Terugblikkend zijn van die reis drie 
zaken van belang geweest. Ik heb ten 
eerste de medewerkers van Christenen 
voor Israël in Oekraïne ontmoet en 
met hen gesproken. Dat geeft altijd een 
diepere indruk dan wanneer je alleen 
maar leest. Ten tweede heb ik de olim 
ontmoet, de Joden die met hulp van 
Christenen voor Israël naar Israël emi-
greren. En ten derde heb ik daarbij ook 
gesproken met de plaatselijke Joodse 
gemeenschappen, met rabbijnen die 
vertelden hoe zij jullie werk ervaren.”

Welke indruk heeft deze reis op  
u gemaakt?
“Een diepe indruk. Oekraïne heeft 
natuurlijk een rijke Joodse geschie-
denis. Hier ontstond het chassidisme 
en liggen nog steeds een aantal grote 

rabbijnen begraven. Maar de Oek-
raïners hebben dat Jodendom ook 
eigenhandig uitgeroeid. De Duitsers 
hoefden in Oekraïne weinig te doen. 
Dat stukje geschiedenis wordt nau-
welijks onderkend. Er zijn een aantal 
Holocaustmomumentjes in Oekraïne, 
maar de teksten daarop laten niets 
blijken van de betrokkenheid van het 
Oekraïense volk bij de gruwelijkheden 
die hier hebben plaatsgevonden. Er 
zijn nog tig massagraven, waarvan de 
mensen niet eens meer weten dat ze 
er zijn. Het antisemitisme in Oekraïne 
is niet heel zichtbaar aanwezig, maar 
ligt vlak onder de oppervlakte. Als er 
iets gebeurt, zijn veel Oekraïners er als 
de kippen bij om de Joden de schuld 
te geven. Er is een volksliedje dat gaat: 
‘Als er geen water uit de kraan komt, 
hebben de Joden het opgedronken’.”

Welke indruk kreeg u van het werk  
dat wij hier doen?
“Vanwege de vervolging van Joden 
in het verleden en het communisme, 

dreigt voor Joden in Oekraïne natuur-
lijk enorm het gevaar voor assimilatie. 
Dat is zelfs in hoge mate al gaande. 
Christenen voor Israël werkt in Oek-
raïne fantastisch samen met het Joods 
Agentschap om Joden te faciliteren 
naar Israël te kunnen gaan en daarmee 
helpen ze ons in het gevecht tegen 
assimilatie. Ik heb met Koen en andere 
medewerkers van jullie gesproken en 
ik proef bij hen zo’n enorme gedreven-
heid. Dat is niet in woorden te om-
schrijven, dat moet je meemaken.
Het feit dat wij, jullie als gelovige 
christenen en ik als gelovige Jood hand 
in hand staan ... dat was in ’t verleden 
toch ondenkbaar! Maar nu staan we 
samen om Joden, mede-Joden te red-
den. Ik spreek bewust over ‘we’, want 
zo voel ik het.”

Wij krijgen nog wel eens het verwijt  
dat we Joden willen dwingen om  
naar Israël te gaan.
“Jullie werken heel richtinggevend, 
maar niet dwangmatig. Jullie doel is 
wel om alle Joden te helpen naar Israël 
te verhuizen, maar leggen dat niet op. 
Als iemand niet wil, zeggen jullie niet: 
‘Dan krijg je geen voedselpakket meer’. 
Helemaal niet. Jullie blijven de Joden 
steunen tot het moment dat ze naar 
Israël gaan, maar als ze helemaal niet 
kunnen of willen gaan, blijven jullie 
hen ook steunen.”
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Eind maart reisde opperrabbijn Binyomin Jacobs met Christenen voor  
Israëldirecteur Roger van Oordt af naar Oekraïne. Hij wilde van dichtbij de  

praktijk van onze actie Breng de Joden thuis bekijken.

Opperrabbijn Jacobs over  
Breng de Joden thuis

Rabbijn Jacobs spreekt een groep Joden in Oekraïne toe in een 250 jaar oude lemen synagoge in de 
voormalige Joodse sjtetl Berschad. | Foto: CvI

kort nieuws

‘Joden te machtig’
Een Brits onderzoek geeft een 
verontrustende uitkomst. Van de 
1081 ondervraagde moslims vindt 35 
procent dat Joden te veel macht heb-
ben in het Verenigd Koninkrijk. Op 
dezelfde vraag gesteld aan niet-mos-
lims – een groep van 1008 personen – 
antwoordde negen procent hetzelfde. 
De moslimrespondenten vinden 
vooral dat Joden te veel controle  
hebben over de media (39 procent) 
en in het zakenleven (44 procent).

Anti-drone verdediging

Begin april kwam Israël met een 
nieuw wapen: het droneschild. Met 
het systeem kunnen onbemande vlie-
gende objecten worden onderschept. 
Het schild kan drones opsporen, 
volgen en uitschakelen. | Foto: Raphael 

Industries

Doden door  
instorten tunnel
Drie Palestijnen uit de Gazastrook 
kwamen begin april om doordat een 
tunnel instortte. Het drama gebeurde 
in de buurt van de Egyptische grens. 
Daar was een Palestijnse terreur-
groep bezig met het herstel van 
ondergrondse tunnels. Het is de elfde 
keer dat een tunnel instortte in de 
afgelopen drie maanden.

Werkloosheid  
historisch laag
De werkloosheid in Israël is in 2015 
historisch laag. Een werkloosheid van 
‘slechts’ 5,3 procent was na midden 
jaren tachtig niet meer gehaald. Maar 
de cijfers van de Israëlische Bank 
laten ook zien dat de armoede in ul-
traorthodoxe en Arabische huishou-
dens schrikbarend is. De helft leeft 
in armoede, ook al was er voor beide 
bevolkingsgroepen een duidelijke 
afname in werkloosheid te zien.

Bang voor terreur
De kans dat je in Israël omkomt door 
een hartaanval of hartstilstand is 
vele malen groter dan dat je om-
komt door een terreuraanslag of een 
auto-ongeluk. Maar dat geloven de 
Israëli’s niet. Ze zijn vooral bang voor 
kanker, een terechte angst; kanker 
is de belangrijkste doodsoorzaak. En 
meer Israëli’s zijn bang om te sterven 
door een auto-ongeluk (23,6 procent) 
of terreuraanslag (21,2 procent) dan 
dat zij vrezen voor een hartaanval. 
De cijfers komen van de Israëlische 
Hartstichting die een peiling deed.
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The Friendship Circle Central Jerusalem, 
een soort maatjesproject voor tieners 
en kinderen met een beperking, deed in 
de week voor Pesach een poging om ’s 
werelds grootste matse te maken tijdens 
een evenement in Jeruzalem. Iedereen 
mocht meedoen. Alle stukjes werden 
in een soort rooster samengevoegd en 
rechtop gezet om te worden gebakken. 
Op de foto ziet u hoe het deeg wordt 
gebakken. Omdat er geen oven groot 
genoeg was, werd de matse gebakken 
met een brander. Het project lukte en 
de organisatie mag zich officieel in het 
Guinness Book of Records inschrijven als 
de maker van ’s werelds grootste matse. 
| Foto: Flash90

Grootste
matse
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Israël als zondebok

Gastcolumn

Zo worden Joden tot zondebok gemaakt. Dit beeld is regel-
recht weggelopen uit de mozaïsche Thora (Leviticus 16). Kort 
gezegd krijgt de priester de instructie zijn handen op een bok 
te leggen, zodat het beest wordt beladen met de zonden van 
het volk. Daarna moet hij die bok de woestijn insturen. De 
gojim zijn met deze voorstelling aan de haal gegaan om zo hun 
rancuneuze gevoelens op Joden af te kunnen reageren. Psycho-
logen verklaren dat het een populair fenomeen is dat mensen 
hun eigen tekorten op anderen projecteren. De Franse filosoof 
René Girard graaft nog een spa dieper wanneer hij opmerkt 
dat een zondebok de prijs voor wraakzucht betaalt. De eigen 
ellende wordt op anderen afgewenteld. Deze fundamentele 
analyse blijkt vooral met het oog op de Joden te kloppen.

Aloude antizionisme
Volgens een oeroud patroon blijkt steeds weer de haat van 
de volken gericht te zijn op het door God uitverkoren volk. 
In onze westerse samenleving werden Joden er vals van 
beschuldigd dat zij de waterbronnen hadden vergiftigd, 
wanneer er een pestepidemie was uitgebroken. Tegenwoor-
dig kunnen we moderne varianten aanwijzen in het Mid-
den-Oosten. Joden hebben dan aids of vogelgriep veroor-
zaakt. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Met name 
richt de wraakzucht van de moslims zich op de staat Israël. 
Volgens hen moet de zionistische entiteit als een kankerge-
zwel worden verwijderd. Het is belangrijk te ontdekken dat 

het antizionisme de moderne verschijningsvorm is van het 
aloude antisemitisme.

Hoe schokkend te moeten vaststellen dat de linkse partijen 
moslims direct bijvallen. Al die islamvriendelijke partijen blij-
ken anti-Israël te zijn. Jan Marijnissen uit Oss weet glashel-
der te melden wat de motieven van de terroristen waren bij 
de aanslagen in Parijs. Naast de mislukte integratie van de 
immigranten en de massale discriminatie van deze nieuw-
komers speelt volgens de vroegere voorman van de SP vooral 
het conflict tussen Israël en de Palestijnen een beslissende rol 
in de psyche van de terroristen. Deze netelige kwestie vormt 
volgens hem een metafoor voor de achterstelling van de mos-
limgemeenschap in het algemeen en de Arabische wereld in 
het bijzonder. Zo ontpopt Jan zich als een volbloed antisemiet 
en excuseert de criminelen uit Molenbeek bij voorbaat. 

Antizionisme
Op de keper beschouwd zijn GroenLinks, de PvdA en ook 
D66 van hetzelfde rode laken een pak. Zelfs CDA-coryfee 
Dries van Agt hult zich bij voorkeur in een antizionistisch 
kostuum. Je bent geneigd te roepen: daar zijn geen woorden 
voor. Maar dat is te gemakkelijk geredeneerd. Allen die Israël 
tot zondebok maken moeten we direct ontmaskeren als 
mensen die zich met een Jantje-van-Oss van de ingewikkelde 
problemen in het Midden-Oosten afmaken.

Pain Azyme
Ieder jaar, zo rond Pasen en Pesach, 
hebben wij ze thuis op de ontbijttafel 
staan. Matses. Ongezuurd brood. 
En we smullen er van. Met jam, met 
smeerkaas, of zelfs met pindakaas 
erop. Om ons te herinneren aan het 
feit dat Pasen van Pesach komt. Dat 
het lijden van onze Here Jezus alles 
te maken heeft met Pesach, met het 
feest van de uittocht uit Egypte, dat 
het Joodse volk ieder jaar met over-
gave herdenkt. En wij bij ons thuis 
dus ook een beetje.

Ook dit jaar hebben we matses ge-
geten tijdens Pasen. Maar ons Pasen 
ligt in 2016 een eind van Pesach af. 
Dus nu, met Joods Pasen in het voor-
uitzicht, kocht ik nóg een doos met 
matses. En wat doe je dan, als je bij 
Christenen voor Israël werkt? Juist, je 
koopt zo’n doos in de IPC-winkel.

Er ís wat met die doos. Ik had ’m uit 
de kast gepakt om er op zondag-
avond bij de broodmaaltijd na de 
middagdienst van te gaan smullen. 
Soms heb je dat: je hebt iets al vaak 
gezien, maar inééns blijft je oog bij 
een detail haken. Zo ook bij mijn 
matsedoos.

De voorkant is in het Hebreeuws, maar 
de achterkant is in het Frans. ‘PAIN 
AZYME’ staat er op. En ‘KASHER 
LEPESSAH’. Ergens op de zijkant staat 
een kort tekstje in het Engels. Iedereen 
die wel eens langer dan twee weken 
in Israël heeft gebivakkeerd, weet dat 
daar alles in het Hebreeuws en Engels 
wordt aangegeven. Alle artikelen in de 
supermarkt zijn tweetalig. 

Maar op deze doos stond dus Frans 
in plaats van Engels. Begrijpt u? Dat 
zegt iets. Het zegt dat er niet zomaar 
een paar Joden uit Frankrijk naar 
Israël ‘opgaan’, alija maken. Het zegt 
dat dit een uittocht is. Het zegt dat 
Europa – nota bene! – niet in staat is 
zijn Joodse bevolking een onbezorgd 
leven te bezorgen. Het zegt onder-
tussen ook dat die grote en unieke 
beweging nog steeds gaande is: de 
grote terugkeer. En wij zijn de gene-
ratie die het ziet en meemaakt.

Die doos ga ik dus niet weggooien. Of 
tenminste de Franse achterkant niet!
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Het is een eeuwenoud patroon dat de Joden de schuld krijgen van alle problemen.  
In de jaren dertig waren het de nazi’s die zulke onredelijke verwijten lieten horen.  

Tijdens grote manifestaties stond op spandoeken geschreven: Die Juden sind unser Unglück.  
Tegenwoordig zijn het met name moslims die Joden de zwarte piet toespelen.  

Volgens het recept van de Koran wordt het de kleine kinderen al met de  
paplepel ingegeven dat ze Joden moeten doden. 

André Diepenbroek
adiepenbroek@cvi.nl

Wat zien we? Waar kijken we naar? We 
worden overspoeld met beelden, foto’s, 
plaatjes, al of niet bewegend. Levende 
beelden met de bijbehorende commen-
taren. Praatjes en plaatjes. Beeldspraak. 
Wat is daarvan de werkelijkheid? Vaak 
zien we slechts een deel ervan. Soms 
de halve waarheid. De camerastand is 
veelzeggend. 

Onlangs kreeg ik een boek in handen 
met de titel Hier hat Gott gelebt (Hier 
heeft God geleefd). De ondertitel luid-
de: Auf den Spuren Jesu im Heiligen Land 
(Over de sporen van Jezus in het Heilige 
Land). Een fotoboek, overwegend 
zwart-wit, met onderschriften. Nieuws-
gierig bladerde ik door het boek. De 
foto’s waren genomen in de vroege jaren 
vijftig van de vorige eeuw. Palestina was 
nog maar net Israël geworden. 
Wat bij het plaatjes kijken al meteen 
opviel, was het feit dat de bevolking van 
het Heilige Land alleen uit niet-Joden 
bestond. Natuurlijk woonden er toen 
ook Arabieren in Israël, maar zij niet 
alleen. Echter, Joden werden voor het 
fotoboek overgeslagen. Een foto van 
de Klaagmuur toont enkele spelende 
Arabische kinderen en een oude man 
met een gebedssnoer in zijn hand. Als 
bijschrift wordt vermeld hoe groot de 
stenen van de muur zijn. En een Schrift-

vers, Marcus 13:11 als commentaar. Mijn 
commentaar zou zijn: het Heilige Land 
is Jordanië geworden. Ik keek naar bezet 
Judea en Samaria. En alhoewel de foto’s 
van de bewoners in zwart-wit opgeno-
men waren, zijn ze toch ‘gekleurd’.

Terug naar de Klaagmuur, een andere foto, 
ook in zwart-wit. Ook dezelfde camera- 
stand zoals ik eerder beschreef. Maar nu 
op 7 juni 1967 ...! Israëlische soldaten bij de 
Kotel. Niet-gekleurde werkelijkheid.

Voor wat kleur moeten we verder 
kijken. Weer later opgenomen. En dan 
denk ik aan het fotoboek van Karel R. 
van Oordt en Pee Koelewijn Ook dit 
is Israël en als ondertitel Samaria-Ju-
dea. Wat zien we? Wat willen we zien? 
Hetzelfde gebied, maar nu met z’n eigen 
naam in z’n eigen kleur. 

Plaatjes kijken kan heel leerzaam zijn.

Plaatjes
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Israëlische soldaten rusten tegen de Kotel (Klaagmuur) nadat ze deze hebben heroverd in 1967.



Het doek is één van de vier grote doe-
ken die hij komende zomer zal expo-
seren in het Israëlcentrum in Nijkerk, 
gelijktijdig aan de zomertentoonstel-
ling De grote terugkeer. Prins volgde van 
1973-1979 een opleiding in de schone 
kunsten en maakte eerder vooral grote 
kunstwerken van hout en beelden van 
brons, waaronder diverse uilen. Sinds 
enkele jaren verkent hij de schilder-
kunst en in Nijkerk zal ook een serie 
tekeningen van hem komen te hangen.

Licht
Prins’ tekeningen en schilderijen vor-
men als het ware een reis van Rotter-
dam naar Monowitz of ‘Buna’, waar 
dwangarbeiders uit Auschwitz door  
het naziprincipe van Vernichtung durch  
Arbeit zich in de fabrieken van IG 
Farben doodwerkten. Het werk ademt 
een duistere sfeer, maar in vrijwel alle 
werken schijnt licht. 
“Er zijn twee soorten zwart”, legt Prins 
uit. “Het zwart van de zonde, en het 
zwart van het lijden. Ik gebruik het 
zwart van het lijden. Maar er is altijd 
het licht. Geen zonlicht. De zon is een 
verterend vuur. De maan is veel dichter-
bij. Het licht van de maan symboliseert 
de Shechina, de Trooster. Volgens Jood-
se mystieke bronnen gaat de Shechina 
altijd met het volk Israël mee door de 
ballingschap. Denk aan Psalm 23: ‘Al 
ging ik ook door een dal vol schaduw 
van de dood (...) U bent met mij.’ Of het 
licht van de lamp, de Thora: ‘Uw Woord 
is een lamp voor mijn voet ...’.”

Getuigenis
Als Prins uitleg geeft over het grote 
doek dat me bij binnenkomst zo fasci-
neert, lijkt dit licht helderder te gaan 
stralen. “De figuren op het doek zijn 
niet allemaal Joden. Het is een groep 
gevangenen die terugkeert van het 
werk. Vermoeid en afgestompt door de 
eindeloze vernedering, houdt de groep 

Terugkijkend heb ik ook het idee dat 
mijn leven hier altijd al door beheerst is. 
Ik werk heel intuïtief. Op mijn dertien-
de droomde ik dat ik door een donkere 
gang naar beneden werd geleid. Onder-
aan stonden mensen op mij te wachten 
en achter hen laaiden de vlammen van 
een vuur. Die ervaring heeft toen een 
enorme existentiële doodsangst in mij 
losgemaakt. Ook daarna heb ik ongeveer 
elke dertien jaar een soort openbaring 
gehad. Enkele jaren geleden besefte ik 
dat de ‘Ruisdaelwolken’ die ik in mijn 
tekeningen op de kunstacademie had 
willen maken in feite de donkere rook-
pluimen waren geworden die passen 
bij de schoorstenen in Auschwitz. De 
houten gebouwen die ik heb gemaakt, 
doen me – erop terugziend – denken aan 
de gebouwen in Monowitz. Ik kan ook 
enorm schrikken als ik plotseling word 
geconfronteerd met de Holocaust. Kort-
geleden werd in Streefkerk een nieuw 
drijvend restaurant geopend. Daar zat 
een vierkante schoorsteen op, echt zo’n 
‘Holocaustschoorsteen’. Ik zat als ver-
steend in m’n auto toen ik daar voor het 
eerst langsreed.”

Verborgen
Prins: “Ik heb van sommige Joden wel 
kritiek gehad op mijn werk: ‘Laat die 
Hollander alsjeblieft stoppen als hij 
denkt ons lijden te kunnen verbeelden.’ 
Dat begrijp ik. Toch wil ik proberen 
hier verder mee te komen. Ik wil een 
getuige zijn. Er hebben zoveel holocau-
sten in deze wereld plaatsgevonden. 
Ik wil getuigen van het licht van Gods 
Thora, dat in deze wereld het verschil 
maakt. Ik zie deze expositie in Nijkerk 
een beetje als een test. Ik hoop dat het 
een opstapje wordt naar meer. Maar”, 
vervolgt hij lachend, “anders kan ik 
altijd nog uiltjes gaan maken.”

halt, omdat één van hen bijna bezwijkt. 
Het is een kapo. Dat zie je aan de groene 
driehoek op z’n uniform. Kapo’s waren 
wrede opzichters: gevangenen die in ruil 
voor privileges de gevangenen terro-
riseerden. Maar nu hij bezwijkt, is het 
juist een Jood die hem vastgrijpt. De 
Jood zal namelijk altijd helpen. Ondanks 
zijn lijden, ondanks zijn afgestomptheid 
is dat licht nog altijd aanwezig.” Het is 
dit getuigenis dat verborgen zit in veel 
van de werken van Prins.

Gelijktijdig
Maar wat beweegt Prins om deze wer-
ken te maken? Prins: “Ik kan het niet 
goed uitleggen. Op een of andere ma-
nier ben ik gelijktijdig met die tijd. Alsof 
ik er zelf ben geweest. Ik lijk ook niet 
te kunnen aarden in deze tijd, leef een 
beetje in het verleden. Ik woon in een 
oud huis, werk met ouderwetse tech-
nieken. Ik heb wel eens het idee dat ik 
in die tijd thuishoor. Als ik die barakken 
op mijn tekening zie, dan ben ik daar. 
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Zwarte lijst
De UNHRC, de Mensenrechtenraad 
van de VN, heeft een resolutie aan-
genomen die oproept tot een zwarte 
lijst van bedrijven die zakendoen in 
Judea, Samaria, de Golanhoogvlakte en 
Oost-Jeruzalem. De resolutie was een 
initiatief van de Palestijnse Autoriteit 
en diverse Arabische landen. In dezelf-
de zitting werden nog vier resoluties 
gericht tegen Israël aangenomen, een 
ging over Syrië en een over Iran.

Duitsland spioneert
Duitsland bespioneerde een aantal 
jaren zijn vrienden, waaronder Israël. 
Dat meldde het Duitse blad Der Spiegel 
begin april. Niet alleen Israël was 
slachtoffer, ook bijvoorbeeld de OPEC 
en het IMF. Duitsland spioneerde door 
afluisteren en het onderscheppen van 
e-mails en faxen.

Militaire hulp-deal
Het lijkt er op dat premier Netanyahu 
toch een hernieuwde militaire hulp-deal 
gaat uitwerken met de regering-Oba-
ma. Netanyahu leek te hinken op twee 
gedachten: de deal sluiten met de 
huidige regering of afwachten tot er 
een nieuwe Amerikaanse president is. 
Israël streeft er waarschijnlijk naar om 
de huidige drie miljard dollar steun te 
verhogen naar vier of vijf miljard per 
jaar voor de komende tien jaar.

Elektriciteit voor Jericho

Wel gebruiken en niet betalen voor 
elektra, dat is de reden waarom de 
Israëlische Elektra Maatschappij (IEM) 
voor een aantal uur de elektriciteits-
voorziening naar Jericho halveerde. 
De Palestijnse Autoriteit moet samen 
met het Palestijnse Jeruzalem District 
Elektrabedrijf nog 397 miljoen euro aan 
de IEM betalen. | Foto: Flash90

Hamas ontkent  
gesprekken
Hamas ontkent dat er gesprekken met 
Israël zouden zijn over de terugkeer 
van Israëlische soldaten. Het gaat 
om vier personen. Israël vermist twee 
soldaten van wie men vermoedt dat zij 
dood zijn; Israël wil de lichamen terug. 
De derde soldaat is een bedoeïen, en 
de vierde een Israëli van Ethiopische 
afkomst die op eigen gelegenheid de 
Gazastrook binnenging. Op Al-Aqsa te-
levisie zei een Hamaswoordvoerder dat 
Netanyahu “zijn volk voorliegt” en dat 
er niets zal gebeuren zonder dat Israël 
“een prijs betaalt”.
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Zijn atelier ligt achter een prachtige, monumentale boerderij onder aan de dijk langs de Lek.  
Als ik het steile pad van de dijk langs het woonhuis afloop, wenkt Gert Prins me al van een afstandje  
naar binnen. In het door een potkachel aangenaam verwarmde, houten vertrek staat een groot doek  

opgesteld waaraan hij momenteel werkt. Een rij uitgemergelde dwangarbeiders  
in Auschwitz. Op een of andere manier fascineert het me.

Een verborgen getuigenis

Gert Prins in zijn atelier. | Foto: CvI

interview

De expositie van Gert Prins is in de maanden juni tot en met augustus te zien  
in het Israëlcentrum, waar ook de zomertentoonstelling De grote terugkeer 
plaatsvindt. U kunt uw bezoek dus goed combineren. De expositie omvat  
vier grote doeken, ongeveer twintig tekeningen en enkele beelden.  

Dwangarbeiders in Monowitz. | Beeld: Gert Prins
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Het project Open Joodse Huizen, dat ontstond in 2012 in Amster-
dam, sluit aan bij de interesse van veel bewoners en buurtgenoten 
in de (voor- en naoorlogse) Joodse geschiedenis van hun huis, 
straat of buurt. Verschillende sprekers, onder wie overlevenden, 
maar ook buurtbewoners, historici en journalisten, vertellen hun 
verhaal over vervolging, oorlog, verzet én het voor- en naoorlogse 
leven.

Persoonlijke herdenking
Er is veel belangstelling voor deze intieme en persoonlijke manier 
van herdenken. Open Joodse Huizen 2016 vindt plaats in Alk-
maar, Amsterdam, Appingedam, Bergen op Zoom, Den Haag, 
Deventer, Gouda, Groningen, Hoorn, Leeuwarden, Rotterdam, 
Tilburg, Utrecht, Vught/Den Bosch, Winsum en Winterswijk. 

»  Kijk voor de data (30 april, 1, 2, 4 of 5 mei) en programma’s  
op openjoodsehuizen.nl.

Op 30 april, 1, 2, 4 en 5 mei 2016 vindt de vijfde editie plaats van Open Joodse Huizen.  
In zestien steden worden persoonlijke herdenkingen georganiseerd in huizen en andere gebouwen  

van waaruit Joodse bewoners tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd.  

Allemaal SAMen
Danielle Samuel schreef het boek Allemaal 
SAMen. Het is een soort dagboek over haar leven 
nu als oma afgezet tegen de achtergrond van 
haar Joodse familiegeschiedenis. Haar vader en 
moeder en oudste twee zusjes Wiesje en Nannie 
moesten onderduiken in de oorlog en overleef-
den. Maar de oorlog tekende wel het leven van 
het gezin Samuel Prins. Een boekje, in eenvoudi-
ge stijl geschreven, maar misschien juist daardoor 

ontroerend om zo een blik in het leven van de 
schrijfster te krijgen.

Danielle Samuel is de jongere zus van Wiesje de 
Lange, die 2013 overleed. Wiesje schreef jarenlang 
vanuit Jeruzalem voor Christenen voor Israël.

»  Samuel, Danielle; Allemaal SAMen; Uutgeverieje 
’n Boaken, Nijverdal; € 12,50

Recensie

Bezoek een Joods huis
Herdenk de Joodse geschiedenis van een huis, straat of buurt

kort nieuws

Niet bij Holocaust- 
herdenking
De Joodse gemeenschap in Kroatië gaat 
niet naar de officiële Holocausther-
denking. De gemeenschap vindt dat de 
regering te weinig doet om de opkomst 
van het neonazisentiment in het land 
in toom te houden. Het coördinerend 
comité van de Joodse gemeenschappen 
in Kroatië zegt een eigen herdenking te 
houden in het voormalig vernietigings-
kamp Jasenovac.

Toeristengolf voor Pesach

Met Pesach voor de deur verwacht 
Israël zo’n 1,1 miljoen bezoekende en 
vertrekkende toeristen op de lucht-
haven. Dat zou zo’n veertien procent 
meer zijn dan vorig jaar. Vanwege de 
verwachte drukte zet de luchthaven 
extra personeel in. De topbestemmin-
gen voor de Israëli’s zijn de VS, Italië, 
Frankrijk en Griekenland. | Foto: Flash90

Landkaart Jeruzalem 
geveild
De eerste moderne topografische 
kaart van Jeruzalem is geveild. De 
kaart is gemaakt door Charles Wilson, 
een Britse majoor. De kaart komt uit 
1865 en werd gemaakt nadat de ma-
joor landmetingen in het gebied had 
verricht. De koper betaalde 3198 dollar 
voor de kaart.

Jordaanse koning betaalt 
herstel tombe

Koning Abdullah II van Jordanië be-
taalt uit eigen middelen de restauratie 
van de tombe van Jezus in de Heilig 
Grafkerk in Jeruzalem. Het huidige 
‘overkoepelende’ monument stamt uit 
1810 en wordt volledig opnieuw ge-
bouwd. De marmeren platen worden 
verwijderd, het Kruisvaardersaltaar 
uit de twaalfde eeuw wordt gerepa-
reerd, en de scheuren in de uit de rots 
uitgehouwen tombe eronder worden 
opgevuld. | Foto: Flash90

Schoon en veilig Pesach
Het Israëlische Rode Kruis, het Magen 
David Adom, heeft veiligheidsrichtlij-
nen opgesteld voor de grote schoon-
maak voor Pesach. Vlak voor Pesach 
maken velen hun huis grondig schoon, 
maar daarbij wordt onvoldoende ge-
dacht aan de eigen veiligheid. Elk jaar 
komen er mensen op de eerste hulp 
door bijvoorbeeld contact van de huid 
met chemische schoonmaakmiddelen 
of het inademen van giftige dampen.

Een Open Joods huis in 2013, aan de Nieuwe Keizersgracht 33. Hier werd tussen 
1943 en 1945 het joodse religieuze leven in het geheim, en op zeer kleine schaal, 
voortgezet. Er was onder andere een ‘schuilsynagoge’ op een bovenetage, die 
toenmalige bewoner en tekenaar Anton Witsel in een reeks schetsen vastlegde. 
Zijn zoon Rob en de huidige bewoners geven toelichting in het pand.  
| Foto: Comité 4 en 5 mei Amsterdam/CC2.0 Flickr

The Desperate
Wanhopig is hij, daarom pleit een nazigeneraal bij 
een gevangene in het concentratiekamp om zijn 
vak als chirurg op zich te nemen. Zodat het leven 
van zijn zoon die ernstig gewond in de ziekenzaal 
ligt, gespaard wordt. Het duurt namelijk nog uren 
voor er een arts kan komen.

Maar míjn zoon dan, vraagt de gevangene, de ooit 
vooraanstaande dokter Blumenthal. Ik ben ook 

vader, ik ben ook Duitser, ik ben ook mens. De 
generaal biedt hem vrijheid aan, maar is dat het 
juiste antwoord op de vraag? Gebaseerd op een 
waargebeurde geschiedenis, dat meer wegheeft 
van een verhaal dan een film qua beleving. Kort 
en indringend, en inmiddels bekroond met tien-
tallen onderscheidingen.

»  The Desperate; Neema; € 9,99

Uitkijken naar woensdag
Al ruim zestien jaar komen op woens-
dagochtend ongeveer dertig oude-
ren samen in de bibliotheek van het 
bejaardenhuis Beth Bart in Jeruzalem. 
Het zijn mannen en vooral vrouwen 
die tussen 1911 en 1942 zijn geboren 
en die voor, tijdens of na de Tweede 
Wereldoorlog in Nederland hebben 
gewoond en Nederlands spreken. 

Ze drinken samen koffie, praten, 
zingen, vertellen over vroeger en nu, 
en laten ook wel eens een traan. Deze 
bijeenkomsten worden georganiseerd 
door Elah, het centrum voor psycho-

sociale begeleiding van Nederlandse 
Holocaustoverlevenden in Israël.  
In het boek Uitkijken naar woensdag 
staan hun verhalen. 

Het zijn mooie, aangrijpende en 
ontroerende verhalen van bewogen 
levens.

»  Uitkijken naar woensdag is  
verkrijgbaar voor € 10,- bij  
mevrouw M.E. Oldenhuis,  
m.e.oldenhuis@gmail.com  
of 06-24614967.

Verschenen



Kunnen we leren van Dries van Agt, Cees Flinterman en hun ideologische collega’s? Anders gezegd: wat zijn de gevolgen van de  
BDS-beweging en wat kunnen we daar tegenover zetten? Vooral omdat dit bij Joden begrijpelijke woede, verdriet en schade veroorzaakt.

BDS: kan het dubieuzer?

Studenten luisteren toe tijdens een bijeenkomst van Breaking the Silence. | Foto: Flash90

Tieners niet naar  
Auschwitz
Een middelbare school in Tel Aviv, het 
Herzliya Hebrew Gymnasium, heeft 
de jaarlijkse excursie naar Auschwitz 
geschrapt. In Israël gaan veel scholie-
ren op excursie naar Auschwitz om te 
leren over de vernietigingskampen, 
en de systematische uitroeiing van de 
Joden in Europa. Directeur dr. Ze’ev 
Dagani: “Ik heb dit besloten met steun 
van de medewerkers en de ouders. 
We merkten dat de reis onbetaalbaar 
aan het worden is voor veel mensen.” 
Daarnaast zei Dagani op de radio 
dat de excursie meer een “sociale 

gebeurtenis” was  geworden dan een 
leermoment.

Braziliaanse Haggada
De Bnei Anousim in Brazilië is een Joodse 
gemeenschap die zich inzet om zijn af-
komst weer zichtbaar te maken. De Bnei 
Anousim zijn afstammelingen van Spaan-
se en Portugese Joden die gedwongen 
werden zich te bekeren tot het katholi-
cisme. Nu hebben ze hun eigen Haggada 
voor Pesach, A Hagadá de Pêssach do 
Sertão. Deze volgt de Portugees-Amster-
damse rite, en bevat vele liederen in het 
Ladino (Judeo-Spaans), en illustraties in 
traditioneel Braziliaanse stijl.

Bescherming Joodse  
begraafplaatsen
De Raad van Europa spreekt zich bij 
monde van zijn secretaris-generaal 
ThorbjØrn Jagland uit om Joodse 
begraafplaatsen in Centraal- en 
Oost-Europa te beschermen. Daarvoor 
steunt de Raad een groot project van 
het Europese Joodse Begraafplaatsen 
Initiatief. “We moeten wat meer ons 
best doen om ervoor te zorgen dat 
Europa een plek is waar alle Joden zich 
thuis voelen. Het verdwijnen van be-
graafplaatsen is een verre schreeuw uit 
het adagium ‘nooit vergeten’ dat we 
met elke Holocaustherdenking jaarlijks 

herhalen. (...) Deze begraafplaatsen 
zijn een fysieke herinnering aan de in 
Europa langdurige en trotse Joodse 
aanwezigheid. Ze confronteren ons 
met pijnlijke maar belangrijke vragen 
over ons gezamenlijke verleden.”  
| Foto: Aktiv I Oslo.no/CC2.0 Flickr
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BDS
BDS staat voor boycot, desinvestering 
en sancties. BDS bestaat sinds 2005. 
Het is een initiatief van tientallen 
Palestijnse organisaties. De BDS-bewe-
ging houdt kantoor in Ramallah, een 
Palestijnse stad op de Westelijke Jor-
daanoever. De beweging wil opkomen 
voor de rechten van het Palestijnse volk 
en de belangen van vluchtelingen: Pa-
lestijnen die leven onder ‘militaire be-
zetting’ op de Westelijke Jordaanoever 
en de Gazastrook en ook de Palestijnen 
woonachtig in Israël. De agenda van de 
beweging onthult het werkelijke doel: 
de eliminatie van Israël als een Joodse 
staat en de dood van alle Joden. Israël is 
strategisch gezien uiterst kwetsbaar en 
heeft dus weinig politieke speelruimte.

Agenda
Na de Arabische boycot volgt de 
westerse. Denk aan alle Europese en 
Nederlandse subsidies aan Palestijnen, 
gericht tegen Israël. Prof. dr. Gerald 
M. Steinberg is de oprichter van NGO 
Monitor. Ngo’s zijn niet-gouvernemen-
tele organisaties. Het doel van NGO 
Monitor is om ngo’s met een antisemi-
tisch gemotiveerde anti-Israëlagenda 
een halt toe te roepen.
Steinberg zegt dat de beslissende amb-
tenaren in Europese landen niet weten 
aan wie hun belastinggelden werkelijk 
worden overgemaakt. Vooraanstaande 
politici toonden zich in gesprekken 
verrast door de beschikbare bewijzen. 
Europese giften worden bijvoorbeeld 
misbruikt voor Hamas-propaganda-
films. Of voor politieke doeleinden 
zoals in het geval van de organisatie 
Breaking the Silence. Die gebruikt ze 
hoofdzakelijk voor haar vliegreizen naar 
het buitenland en propaganda tegen Is-
raël. Bijvoorbeeld vanwege zogenaamde 
oorlogsmisdaden.
De BDS-beweging lijkt steeds meer voet 
aan de grond te krijgen. Dat is uit frus-
tratie over het gebrek aan vooruitgang 
in de vredesbesprekingen tussen Israël 
en de Palestijnse Autoriteit. Door eigen 
schuld. Ze wil alleen een gesprek over 
één strategie: Israël van de kaart en Joden 
uit Palestina. Vandaar dat er steeds meer 
economische druk op Israël is om het tot 

vrede te dwingen. Het tegendeel is waar 
– waar staat Palestina in de Bosatlas?

In de maand ramadan begon de Pales-
tijnse Autoriteit de haat onder het volk 
aan te wakkeren. Met duizenden uren 
aan propagandafilms: 24 uur per dag, 
zeven dagen per week. Met program-
ma’s die speciaal waren gemaakt om 
mensen op te hitsen tot terreurdaden 
tegen onschuldige Israëli’s. Godsdien-
stige ophitsing en herschrijving van de 
geschiedenis vanuit de islam. Alleen 
het sluiten van deze foute Palestijnse 
nieuwskanalen én positief onderwijs en 
sociale media kunnen soelaas bieden.

Want ook vanuit theologisch perspectief 
zijn de zogenoemde bezette gebieden 
‘bezette gebieden’, maar dan ... bezet 
door de Palestijnen. Bij Israëlische bedrij-
ven in deze gebieden zijn zo’n 160.000 
Arabieren in dienst. De samenwerking 
is prima, tot de buitenwereld zich ermee 
bemoeit. Door deze bedrijven te ver-
bannen – zoals de BDS-beweging en 
Europese Unie willen – zullen tiendui-
zenden Arabische gezinnen plotseling 
hun inkomen verliezen.

Klappen
De BDS-beweging kreeg in maart jl. 
serieuze klappen te incasseren. Politici 
veroordeelden de beweging omwille van 
haar felle antisemitische campagnes on-
der het mom van Israëlkritiek. Daarom 

ondervond de BDS op de Amerikaanse 
universiteiten ook opvallend veel tegen-
stand. Natan Sharansky (voorzitter van 
het Joods Agentschap) kenschetst BDS 
als modern antisemitisme: demonise-
ring, dubbele standaarden en delegi-
timering van de enige democratische 
rechtstaat in de wijde omtrek.

In januari jl. is de BDS-boycot van de 
Israëlische universiteit van Ariel (Wes-
telijke Jordaanoever) door de Spaanse 
rechter veroordeeld. Schadevergoeding 
100.000 euro. In 2009 namen vijftien 
Israëlische studenten deel aan een 
internationale architectuurwedstrijd in 

Madrid. De Israëlische studenten kwa-
men in de finale. Toen eiste BDS dat de 
Spaanse regering de Israëlische studen-
ten zou uitsluiten: “Ze studeren in de 
veroverde gebieden die behoren aan de 
Palestijnen.” Spanje zag zich als EU-lid-
staat gedwongen de Joodse studenten 
naar Ariel terug te sturen. Volgens 
de EU-richtlijnen mogen Israëlische 
instellingen in de zogenaamde ‘bezette 
Palestijnse gebieden’ niet deelnemen 
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aan officiële wedstrijden in Europa. De 
Universiteit van Ariel besloot hierop de 
BDS-beweging en de Spaanse regering 
aan te klagen wegens discriminatie. 
Om zo een gevaarlijk precedent in 
Europa te voorkomen. Na een gerech-
telijke procedure van vijf jaar kreeg de 
beweging in Spanje – die daar geldt als 
een sterke tak van de internationale 
organisatie – een terechte, zware klap.

Haat en persoonlijkheidsstoornis
Angst overvalt je zonder reden, maar 
haat is altijd gehecht aan iets of 
iemand. Jodenhaat is een vorm van 
pathologische haat. De pathologische 
hater heeft een ernstig persoonlijk-
heidsprobleem of -stoornis. Het slacht-
offer heeft niet minder een probleem: 
ontwijken, weerstaan, uitdagen? Hoe ga 
ik om met de schade? Sociale maatrege-
len moeten die voorkomen.
Joden zijn – ondanks bewonderens-
waardige kalmte en zelfbeheersing – 
boos en verdrietig. Want zij horen in de 
BDS de kwade tong – in het Hebreeuw-
se lashon hara – spreken. Het Jodendom 
en de Catechismus van Heidelberg 
rekenen dit tot de zwaarste zonden. 
Het eigen werk van satan, dé tegenstan-
der van de Koning van de Joden (vgl. 
Matteüs 4:1-11; Marcus 1:12).

Het ziekelijke en zondige verschijnsel 
is destructief. Door de pathologische 

haat verliest de persoonlijkheid zijn 
kritisch en empathisch vermogen en 
zijn integriteit. Dat leren we van de 
rechtsgeleerden Van Agt en Flinterman 
en hun ideologische collega’s.
Hun meelopers denken nauwelijks na 
over de geldigheid van hun dubieuze 
motieven. Ze praten mee, haten mee 
en willen niet uit de toon vallen. Hier 
kunnen redelijke argumenten mogelijk 
nog enige eer behalen.

‘Angst overvalt je zonder reden, 
maar haat is altijd gehecht aan  
iets of iemand.’
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s Onderscheiding Almog
De Israëlprijs is dit jaar toegekend aan 
Doron Almog. Hij krijgt de prijs voor zijn 
inzet als militair – generaal-majoor in 
het Israëlische leger – en zijn inspanning 
voor zorginstellingen voor gehandi-
capten in Israël. Dorons zoon Eran was 
meervoudig gehandicapt. Al jaren zet 

Doron zich in voor Aleh, waar meervou-
dig gehandicapte kinderen een liefdevol 
thuis vinden. | Foto: Flash90

Meer antisemitisme  
Oostenrijk
Het aantal antisemitische incidenten 
in Oostenrijk is in 2015 gestegen met 
ruim tachtig procent. Dat meldt het 
Oostenrijks Forum tegen Antisemitisme. 
Het forum ontving 465 meldingen van 
antisemitisme, waarvan ruim 200 gingen 
over vijandige berichten op het internet.

‘Israël is een bezetting’
De taal die de voorzitter van de Pales-
tijnse Autoriteit Abbas spreekt, verschilt 

afhankelijk van zijn publiek. In een 
interview op de officiële PA TV zegt hij: 
“We zijn bezet sinds 67 of 68 jaar.” Aan 
een delegatie Joden zei hij echter eind 
maart: “We streven naar vrede door de 
oprichting van de Palestijnse staat, die in 
vrede en stabiliteit zal leven naast Israël.”

ECI wil anti-BDS- 
resolutie
De Europese Coalitie voor Israël vindt 
dat het Europees Parlement zich moet 
uitspreken tegen de BDS-beweging. 
In een brief aan de voorzitter van het 
parlement schrijft de ECI: “De tijd is 
aangebroken voor het Europees Parle-
ment om een vervolgstap te zetten en 

die daden te veroordelen die historisch 
gezien voorafgaan aan geweld en po- 
groms, namelijk boycots en het specifiek 
benoemen van Joodse bedrijven, wat 
vandaag de dag plaatsvindt onder de 
vlag van BDS.”

Stabiele groei Israël
De Israëlische economie groeide afge-
lopen jaar met 2,5 procent. Dat maakte 
de Centrale Bank van Israël eind maart 
bekend. De bank voegde er aan toe dat 
de groei was beperkt door een afname 
van de export, wat weer een gevolg is 
van de kwakkelende economie wereld-
wijd. Ook de sterkere koers van de sjekel 
beperkte de groei.

De Negevwoestijn. | Foto: Miriam Mezzera/ 

CC2.0 Flickr

Geweld en vreugde
Het openbare leven komt tot stilstand. Na Parijs nu dus, opnieuw,  

Brussel. Deze keer is het ernstig. Tenminste ‘het lijkt steeds dichterbij  
te komen’. Ik vraag mij af, wat is eigenlijk dichtbij en wat is ver?
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De verborgen les  
van de Israëlische vlag

De vlag van Israël herbergt een prachtige symboliek, maar je moet 
het wel zien. De davidster als symbool voor Israël tussen de  

twee blauwe lijnen leert ons namelijk een les.

De davidster is in het Hebreeuws  
magen david, wat letterlijk vertaald 
‘schild van David’ betekent. Wat hou-
den die woorden in? Wie de Psalmen 
leest, begrijpt het. In Psalm 3:4, 18:3, 
28:7, 33:20, 59:12, 115:9-1, 119:114 en 
144:2 spreekt David over de Heere als 
zijn schild. Het schild van David is dus 
een rechtstreekse verwijzing naar de 
Heere, de God van Israël.
Daarnaast is de Israëlische vlag 
geïnspireerd op de Joodse talliet, de 
gebedssjaal. Vandaar de blauw lijn 
boven en onder de davidster. Joden 
dragen hun gebedssjaal in de synagoge, 
wanneer zijn hun gebeden uitspreken. 
Wie eens een Joods gebedenboek met 
vertaling heeft opengeslagen, weet dat 
de gebeden van Israël grotendeels zijn 
gebaseerd op de Psalmen. Het zijn lof-
prijzingen van de Eeuwige. De strepen 

op de Israëlische vlag wijzen zo naar de 
lofzangen van Israël voor hun God.
Zo vinden we een mooie symboliek en 
les in de Israëlische vlag: het schild van 
David op de gebedssjaal als de Heere 
die troont op de lofzangen van Israël. 
Een prachtige gedachte wanneer u de 
Israëlische vlag ergens ziet wapperen.  
| Foto: norwegianwood/CC2.0 Flickr

De chatan, de bruidegom, staat onder de choepa, het huwelijksbaldakijn. De kalla, de 
bruid, draait de gebruikelijke zeven rondjes om hem heen. Hoe ver van dit altijd weer 
vreugdevolle moment is de barbaarse wereld van terreur en ellende eigenlijk verwijderd? 
Binnen onze Joodse gemeenschap, in tijd gemeten, niet ver.
De bruid is van de ene kant een achterkleinkind van een overgrootmoeder die op het 
laatste moment kon ontsnappen uit nazi-Berlijn en een overgrootvader die de mas-
samoord in een getto in Litouwen bespaard is gebleven. Van de andere kant is zij de 
nakomeling van een overlevende van Auschwitz en de nakomeling van een heuse Anne 
Frank, die niet op één adres maar op tientallen adressen verbleef.
En de bruidegom? Ook hij heeft zijn geschiedenis. De grootvaders hebben gezworven 
van hot naar her om het vege lijf te redden. Een grootmoeder is als kind door haar ou-
ders in Duitsland op de trein werd gezet, zodat in elk geval zij gered zou kunnen worden.
En, na de oorlog, was de terreur toen voorbij? Opnieuw werd de familie van de bruid 
beproefd. Tijdens een vlucht naar Israël werd een vliegtuig door terroristen gekaapt, 
enkele tientallen jaren geleden. Een volle week werden de grootouders van de bruid, 
samen met andere gijzelaars, door een barbaars regime midden in Afrika gevangen-
gehouden. Hebben wij enig idee wat deze mensen die week hebben moeten door-
maken? Door een wonderbaarlijke redding werd het gegijzelde echtpaar gespaard en 
konden zij nu getuige zijn van hoe hun kleindochter dit intens blije moment van haar 
huwelijk viert. 
Hoe ver is het geweld en de dreiging verwijderd? Niet dichterbij en niet verder af dan 
het altijd is geweest. Het is de hand van de Eeuwige die de wereld aanstuurt. Het is 
aan ons om te leren daar mee om te gaan.

Een reis door Israël voor jongeren met een chronische of erfelijke ziekte

Het ontdekken van je eigen mogelijkheden

Hoe verbonden zijn we met ons land? 
Het is als geboren Nederlanders een 
soort vanzelfsprekendheid dat je 
Nederlander bent, maar kennen we 
ons land echt? Hoe moet dat zijn voor 
Israël, waar veel bewoners geschiede-
nis hebben in talloze andere landen. 
Wat betekent het voor hen om Israëli 
te zijn?

Band met het land
Masa Yisraeli (‘Reis door Israël’) is een 
programma waaraan al duizenden jon-
geren hebben deelgenomen. Een week 
lang reizen groepen jongeren door Is-
raël, waarbij ze aan het denken worden 

gezet over zichzelf, in relatie met hun 
omgeving, het land, hun geschiedenis 

en met hun Joodse identiteit. Zo’n 
ervaring helpt hen om een band te 
krijgen met het land Israël, om weer te 
verbinden met de Joodse geschiedenis.

Aansluiting met de maatschappij
Simcha Layeled gelooft dat een derge-
lijke reis ook mogelijk moet zijn voor 
de jongeren in hun organisatie. Boven-
dien helpt zo’n ervaring de jongeren 
van Simcha Layeled niet alleen om het 
land te leren kennen, het is ook een 
middel om meer aansluiting te vinden 
bij de maatschappij. Om hun eigen 
plaats en mogelijkheden daarin te ont-
dekken. Om beter te integreren.

Om zo’n reis door Israël voor de  
jongeren van Simcha mogelijk  
te maken is natuurlijk geld nodig.  
En daarvoor vragen we graag uw 
hulp. Stort uw bijdrage op  
NL38 ABNA 0529 310 252 met 
de vermelding ‘Simcha’.  
Alvast hartelijk dank

Deze maand vragen we voor het Shalomfonds uw bijdrage voor Simcha Layeled, een organisatie voor jongeren met een chronische of erfelijke 
ziekte, zonder verstandelijke beperking. Zij willen een reis door Israël organiseren om hun jongeren perspectief te geven op hun leven in Israël.
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Hineni
De aangeroepene meldt zich 

De bedoeling was: een centrale op-
vanggelegenheid voor Duitse Joden die 
naar Nederland waren gevlucht. Tot 
juli 1942 ressorteerde dit onderkomen 
onder het departement van Justitie. 
Op 9 oktober 1939 komen er de eerste 
22 vluchtelingen aan en De Telegraaf 
brengt een geïllustreerde reportage 
over barakken met gebloemde gor-
dijntjes: boerenbontgoed dat het goed 
doet achter de heldere kleine ruitjes. 
Boven de reportage staat: “Een stad in 
wording op de Drentse heide. Ja, en er 
is een prima kok!”

Fatale omwenteling
In mei 1940 wonen er ongeveer 750 
gevluchte Joden in Westerbork, dan 
aangeduid als Centraal Vluchtelingen-
kamp Westerbork. Het wordt juli 1942 
en dan vindt er een fatale omwenteling 
plaats: niet langer staat het kamp on-
der Nederlands beheer en bestuur; het 
wordt bruutweg overgenomen door de 
Duitse overheersers. Hier worden de 
Joden die uit heel Nederland worden 
aangevoerd, ondergebracht met de als 
doel hen door te sturen naar de vernie-
tigingskampen ... Auschwitz, Bergen- 
Belsen, Treblinka ... daar wachten de 
crematoria ... 

Volksrebbe
In juni 1943 wordt in Amsterdam 
rabbijn Meijer de Hondt gearresteerd 
en met zijn vrouw en kinderen naar 
Westerbork gedeporteerd. De Hondt 
werd in 1882 geboren in een arm Joods 
gezin in de Jodenbuurt. Als pientere 
jongen begon hij op zijn twaalfde te 
studeren aan het Nederlands-Israëlie-
tisch Seminarie, werd rabbijn en ook 
godsdienstleraar. Meijer de Hondt 
was een geweldig spreker. Hij hield 
populaire voordrachten en dat be-

zorgde hem de naam van ‘volksrebbe’. 
Beroemd waren zijn voordrachten voor 
de vereniging Touroh Our, ‘De leer is 
het licht’. Mensen stroomden toe.
Maar in 1943 komt er een dramatische 
keer in het vele dat hij voor het Joden-
dom betekent. Hij wordt gearresteerd 
door de Duitsers en afgevoerd naar 
Westerbork. De Duitsers stelden iedere 
week een lijst samen met de namen 
van degenen die op transport naar 
Polen zouden gaan. Die werd op maan-
dagavond, de vooravond van het weke-
lijkse vertrek met de trein, voorgelezen 
in de barakken. Dr. Presser schrijft 
in De Ondergang: “De hele maandag 
door gonsden de geruchten, groeide de 
angst, de paniek. Dan breekt de nacht 
aan ... “ Dr. Jaap Meijer, de vader van 
Ischa, heeft rabbijn De Hondt mee-
gemaakt in Westerbork. “Hij zag hem 
wandelen”, zegt hij, “te midden van 
zijn vrome aanhang, altijd omringd 
door zijn getrouwen, plichtsgetrouw 
en offerbereid.” Ook aan Jaap Meijer 
hebben we te danken dat we weten wat 
er gebeurde. Op zekere maandagavond 
werd de lijst van Polengangers in de 
barakken voorgelezen. Rabbijn Meijer 
de Hondt hoorde zijn naam, stond op, 
stapte naar voren en riep luid: Hineni! 
Zie, hier ben ik!

Abraham 
Op dat moment maakte De Hondt 
geschiedenis, Joodse geschiedenis. Zijn 
uitroep was – het kan niet anders – 
geïnspireerd op het eenvoudige maar 
dramatische hineni van de aartsvader 
op het moment dat hij de opdracht 
krijgt om Isaak te offeren. Bij Abra-
ham is het meervoudig. In Genesis 22 
vers 1 is zijn hineni gericht aan God. In 
vers 7 klinkt het tot zijn zoon, die zich 
afvraagt waar toch het lam ten brand-

offer is. In vers 11 is zijn hineni gericht 
tot de Engel van de Heer. 

Samenstel 
Hineni is een samentrekking van hienè 
ani ... zie, hier ben ik. En het woord 
hienè op zich dient om iets nieuws te 
introduceren in een geschiedenis. In 
Genesis 29:25 zien we dat. Jakob denkt 
getrouwd te zijn met Rachel. “Maar des 
morgens, zie, het was Lea” ... Ve-hienè 
hie leah. Toch we moeten eigenlijk 
verder zoeken om achter het werkelijke 
gebruik ervan te komen. 

Samuël 
De jonge Samuël wordt in de nacht tot 
drie keer geroepen door God. Enkele 
keren denkt Samuël dat de priester 
Eli hem roept. Uiteindelijk daagt het 
bij de oude priester dat God zelf heeft 
geroepen, en hij geeft instructies: “Ga 
heen, leg u neer en als Hij u roept, zeg 
dan: spreek Here, want Uw knecht 
hoort.” In dit hoofdstuk, 1 Samuël 3, 
leren we waar het om gaat. Als God 
iemand roept, zeg dan ‘hier ben ik’, 
spreek Here, want Uw knecht hoort ... 
dabéer ki shomé’a avdècha. Hier hebben 
we de werkelijke inhoud van de term 
hineni: shama bekent letterlijk ‘horen’, 
maar daar hoort het dieperliggende 
‘gehoorzamen’ bij. 

De Hondt 
De Hondt maakte geschiedenis met 
zijn uitroep. Binnen een maand wer-
den hij en zijn gezin vermoord in So-
bibor. Wat was zijn drijfveer? Nu, wel-
licht deze: Duitsers, jullie vergrijpen 
je aan het volk waarvan De Eeuwige 
heeft vastgesteld en beloofd aan onze 
aartsvader, dat Hij het zou zegenen en 
talrijk maken. Hij is de Eeuwige, weet 
wat je doet!
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Dit relaas begint in Westerbork. Een sinistere naam. Wie hem hoort, denkt maar  
aan één ding: dood en verderf. Maar dat is niet de oorsprong. Het kamp Westerbork  

werd in 1939 opgericht door de Nederlandse regering. 

Detail van het monument bij het voormalige concentratiekamp Westerbork | Foto: Johan Wieland/CC2.0 Flickr

Chet is de achtste letter van 
het Hebreeuwse alfabet, en 
heeft derhalve ook acht als 
getalswaarde. De chet ver-
tegenwoordigt een typisch 
Semitische klank: een diep in de 
keel uitgesproken h, zoals die 
ook in het Arabisch voor onze 
oren zo opvallend is. In het mo-
derne Hebreeuws is deze klank 
bijna verdwenen, en wordt de 
chet uitgesproken als de ch in 
school. Het is de eerste letter 
van het woord chai (chet-jod), 
dat ‘levend’ betekent, en dat u 
allemaal wel kent als hangertje 
aan een ketting of iets vergelijk-
baars, en van chaim, dat leven 
betekent. Chet is daarom ook 
de letter die staat voor leven.

In de klassieke schrijfwijze van 
de chet in Thorarollen is het 

letterteken een combinatie van 
de twee voorgaande letters, 
wav (het rechter pootje) en 
zajin (het linker pootje) die door 
een dun lijntje als een brugge-
tje met elkaar verbonden zijn. 
Die manier van schrijven, zegt 
Isaac Luria, symboliseert de 
manier waarop aan het begin 
van de schepping de Geest over 
de wateren zweeft (zweeft: 
in het Hebreeuws merachèfèt, 
met een chet in het midden). 
Het geheim van het zweven is 
dat het tegelijk een raken en 
niet raken is, zoals volgens het 
Bijbelse beeld een arend boven 
haar nest zweeft om haar jon-
gen te voeden. Zo onderhoudt 
God Zijn schepping. De Joodse 
traditie leert dat de Geest van 
God hier eigenlijk de ziel van 
de Messias is. Want als je de 
letters van Masjiach (mem-sjin-
jod-chet) omzet, krijg je ‘Sjem 
Chai’ (sjin-mem chet-jod), de 
‘Levende Naam’.

De Talmoed zegt dat de chet 
in het rijtje zajin, chet, tet, jod, 
kaf, lamed staat voor de genade 
(Hebreeuws: chen) die God 
betoont aan degene die Zijn 
geboden doet.

Ten slotte is het getal acht 
natuurlijk ook betekenisvol.  
De achtste dag is de dag van  
de besnijdenis.
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Het alefbeet
Kees de Vreugd
kdvreugd@cvi.nl

tittel en jota
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De huilende muur

“Ik was twaalf jaar toen de oorlog begon 
en mijn wereld instortte. Wij werden 
daarvoor al geconfronteerd met antise-
mitisme. Maar op 10 mei 1940 om drie 
uur ’s nachts begon de oorlog en een 
uur later belden vrienden van mijn ou-
ders met het voorstel om via IJmuiden, 
waar ze al een schip geregeld hadden, 
naar Engeland te vluchten en vervol-
gens naar de VS. Mijn ouders besloten 
het niet te doen in de veronderstelling 
dat het allemaal wel mee zou vallen. 
Toch werd er vanaf juli steeds meer ver-
boden voor Joden. In Amsterdam werd 
de Joodse wijk met prikkeldraad afge-
zet, zodat er een getto ontstond. We 
moesten verhuizen van Bussum naar 
Amsterdam. De dameshoedenfabriek 
van mijn vader werd in beslag genomen 
en mijn zus en ik moesten naar het 
Joods Lyceum”, vertelt Ernst beheerst 
bij deze heftige herinneringen.

Opgepakt
“We moesten gele davidsterren kopen 
bij de Joodsche Raad. Thuis deden 
wij verzetswerk. En omdat het steeds 
gevaarlijker werd en ook bij ons de angst 
en spanning toenam, besloot ons gezin 
onder te duiken. Alles was geregeld, 
totdat het onvermijdelijke gebeurde. 
Terwijl ik met mijn huiswerk Frans bezig 
was, stonden er ineens drie mannen 
naast mij, twee Nederlandse politieagen-
ten, die per opgepakte Jood 7,50 gulden 
kregen, en een Duitser. Ze maakten 
lawaai. Terwijl mijn moeder boos tegen 
ze riep, verdween een Joodse onderduik-
ster stilletjes via de trappen het huis uit. 
We werden daarna met een vrachtwagen 

naar de Hollandse Schouwburg afge-
voerd”, herinnert Ernst zich nog goed.

Vught
Na twee dagen ging het gezin Verduin 
vanaf het Centraal Station naar kamp 
Vught, “waar we uit de trein werden 
gejaagd door SS’ers met honden, alsof wij 
misdadigers waren. We moesten zes ki-
lometer lopen door de sneeuw, in de kou 
en in het donker. Bij daglicht kwamen 
we aan. De Duitsers waarschuwden ons 
dat het prikkeldraad onder stroom stond. 
Het voelde allemaal erg beangstigend.
’s Morgens hadden we appel en daar-
na moesten we werken. ’s Avonds was 
het strafappel, waar ik ook weleens de 
dupe van was. Ik werkte tijdelijk in een 
bontwerkerij, waar voeringen gemaakt 
werden voor Duitse soldatenjassen.” 

Ernst werd twee keer ernstig ziek in 
kamp Vught. “Ik werd opgegeven, en 
mijn vader moest afscheid van mij 
nemen, maar ik herstelde wonderlijk 
genoeg toch. Ik herinner mij van de 
periode in Vught nog heel goed de aan-
kondiging van de beruchte kindertrans-
porten, maar dat heb ik verder uit mijn 
geheugen gewist, zoals ik dat ook bij 
andere gebeurtenissen heb gedaan, om 
te overleven, hoewel er soms zomaar 
nog flitsen door mijn hoofd schieten.”

Westerbork
In september 1943 werd Ernst met zijn 
zus Wanda op transport gesteld naar 
Westerbork. “Mijn moeder kreeg toen 
een zenuwinzinking. Ze beschouwde het 
als een afscheid. Voor mij is kamp Vught 

een leerschool geweest voor de volgende 
kampen. Soms moest je je aanpassen, 
maar soms ook niet. In Westerbork 
waren wij maar kort, maar met mijn 
zus sprak ik over vluchten, alhoewel 
wij dachten dat het prikkeldraad ook 
daar onder stroom stond. Na een aantal 
dagen werden we in veewagons getrans-
porteerd naar Auschwitz-Birkenau.”

Auschwitz-Birkenau
Met te veel mensen zaten Ernst en zijn 
zus in de veewagon, drie dagen lang. 
“Het was vreselijk. In Birkenau werden 
we met veel geschreeuw direct de trein 
uitgejaagd. Een SS’er stond klaar om 
de mensen in te delen in twee groepen. 
Ik werd ingedeeld bij een groep die 
direct de gaskamers in werd gestuurd. 
Ik smeekte hem om mij te sparen en zei 
dat ik al een jaar in een concentratie-
kamp had gezeten en dat het sterven in 
de gaskamer zo lang kon duren; ik had 
dit gehoord van een SS’er in Vught. Hij 
zei toen dat hij mij zou doodslaan als ik 
het woord ‘gas’ ook nog maar één keer 
zou noemen, dus liep ik de groep in die 
naar de gaskamer moest. Toch waagde 
ik het om zo onopvallend mogelijk 
naar de andere groep over te lopen, die 
dwangarbeid moesten gaan verrichten, 
hoewel ik dacht dat ik daarom dood-
gestoken zou worden, maar alles beter 
dan de gaskamer. En ... het lukte.”

Met opzet besmet
Wanda, de zus van Ernst, werd inge-
deeld bij vrouwen die moesten werken. 
Ernst: “Helaas is zij aan tyfus overleden, 
waarmee zij met opzet was besmet, wat 
ik pas later hoorde.
We gingen naar Monowitz (Ausch-
witz-3) en we kregen een nummer 
getatoeëerd. Ik had voortdurend honger 
en ik was er op een gegeven moment zo 
slecht aan toe dat ik dacht dat ik niet 
door de wekelijkse keuring zou komen 
en dan alsnog naar de gaskamer zou 
worden gestuurd. Ik ensceneerde een 
ongeluk waardoor ik naar de ziekenba-
rak moest. Later kreeg ik tyfus en kwam 
in het kampziekenhuis terecht.”

Moefti van Jeruzalem
“Herstellende van mijn ziekte werkte 
ik een keer in kamp Monowitz in een 
beerput. Ineens zag ik een groepje 
mannen aankomen in witte gewaden 
en sluiers, met gouden slippers. Ik was 
verbaasd en wilde gaan kijken, maar 
werd tegengehouden door een SS’er. 
Ik vroeg wie dat waren, en hij zei dat 
het een bezoek was van de grootmoefti 
van Jeruzalem, die onder bescherming 
van Hitler in Berlijn woonde. Deze had 
geregeld ontmoetingen met leiders als 

Hitler en Himmler om ‘de Joodse oplos-
sing’ te bespreken. In Auschwitz wilde 
hij zich oriënteren hoe hij zich na de 
oorlog in het toenmalige Palestina van 
de Joden kon ontdoen, door onder meer 
gaskamers te gebruiken.”

Bevrijding
“Uiteindelijk kwam ik na de dodenmars 
van Monowitz naar Gleiwitz terecht in 
Buchenwald en daar vond eindelijk de 
bevrijding plaats door het Amerikaanse 
leger op 11 april 1945.
Mijn moeder en ik hebben de kampen 
overleefd, maar mijn vader, zus en 
andere familieleden helaas niet. Dat 
vond ik verschrikkelijk. Daarover had ik 
nachtmerries. Later ben ik getrouwd en 
kreeg een zoon en een dochter. Ik ben 
met mijn vrouw en kinderen terug-
geweest naar de kampen Auschwitz, 
Birkenau en Monowitz. Dat voelde 
confronterend en choquerend. In het 
Sinaï Centrum heb ik na de oorlog ge-
sprekken gevoerd om de oorlog met alle 
ellende van dien te kunnen verwerken.”

Israël
“Ik ben meerdere malen in Israël 
geweest, wat voelde als thuiskomen. 
De eerste keer had ik de neiging om de 
grond te kussen. De goede vertaling van 
de Kotel (Klaagmuur) is ‘Wailing Wall’, 
wat betekent de muur die klaagt, de hui-
lende muur, want er drupte water uit de 
muur. Ik moest huilen toen ik met de Jo-
den voor de Kotel mee ging dansen. Het 
aanraken van de Kotel emotioneerde mij 
heel erg”, besluit Ernst aangedaan.
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Hoewel hij zo veel heeft meegemaakt, zou je hem geen 88 jaar geven.  
Ook z’n geheugen werkt nog optimaal, maar soms wíl hij bepaalde herinneringen  

niet meer naar boven halen, omdat het te erg is. Ernst Verduin heeft drie concentratiekampen overleefd:  
Vught, Auschwitz-Monowitz en Buchenwald. Over zijn oorlogservaringen is een biografie verschenen,  

en bij de uitgeverij Verbum in Laren vraag ik hem naar zijn belevenissen en overlevingsdrang.

Het verhaal van Ernst Verduin is 
uitgebreid terug te lezen in zijn 
boek dat onlangs verscheen.

Over leven – Vught – Auschwitz 
– Buchenwald; Ernst Verduin; 
Verbum, Laren; € 14,95

Ernst Verduin. | Foto: Geja Lahpor
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Studenten bezoeken Holocaustoverlevenden

‘Alsof ik mijn kleinkinderen op bezoek heb’

Wekelijks brengen ongeveer vijftig jonge-
ren een bezoek aan overlevenden van de 
Shoah (tijdens de Tweede Wereldoorlog). 
Zij doen dit in het kader van een jaaroplei-
ding tussen hun middelbare schooltijd en 
hun aanstaande dienstjaren in het leger. 
“We leren over zionisme, democratie, over 
normen en waarden. En ook over de Sho-
ah. Waarom het bestaan van de staat Israël 
zo belangrijk is”, vertelt Ran, een van de 
jongeren. “De meesten van ons kennen de 
verhalen van de oorlog alleen van school 
of films. Als we met de overlevenden pra-
ten, dan horen we het echte verhaal.” 

Project voor jongeren
Twaalf jaar geleden is Le Chaim to Life 
als stichting begonnen, “vier jaar geleden 
startten we het programma met de jonge-
ren”, vertelt Timek Kolman, coördinator 
in het noorden van Israël. “We hebben 
destijds een aantal scholen aangeschreven 
of zij interesse hadden om deel te nemen 
aan ons project. De reacties waren over-
weldigend, en ieder jaar krijgen we meer 
aanmeldingen”, zegt Timek. “De meesten 
van de overlevenden zijn door de Shoah 
hun familie kwijtgeraakt. Dat is bij velen 
een onverwerkt trauma. Ze zijn alleen en 
verpieterden thuis. Door het bezoek van 
de jongeren heeft hun leven weer een doel 
gekregen. Ook al is het maar twee uur per 
week, ze kijken ernaar uit en het heeft hun 
leven veranderd.”

Alleen
Eli-Ram kwam als klein kind uit de oorlog. 
Alleen. Zonder familie. Hij zwierf de we-
reld rond. Nergens kon hij echt zijn draai 
vinden. Pas toen hij zijn Joodse identiteit 
vond – en dat was op latere leeftijd – kwam 
hij naar Israël. Uiteindelijk vestigde hij 
zich in kibboets Ginosar waar hij samen 

met zijn Israëlische vrouw woont. Het 
echtpaar heeft geen kinderen. Ook in Gi-
nosar was het voor hem moeilijk om zich 
aan te passen. Hij was een in zichzelf ge-
keerde man die weinig plezier in het leven 
had. Tot vier jaar geleden Le Chaim to Life 
in zijn leven kwam. Timek: “Eli-Ram leef-
de op, ging praten, hij kreeg weer plezier in 
het leven. Sindsdien schildert hij ook, twee 
schilderijen per week, voor hem een goede 
manier om zijn gevoelens te uiten.”
Tomer, Dana, Mirjam, Omer en Danie 
bezoeken Eli-Ram iedere week. Vandaag 
laat hij zijn twee nieuwe schilderijen zien. 
De sfeer is gemoedelijk, gezellig. Eli-Ram 
maakt grappen. Er is wat te drinken en 
te eten. “Alsof ik mijn kleinkinderen op 
bezoek heb”, zegt hij stralend. “Deze kin-
deren zijn een cadeau, iedere week weer.” 
Voor hem is er nog meer veranderd. Tomer 
heeft Facebook op zijn computer geïnstal-
leerd en Eli-Ram geleerd hoe dat werkt. “Ik 
heb allerlei familieleden ontdekt, van wie 
ik niet wist dat ze bestonden.”

Mensen blijer maken
Ieder jaar wordt, ter voorbereiding, op de 
scholen uitgelegd hoe Le Chaim to Life 
werkt. “Maar de uiteindelijke invulling 
is aan de jongeren zelf. En dat doen ze 
prachtig en liefdevol. Steeds weer op een 
andere manier. Zoals vandaag bijvoor-
beeld: Batja is jarig, een van de overleven-
den. Ze hebben ballonnen en cadeautjes 
voor haar meegebracht”, vertelt Timek. 
Ook gedurende de week hebben de jonge-
ren contact met de ouderen. Tomer: “Ons 
belangrijkste doel is om het leven van deze 
bijzondere mensen wat blijer te maken. 
Om ze te laten zien dat we van ze houden. 
Ze hebben tijdens de Shoah zoveel meege-
maakt en dat heeft hun leven zo getekend, 
dat ze dat verdienen.”

Kibboets Ginosar. Vijf voor half vijf. De vierenzeventigjarige Eli-Ram kijkt ongeduldig uit zijn raam. Hij is wat 
onrustig. Dan wordt er op de deur geklopt. “Kom binnen”, roept hij. Zijn gezicht klaart op, hij begint te lachen. 

Het is maandagmiddag, half vijf, tijd voor het wekelijkse bezoek van de jongeren van Le Chaim to Life.

Adopteer een Holocaustoverlevende
Het aantal jaren dat de overlevenden van de 
Holocaust nog onder ons zijn, is beperkt. Tege-
lijk zijn zij de ooggetuigen van een gruwelijke 
geschiedenis. Daarmee is er een unieke kans 
voor juist de jonge generatie: leren van de over-
levenden en hen tot steun zijn en vriendschap 
geven. Want vaak zijn de laatste jaren dubbel 
zwaar: de ouderdom doet van zich spreken en 
lang weggestopte trauma’s kunnen niet langer 
meer genegeerd worden. 

Doe mee en adopteer
U kunt helpen door een Holocaustoverlevende te 
adopteren met E 200 per maand. Dat kan natuur-
lijk op persoonlijke titel, maar dit is bij uitstek ook 
geschikt om als familie, als gemeente of als Bijbel- 

studiegroep te doen. Of overweeg als bedrijf om bij  
te dragen.

De hulp die de overlevende krijgt
Studenten worden via de stichting Le Chaim to life 
gekoppeld aan een overlevende. Wekelijks of tweewe-
kelijks brengen zij een bezoek aan huis bij deze mensen 
en helpen waar zij kunnen. De studenten nemen voed-
selpakketten mee, doen klusjes in en om het huis zoals 
het verven van kamers, het opknappen van tuinen en 
het onderhoud ervan, het plaatsen van de noodzakelij-
ke apparatuur zoals een kachel en een koelkast. Ze stel-
len de overlevenden in de gelegenheid bijeenkomsten 
op Bijbelse en Joodse nationale feestdagen te bezoeken, 
en ze helpen bij het betalen van rekeningen waaronder 
bijdragen in de aanschaf van medicijnen.

Hoe u, jij betrokken bent bij uw adoptie
Wie wil krijgt wekelijks een algemene nieuwsbrief per 

e-mail, met daarin updates over een aantal overleven-
den. Persoonlijk contact met de overlevende en de 
student is mogelijk. 

Neemt u deze uitnodiging aan en adopteert u een  
Holocaustoverlevende?
Mail of bel naar Chris Innemee, ook voor meer informatie: 
033-245 88 24 of chrisinnemee@cvi.nl

 
Elk bedrag welkom

Elk bedrag tot steun van overlevenden van  
de Holocaust is welkom, ook eenmalig.  

Maak uw bijdrage over op NL38 ABNA 0529 310 252 
onder vermelding van ‘hulp overlevenden Holocaust’.

Of maak gebruik van de acceptgiro bij deze krant.

Doneer op 
NL38 ABNA 052 931 0252 

o.v.v. hulp overlevenden Holocaust
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kort nieuws

Oproep erkenning  
Joodse feestdagen
Rabbijn Margolin van de European 
Jewish Association doet een pleidooi 
voor de erkenning van Joodse feest-
dagen in Europa als rustdagen voor 
studenten. De oproep komt na klach-
ten over examendata die samenvallen 
met Joodse feestdagen of op Sjabbat 
zijn. “Ook al hebben ze [het Jood-
se volk, red] de Europese waarden 
aangenomen, ze kunnen niet altijd 
vrijelijk hun religie uitoefenen.”

Geen geld voor Israëlhaat
De Britse overheid geeft geen subsi-
die meer aan een stichting die haat 
en geweld tegen de Joden promoot. 
Het betreft de organisatie War on 
Want (oorlog op afroep). De beslis-
sing volgde nadat de Britse krant The 
Telegraph opnames in handen had 
gekregen van bijeenkomsten van de 
organisatie waarop door academici 
en anderen uiting werd gegeven 
aan antisemitisme, aan de roep om 
vernietiging van Israël of aan de 
zichtbare steun van terreur.

Ethiopische brigade- 
commandant schrijft  
geschiedenis

De opleiding voor brigadecomman-
danten in het Israëlische leger is 
niet zomaar iets. Luitenant-kolonel 
Avi Yitzhak is de eerste Israëli van 
Ethiopische afkomst die deze presti-
gieuze opleiding voltooit. Met de titel 
kolonel, die hij binnenkort krijgt, is hij 
de eerste Ethiopiër in het leger die 
deze rang behaalt. Yitzhak kwam in 
1991 als negentienjarige naar Israël en 
na een jaar in een integratiecentrum 
begon hij zijn loopbaan in het medi-
sche korps van het leger. Hij staat nu 
als arts aan het hoofd van de afdeling 
van het medische korps dat medici 
voor gevechtseenheden levert.  
| Foto: addisinsight.com

Anti-Israëlstandpunt EU
De EU-ambassadeur in Israël Lars 
Faaborg-Andersen herhaalde op de 
anti-bds-conferentie van de Israë-
lische krant Yedioth Ahronoth het 
EU-standpunt dat Israëlische “ne-
derzettingen illegaal zijn onder het 
internationaal recht”, en dat zij “een 
hindernis” zijn in het vredesproces. 
Hij noemde bovendien de bestands-
lijnen van 1949 een “internationaal 
erkende grens” – deze lijnen zijn niet 
erkend en zijn ook geen grens. Ook 
zijn er genoeg rechtsgeleerden te 
vinden die betwijfelen of ontkennen 
dat de nederzettingen illegaal zijn.

De Israëlische kruidenboter: 
hummus 

Sinds de jaren negentig is het in 
Nederland verkrijgbaar, in die tijd 
voornamelijk in de kleinere speciaal-
zaken. Maar de afgelopen jaren be-
hoort hummus (spreek uit: ‘goemoes’) 
tot het standaardassortiment van 
veel supermarkten en is die behoor-
lijk populair. Ook in de horeca, waar 
tegenwoordig bij het mandje brood 
niet alleen kruidenboter maar ook een 
schaaltje hummus wordt geserveerd. 
In Israël en zijn omliggende landen is 
hummus al heel lang onderdeel van de 
eetcultuur: ’s morgens, ’s middags en 
’s avonds, en vaak ook tussendoor.

Of hummus uit de Arabische of 
Israëlische keuken komt, zal altijd 
een punt van discussie blijven. Het 
gerecht bestaat al zo lang, niemand 
weet eigenlijk meer uit welk land het 
oorspronkelijk komt. Het maakt ook 
niet uit, het is gewoon te lekker. De 
romige hummus wordt gemaakt van 
gepureerde kikkererwten met daaraan 
toegevoegd olie, citroen, knoflook, 
kruiden en tahin (sesampasta). De 
basis van ieder hummusrecept is het-
zelfde en te combineren met (verse) 
kruiden en specerijen. Of te mixen 
met avocado, gegrilde paprika of tuin-
bonen. Een gezond weetje: kikkererw-
ten zitten boordevol vezels, goed voor 
de darmen en de suikerspiegel. Ook 
bevatten de erwten veel ijzer, eiwitten 
en zink en relatief weinig calorieën.

De lekkerste hummus
Waar vind je de lekkerste hummus 
in Israël? Tja, daar bestaan ten 
minste zeven miljoen ideeën over. 
De bekendste hummusplek van het 
land is wellicht in Abu Gosh, in het 
gelijknamige restaurant, net buiten 
Jeruzalem. Over de kwaliteit van de 
hummus zijn de meningen verdeeld. 
Maar het restaurant maakte naam 
door in 2010 het Guinness Wereld-
record ‘grootste schaal met hummus’ 
te veroveren. Met 4090 kilo hummus 
werd het record van een aantal Liba-
nese koks, die het jaar daarvoor met 
2000 kilo hummus hadden gewon-
nen, in een keer verslagen. Inmiddels 
is het wereldrecord weer terug in Li-
banon met een schaal van 10.452 kilo, 
een getal dat het Libanese grondge-
bied van 10.452 vierkante kilometer 
vertegenwoordigt. Guinness Book of 
Records of niet, in heel Israël zijn er 
veel plekken te vinden om overheer-
lijke hummus te eten. Iedereen heeft 
wel een favoriet. 

Een rondje door het land
Om in Jeruzalem de lekkerste hum-
mus te eten, is het lastig kiezen. Je kan 
naar Lina, Abu Shurki of naar Abu 

Nazami op de markt. Je kan natuurlijk 
ook naar alle drie de plekken gaan. 
In Jaffa is Ali Karavan al meer dan 
veertig jaar een begrip. Altijd stamp-
vol. Meer dan de moeite waard om te 
wachten tot er plek is. En als er dan 
eindelijk plaats is, zit je waarschijnlijk 
bij vreemden aan tafel, een mooie 
manier om met de lokale bevolking 
kennis te maken. Iedere dag wordt 
de hummus ’s morgens vers gemaakt. 
Maar: op is op. Dan sluiten de deuren. 
Dus ga zo vroeg mogelijk, je kan er al 
voor acht uur terecht.

Wat zuidelijker in het land, in Mitzpe 
Ramon, is de hummus van Hummus 
Gingee een aanrader. En in het cen-
trum, in Pardes Channa, is Sanders Blue 
Bus the hummus place to be. Tot vorig 
jaar in een echte autobus, nu in een 
klein restaurant. Het menu is simpel: 
alleen hummus, met of zonder ei of met 
tuinbonen, tahin of hele kikkererwten. 

In Haifa is Abu Maron op de vlooi-
enmarkt dé hummusplek. En iets 
noordelijker, in Akko, is Saeed een van 
de beroemdste plekken van het land. 
Van vroeg in de morgen (vanaf vijf 
uur) tot de lunch is het hier druk. De 
heerlijkste hummus – volgens kenners 
de beste van Israël – en mesabacha 
(warme kikkererwten met tahin). 
Reserveren kan niet. Schrik niet van 
de rij wachtenden, je bent ooit echt 
aan de beurt.

In het noorden zijn overigens meer 
plekken. Kfar Yasif, een Arabisch dorp, 
of Yarka, een druzendorp, zijn in het 
weekend trekpleisters voor Israëli’s 
uit het hele land. Je kan er winkelen, 
rondrijden, maar vooral lekker hum-
mus eten. De beste krijg je bij Abu 
Adam in Kfar Yasif. Straatnamen zijn 
er niet, gewoon even vragen naar Abu 
Adam en wie weet, word je wel naar 
een andere verrassing gestuurd.
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Je dipt er brood in of eet het als bijgerecht.  

Hummus, die heerlijke zachte puree van kikkererwten,  
komt van oorsprong uit het Midden-Oosten.

Voor een kom hummus:
•  225 gram kikkererwten (zelf geweld of gekookt of kant en klaar uit blik)
•  2 eetlepels sesampasta (tahin)
•  2 teentjes gepelde knoflook
•  Sap van 1 citroen
•  4 theelepels olijfolie
•  Paprikapoeder
•  Peper en zout
 
Doe de kikkererwten, sesampasta, knoflook en paprikapoeder bij elkaar. Voeg 
citroensap, olijfolie, wat zout en peper toe. Mix het geheel in de keukenmachi-
ne of met een staafmixer tot een gladde puree. Schep het mengsel in een kom 
en voeg nog wat olijfolie en paprikapoeder toe.
 
Pitabroodje er bij. Smullen maar. Bete’avon!

Foto: Morgan Schmorgan/CC2.0 Flickr



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

israël

Uniek verjaardagsconcert voor Israël
Het Hineni Symfonie Orkest en het Amster-
dams Synagogaal Koor geven een feestelijk 
concert op Jom Ha’atsmaoet, Israëls onaf-
hankelijkheidsdag, 12 mei dit jaar, in de  
Noorderkerk in Amsterdam.

De samenwerking tussen orkest en koor is uniek. 
Joden en christenen ontmoeten elkaar en maken 

samen muziek voor Israël. Beiden hopen dat u daar 
deel van wilt uitmaken, en dit concert bezoekt. Zo 
mogen we samen bijdragen aan het welzijn van de 
armen van Israël doordat ook het werk van Hineni 
in Jeruzalem met collecte wordt ondersteund. Een 
bijzondere manier om Israël tot zegen te zijn.

Programma
Dirigenten Lubertus Leutscher van het HSO en Ilia 
Berlianko van het ASK hebben een mooi en afwisse-
lend programma voor u samengesteld. Klassiek van 
Mendelssohn en Grieg en typisch Joodse melodieën 
en liederen. Muziek die klinkt als een klok, muziek 
die ontroert, en muziek die zo uitbundig is dat u 
bijna als vanzelf zult meeklappen. Kortom, een feest 
om niet te missen.

Toegangskaarten
Kaarten bestelt u in de voorverkoop voor E 15,-.  
Kinderen tot en met twaalf jaar mogen gratis mee. 
Aan de zaal kosten de kaarten E 17,50. 
Kaarten bestelt u via hinenisymfonieorkest.nl. 
Daar vindt u ook de voorverkoopadressen. 
Let op: vol is vol.
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“Niemand wil hier nog langer blijven”, zegt een 
Joodse emigrant uit Oekraïne. Duizenden kilome-
ters daarvandaan vertelt een jonge moeder in  
Parijs: “Hier houdt het op. Ik wil dat mijn kinde-
ren en de generaties na hen een Joods leven kun-
nen leiden.” Frankrijk en Oekraïne staan op plaats 
één en twee op de lijst van landen waaruit Joden 
naar Israël ‘alija’ maken: opgaan naar Jeruzalem. 

Dit jaar is onze actie Breng de Joden thuis jarig: één van 
onze langstlopende projecten viert het twintigjarig jubile-
um. In die tijd hebben we telkens weer mogen zien dat er 
iets gebeurt. Achter het voorpaginanieuws dat ons via de 
landelijke kranten bereikt, is er nóg iets gaande. Het is de 
terugkeer van het Joodse volk naar huis. 
Wat twintig of vijftien jaar geleden nog kon worden ont-
kend, is nu een feit geworden: dit is een ontwikkeling die 

we ‘de grote terugkeer’ kunnen noemen. Om dat even met 
wat cijfers te staven: de eerste grote golf van Joden die uit 
de ballingschap terugkeerden, de eerste alija, vond plaats 
tussen 1882 en 1903. Zo’n dertigduizend mensen kwamen 
aan in het Beloofde Land. Vorig jaar arriveerde in één jaar 
tijd een even groot aantal mensen in Israël.

Wat is er te zien?
Deze zomer kunt u in ons Israëlcentrum deze reis van 
het Joodse volk meemaken. Na een duik in het nieuws 
van dit moment, belandt u in Oekraïne, het land waaruit 
honderdduizenden Joden naar Israël vertrokken sinds 
1990. Ooit het Joodse vestigingsgebied van het Russische 
Rijk met een bloeiende Joodse cultuur. Nu een grauw 
oord waar de laatste Joden vertrekken. U belandt in het 
Midden-Oosten en overziet de uittocht van de Joden 
uit de Arabische wereld. En de verloren stammen keren 
terug: uit Ethiopië, maar ook uit India en zelfs China. 
Tenslotte ziet u hoe ook in Europa de terugkeer op gang 

komt. Na de aanslagen in Europese steden, trekken 
steeds meer Joden naar Israël. Bijzondere voorwerpen en 
documenten illustreren het verhaal van de grote terug-
keer. 

In Jeremia 16 lezen we: “Daarom, zie, er komen dagen, 
spreekt de Heere, dat er niet meer gezegd zal worden: 
Zo waar de Heere leeft, Die de Israëlieten uit het land 
Egypte geleid heeft, maar: Zo waar de Heere leeft, Die de 
Israëlieten uit het land in het noorden en uit al de landen 
waarheen Hij hen verdreven had, geleid heeft. Ik zal hen 
terugbrengen in hun land, dat Ik hun vaderen gegeven 
heb” (vers 14-15). Wie de feiten van de laatste eeuw op 
zich laat inwerken, kan niet anders concluderen dan dat 
deze grote terugkeer is begonnen.

»  De zomertentoonstelling is in de maanden juni, juli en 
augustus dagelijks geopend. Details vindt u binnenkort 
op onze website en in onze volgende krant.

Zomerexpositie in teken van de alija

15 juni in Amersfoort
Het Hineni Symfonie Orkest en het Amsterdams  
Synagogaal Koor geven ook in Amersfoort een  
concert. Dat is op woensdag 15 juni. 

»  U kunt al kaarten voor dit concert bestellen via  
de website hinenisymfonieorkest.nl.
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Maandelijks bidden veel christenen voor Israël en 
danken God als er antwoorden zichtbaar zijn. Die 
antwoorden zijn niet altijd duidelijk. Toch blijven 
we bidden en uitzien naar de vervulling van Gods 
Woord. We zien uit naar het herstel van het land 
en van het volk, maar vooral naar de komst van de 
Messias. Dat is wat ons verbindt: het verlangen naar 
de vrede en gerechtigheid van God, verpersoonlijkt 
in de Messias. U en ik mogen dit tonen door Jezus 
toe te laten in ons leven. Samen bidden voor Israël is 
daarom waardevol. In onze gebedsbrief, die elke twee 
maanden verschijnt, worden actuele onderwerpen 
en Bijbelteksten aangegeven die dit verduidelijken. 

»  Wilt u deze gebedsbrief ook gratis thuis ontvangen 
per post of e-mail?  
Mail dan naar secretariaat@christenenvoorisrael.nl  
of bel 033-2458824. U kunt de gebedsbrief ook down-
loaden op christenenvoorisrael.nl/gebedspunten. 
Daar vindt u ook gebedspunten van onze website.

GebedsbriefZingen voor Israël

Vrijwilligerswerk doen in Israël, is een prachtige manier om 
de Israëlische bevolking tot steun te zijn. U leert mensen ken-
nen en ziet iets van het land. Aleh is een organisatie die zorg 
geeft aan meervoudig gehandicapten. Dit gebeurt ook steeds 
meer met vrijwilligers. Mensen die bij Aleh vrijwilligerswerk 
hebben gedaan, zijn allemaal buitengewoon enthousiast.
Op dinsdag 3 mei geven Shraga Evers en Simon Weststeijn 
van Aleh in het Israëlcentrum aan de Patroonstraat 1 in 
Nijkerk informatie over vrijwilligerswerk bij Aleh. Wat 
komt daar zoal bij kijken, wat wordt er van je verwacht? 
Wat wordt er allemaal voor je geregeld? 

»  Dus overweegt u vrijwilligerswerk te gaan doen in  
Israël, kom dan op 3 mei vanaf 19.30 uur naar het  
Israëlcentrum voor meer informatie. Uiteraard kunt  
u al uw vragen stellen. Koffie en thee staan klaar.  
Meld u wel even aan via s.evers@aleh-israel.org.

Informatieavond  
vrijwilligerswerk in Israël

Winsum
Op vrijdag 20 mei heten we u van harte welkom in Win-
sum (Fr.). We zingen vanaf 19.45 uur in de Anna Tsjerke 
aan de Spannumerdyk 5. Het Chr. Leeuwarder Mannen-
koor Patrimonium en gospelkoor Sjema uit Sneek treden 
hier voor ons op. Balt de Vries begeleidt de samenzang op 
het orgel. Ds. J.P. van Olffen verzorgt de opening en ds. H. 
Poot houdt een meditatie.

Den Haag
De Bergkerk aan de Daal en Bergselaan 50a is op donder-
dag 26 mei de locatie voor onze koor- en samenzangavond 
waar u vanaf 19.45 uur welkom bent. Hier treedt het Herv. 
Geref. Mannenkoor Eben Haëzer uit Katwijk voor u op. 
Ook kunt u genieten van een gezamenlijk optreden van 
het Chr. Gem. Koor Asaf uit Moerkapelle en het Chr. Gem. 
Koor Eben-Haëzer uit Scheveningen. Zier Verheij en Jan 
Roozendaal bespelen het orgel. De opening wordt ver-

zorgd door ds. A. Vastenhoud. Ds. Willem J.J. Glashouwer 
verzorgt de meditatie.

Rijssen
Zaterdag 28 mei ontvangen we u graag vanaf 19.15 uur in 
kerkelijk centrum Sion aan de Johannes Vermeerstraat 2. 
Muzikale medewerking verlenen Chr. Gem. Zangvereni-
ging Looft den Heer uit Notter en mannenkwartet Pacem 
uit Enschede. Jorrit Woudt begeleidt de samenzang op het 
orgel. De opening is in handen van ds. J.W. Arendshorst en 
ook hier verzorgt ds. Willem J.J. Glashouwer de meditatie.

Naast koorzang is op deze avonden ook veel samenzang. 
De toegang is gratis, wel collecteren we in Winsum voor 
onze actie Breng de Joden thuis en in Den Haag en Rijssen 
voor het internationale werk van Christenen voor Israël, 
waar ds. Glashouwer nauw bij betrokken is. Ook zijn er 
tafels met Israëlproducten en boeken.

Ondernemersbijeenkomst 
in Nijkerk 

Tijdens deze bijeenkomst spreekt onder meer  
Lenard Prins, eigenaar van Restment, dat onder 
meer recherche- en beveiligingdiensten verzorgt. 
Een branche die veel kan leren van Israël, zo blijkt 
uit het verhaal van Prins die veel contacten in 
Israël heeft.

Ook Ruud van Ginkel zal spreken. Hij is voorzitter 
van de Kamer van Koophandel Nederland-Israël, 
een organisatie die bilaterale relaties tussen het 
Nederlandse en Israëlische bedrijfsleven faciliteert 
en promoot.

»  De bijeenkomst begint om 16.00 uur met ont-
vangst met koffie en thee. Wilt u de bijeenkomst 
bijwonen? Geef u dan op bij Klaas Hoekstra, 
coördinator van het ondernemersplatform, 

kl.hoekstra@filternet.nl of 06-23634976. U kunt 
ook bij hem terecht voor meer vragen over het 
platform.

Op woensdag 8 juni organiseert ondernemersplatform Werken aan de Toekomst  
een bijeenkomst in hotel Golden Tulip Ampt van Nijkerk. Leden, aspirant-leden en  
geïnteresseerde ondernemers en managers zijn van harte welkom. 
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Zoals de natuur in deze tijd van het jaar tot bloei komt en ons vrolijk stemt, zo mogen we de  
terugkeer van het volk Israël en de opbloei van het land Israël zien. Daarom willen we onze  
Heere lofzingen tijdens drie feestelijke koor- en samenzangavonden in Winsum, Den Haag en Rijssen

Gospelkoor Sjema uit Sneek.Mannenkwartet Pacem.



Een gezellig en leerzaam dagje uit. Nieuwe 
mensen ontmoeten die ook van Israël houden. 
Dat is een excursie van Christenen voor Israël. 
En het hoeft niet duur te zijn! 

In mei en juni organiseren we een aantal boeiende 
excursies naar diverse plaatsen in Nederland en 
België. Hieronder vindt u een overzicht. Voor meer 
details kijkt u op onze website. 

»  U kunt zich aanmelden via excursie@cvi.nl  
of 033-2458824. Let op: vol is vol.

Vrijdag 6 mei – Kamp Amersfoort
Bezoek aan Kamp Amersfoort met film en  
rondleiding. | 10.30 tot 13.00 uur | Kosten: € 5,-

Vrijdag 6 mei – Antwerpen
Koosjer middagdiner met uitleg koosjere keuken, 
wandeling en bezoek aan een synagoge met  
bibliotheek. | 11.30 tot 16.00 uur | Kosten € 39,50 
Reservering en verdere info via cvibelgie@gmail.com  
of 06-39150052.

Vrijdag 13 mei – Groningen
Bezoek synagoge van Groningen en rondleiding door 
de voormalige Joodse wijk. | 14.00 tot 16.00 uur  
| Kosten: € 7,50

Woensdag 18 mei en 13 juli – Amsterdam
Koosjere lunch en lezing in Gerard Dousynagoge en 
wandeling met gids door oud Joods Amsterdam.  
| 12.00 tot 17.00 uur | Kosten: € 25,-

Dinsdag 24 mei – Amersfoort
Bezoek synagoge Amersfoort met lezing  
Loek de Liever en rondvaart. | 10.30 tot 15.00 uur  
| Kosten: € 12,50.

Dinsdag 21 juni – Elburg
Bezoek museum Sjoel Elburg en stadswandeling  
met bezoek aan de Joodse begraafplaats.  
| 10.30 tot 15.00 uur | Kosten: € 17,-

Dinsdag 28 juni – Zutphen
Bezoek Zutphense synagoge met lezing, koosjere 
lunch en stadswandeling. | 10.30 tot 15.30 uur  
| Kosten: € 25,50

ExcursiesSprekers van Christenen 
voor Israël

Met name de predikanten Henk Poot, Oscar Lohuis, Kees 
Kant en Kees van Velzen verzorgen veel spreekbeurten door 
het land. Maar ook de overige sprekers zijn actief. Zij getuigen 
tijdens vele bijeenkomsten van de hoopvolle tekenen die we 
in deze tijd over Israël mogen waarnemen, tekenen die duiden 
op de spoedige komst van de Messias.

Wordt het geen ‘saaie boodschap’? Vertellen we dan telkens 
hetzelfde? Zeker niet! Er wordt nog wel eens sceptisch 
gedaan over Israël als een ‘hobby’ voor sommige christe-
nen. Alsof het onderwerp een bijzaak is, waar je te veel 
aandacht aan kunt geven. Wie eerlijk de Bijbel leest, moet 
concluderen dat Israël zo’n centraal thema vormt in Oude 
én Nieuwe Testament, dat het afdoen als ‘bijzaak’ geen 
recht doet aan de manier waarop God deze schepping wil 
zegenen. Israël is een sleutel waarmee een enorme diepte 
en diversiteit in Gods Woord wordt geopend. 

»  Wilt u hier meer van ontdekken? Kijk dan in onze  
agenda achterin deze krant of op onze website, en  
bezoek een lezing bij u in de buurt.

Nodig ons uit
U kunt afwachten of er bij u in de buurt een lezing wordt 
georganiseerd, maar u kunt natuurlijk ook zelf een spreker 
uitnodigen om bij u in de buurt een lezing of studie te ver-
zorgen. Nodig ons uit in uw gemeente, op uw Bijbelkring 
of bij uw vereniging. 

Op onze website stellen onze sprekers zich aan u voor.  
U vindt daar ook meer algemene informatie over het  
uitnodigen van een spreker en een formulier waarmee  
u een spreker kunt uitnodigen. 

»  Kijk op christenenvoorisrael.nl/sprekers.
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Nieuw boek over de Psalmen 

Deze Bijbelstudieserie is geen 
cursus zoals Focus op Israël (zie 
pagina 21). Het zijn uitgaven voor 
gemeentekringen en Bijbelstudie-
groepen. 

Het gaat over het leven met God 
in al zijn facetten: over geloven 
en twijfelen, over lofprijzing en 
aanvechting, over navolging en 
zonde, en als we Israël en Jeru-
zalem tegenkomen, dan gaat het 
daar ook over. Naast een opzet 
voor een gespreksavond, bieden 
de boeken veel achtergronden van 
het Bijbelgedeelte dat behandeld 
wordt. Verder is er in elk hoofd-
stuk een aparte paragraaf voor 
persoonlijke voorbereiding, studie 
en gebed.

Het eerste studieboek dat ver-
scheen, ging over de boeiende en 
weinig besproken geschiedenis 
van de koningen van Israël, 1 en 
2 Kronieken, daarna volgde een 
studie over het leven van Abra-
ham en binnenkort verschijnt het 
tweede deel over de Psalmen: In  
de schuilplaats van de Allerhoogste. 
Daarin komen onder andere 
Psalm 87, Psalm 119 en Psalm 122 
aan de orde. 

Opvallend is dat er ook in dit ver-
volg op Geplant aan waterstromen 
aandacht is voor de structuur van 
elke psalm. Een aanrader voor 
het komende vakantieseizoen of 
het nieuwe studieseizoen na de 
zomer!

In de serie Bijbelstudies van ds. Henk Poot verschijnt komende maand het nieuwste boek  
over de Psalmen: In de schuilplaats van de Allerhoogste. 

Nodig ons uit

In deze krant leest u er niet altijd over, behalve in de agenda. Maar het werk van onze sprekers groeit  
en groeit. Wekelijks gaan sprekers eropuit om tijdens lezingen, Bijbelstudies, seminars en studieavonden 
te vertellen over Gods plan met Israël.

De synagoge van Groningen zit verscholen in de Folkingestraat.  
| Foto: Antoon Kuper/CC2.0 Flickr



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
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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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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

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

Tijdens Pinksteren wordt er vaak uit het Bijbelboek Handelingen 
gelezen. Wie dit boek doorleest, ontdekt dat het een sleutelboek 
is, dat de historie beschrijft van de overgang van de boodschap van 
Petrus naar die van Paulus. Daarbij gaat het van Jeruzalem naar 
Rome. En misschien wel het belangrijkst: het beschrijft - in plaats 
van de start van de kerk - in eerste instantie vooral de voortgang van 
Israëls geschiedenis. Lees dit boek en leer de huidige tijd begrijpen.

H.B. Slagter - 288 blz - 21x14,7 cm - 9789066943612 - € 17,25

Dr. E.W. Bullinger - 256 blz - 21x14,7 cm - 9789066943308 - € 16,95

De psalmen zijn veel gelovigen dierbaar. Vaak sluit de inhoud 
naadloos aan bij de praktijk van het geloofsleven. 
De Koorleider bevat een rijke schat aan Bijbelse informatie over de 
psalmen en hun titels; de betekenis van de daarin gebruikte termen 
en van het woord sela en informatie over de ‘bedevaartsliederen’. 
Ook laat Bullinger zien dat de opschriften die in onze Bijbels 
bovenaan de Psalmen staan, daar eigenlijk helemaal niet horen!

 

dat kan niet zonder goede vrienden, die met hen 
  lachen 
 huilen 
 de ZORGEN DELEN, 

want, 
 die zorgen blijven onverminderd 
 de spiraal van armoede woekert voort 
 JAFFA maakt het verschil tussen  

kansrijke en kansarme kinderen 
blije mensen en bezorgde mensen. 
Dat verschil maakt u. Doet u mee ? 

Uit de grond van duizenden harten HARTELIJK BEDANKT ! 
 
 

         JAFFA bruist, maar… 
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 

Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet ? 
Een telefoontje of mailtje is voldoende. 

0548-61 17 48 – info@jaffaproject.nl 

welkom op 
onze website 

Wij zijn nu ook op 
facebook 

Jaffa-Project Nederland 
 

Geef ons een ‘like’ en 
 blijf op de hoogte 



S
c

h
o

le
n

w
e

rk

Wendy Heije geeft gastlessen over Israël op 
scholen door heel Nederland. Ze doet dit voor 
Christenen voor Israël en vertelt er kort over.

Waar geef je zoal les en hoe kom je daar terecht?
“Ik geef vooral gastlessen voor de bovenbouw op de basis-
school, dus de groepen 7 en 8. Soms benaderen scholen 
mij, omdat ze bijvoorbeeld bezig zijn met het thema 
Jodendom of Israël, maar vaker nog benader ik de scholen 
zelf om te vragen of ze interesse hebben in een presentatie 
over dit onderwerp.”

Wat doe je tijdens zo’n gastles? Waar praat je over?
“Een presentatie duurt ongeveer een uur. Soms gebruik 
ik een leskist, met daarin allerlei voorwerpen zoals een 
keppeltje, een gebedsmantel en een kleine Thorarol. Ook 
gaan mijn lessen steeds vaker over antisemitisme. Hier 
is behoorlijk vraag naar vanuit scholen, omdat dit thema 
helaas vandaag de dag behoorlijk actueel is.”

Hoe reageren de kinderen?
“Ik kom op uiteenlopende scholen, met heel verschillend 
publiek. Mijn ervaring is dat de meeste kinderen erg 
open staan voor kennis en voor bijvoorbeeld ervaringen 
van andere leeftijdsgenoten. Zeker als het gaat over an-
tisemitisme, merk ik dat ze het onderwerp ook relateren 
aan het thema ‘pesten’ en dat komt vaak erg dichtbij.”

Wat is je doel met deze gastlessen?
“Mijn wens is allereerst dat ik een leuke en interessante 
les geef. Zodat de kinderen achteraf een positieve asso-
ciatie hebben bij het onderwerp Israël. Een eerste indruk 
bepaalt vaak hoe je in het vervolg tegen een onderwerp 
aankijkt. Zo hoop ik de kinderen een positieve eerste in-
druk te geven. De meeste keren verlaat ik de school met 
veel vreugde, omdat ik het idee heb dat een les verschil 
kan maken.”

»  Ook interesse in een gastles?  
Mail naar scholen@cvi.nl of bel 033-2458824.

‘Steeds vaker lessen over antisemitisme’
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Ontdek Israël 
in de Bijbel
Wist u dat God, al voordat het volk Israël 
überhaupt het land Israël in bezit neemt, 
tegen Israël zegt dat ze verstrooid zullen 
worden en dat Hij hen zal terugbrengen? 
Wist u dat de Heere het volk Israël zijn 
‘eerstgeboren zoon’ noemt?

Veel christenen groeien op in kerken waar helaas 
maar weinig aandacht voor Israël is. Maar de Bijbel 
staat vol over Israël. Hoe moet u dit duiden? Chris-
tenen voor Israël heeft een reeks Bijbelstudiemate-
rialen ontwikkeld om u hierbij te helpen. Ontdek 
zelf hoe verrijkend het is om in de Bijbel Gods plan 
met Israël te ontwaren.

Onze studie Focus op Israël is een goede start. In 
zeven Bijbelstudies voor kringen met begeleidend 
filmmateriaal wordt u wegwijs gemaakt in de ‘ba-
sics’ over Israël.

Wilt u verder uitgedaagd worden en u verdiepen in 
Gods plan met Israël? Dan is Het geheim van Israël 
een goed vervolg.

Voor de dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren 
hebben we het Bijbelstudieboekje Uw koninkrijk 
kome, waarin wordt stilgestaan bij de komst van 
het koninkrijk van God. Wat heeft dat met Israël 
te maken? Hoe zal dit eruit zien? Wat houdt het 
koningschap in? Deze en meer vragen worden 
beantwoord in het boekje dat u ook gratis kunt 
downloaden als pdf-bestand uit onze webwinkel.

»  Er staan nog meer boeiende Bijbelstudiemateria-
len in onze webwinkel op christenenvoorisrael.nl. 
U kunt ook telefonisch bestellen: 033-2458824.
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Israel Today
Maandelijks verschijnt Israel Today, een boeiend 
magazine boordevol nieuws over Israël, gemaakt in 
Jeruzalem. U kunt dit blad voor  
slechts E 36,50 een jaar lang thuis ontvangen. Een 
mooie aanvulling op Israël Aktueel. 

» Kijk op israeltoday.nl voor meer informatie.

Tulpenactie
Jaarlijks reist een delegatie van Christenen voor 
Israël naar Israël om daar tulpenbollen uit te delen 
ter bemoediging van de Israëlische bevolking. Ook in 
dit najaar hopen we dat weer te kunnen doen. Bestel 
tulpenbollen. Deze worden dan namens u bezorgd  
in Israël. 

»  Kijk voor meer informatie op  
christenenvoorisrael.nl/tulpen.

Sponsorwandeling Putten
De Puttense werkgroep Hart voor Israël organiseert 
op zaterdag 4 juni een sponsorwandeltocht voor een 
voedselbank en voor hulp aan Holocaustoverlevenden 
in Israël. Er zijn twee prachtige wandeltochten rond  

Putten uitgezet van 14 en 21 kilometer. Als u meedoet, 
kunt u zich laten sponsoren door vrienden, familie en 
bekenden om zo veel mogelijk geld op te halen voor 
dit goede doel. 

»  Geef u op via wandeltocht@hartvoorisrael.nl  
of bel 0341-491349.

Opknapwerkzaamheden  
Joodse begraafplaatsen
Van 18 tot 22 juli hoopt een werkgroep van stichting 
Boete en Verzoening opnieuw opknapwerkzaamhe-
den te verrichten op een aantal Joodse begraafplaat-
sen. Dit jaar in Oost-Overijssel. Ongeveer 120 mensen 
uit allerlei kerken zetten zich hiervoor in, maar meer 
vrijwilligers zijn bijzonder welkom. 

»  Wilt u ook helpen?  
Kijk dan op boete-verzoening.nl/werkweken/  
of bel mevrouw C. Arentze, 0320-215015.  

| Foto: Harriet Tamminga-Hebels
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i Holland-Koor 

jubileumdag

Het idee kwam van wijlen Arie Pronk, hoofd muziek bij de Evangelische 
Omroep. Hij wilde het Joodse volk bemoedigen door met duizend zan-
gers in Israël te zingen. 

In 1989 kreeg dit ideeën vorm in een samenwerking tussen Isropa reizen 
en Christenen voor Israël. Het Holland-Koor reisde 25 jaar geleden voor 
het eerst met vijfhonderd zangers naar het Beloofde Land. Vijf jaar later 
werd het doel behaald en klonken duizend Hollandse stemmen door 
Jeruzalem.

Was u er destijds bij? Zingt u nog steeds mee  
met het koor? Of bent u later lid geworden? Bezoek dan de jubileumdag. 

»  U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen aan info@hollandkoor.nl.

Op zaterdag 25 juni organiseert het Holland-Koor een jubileumdag 
voor leden en oud-leden in de Basiliek in Veenendaal. Iedereen die 
eens meezong met het koor is van harte uitgenodigd!
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n De vervulling van Gods beloften

De ogen knipperen tegen het felle zonlicht.  
De touringcar rijdt voorzichtig over de smalle  
wegen. Het is gezellig in de groep. Sommigen 
kletsen wat met elkaar. Anderen kijken door de 
ramen van de bus naar het schitterende landschap.

Dan houdt de bus stil. “Even de benen strekken.” Buiten 
heeft de groep een schitterend uitzicht over de heuvels 
van Judea. Golvende bruingele heuvels strekken zich 
voor het oog uit met op sommige toppen de sierlijk 
gebouwde dorpen, wit glanzend onder het zonlicht. Het 
is volmaakt stil. Alleen een warme bries is te horen.

Dan haalt de reisleider zijn Bijbel te voorschijn. De 
pagina’s ritselen door de wind, terwijl hij de profetie 
opzoekt in Ezechiël 36:10. “Ik zal de mensen op u tal-
rijk maken, heel het huis van Israël, in zijn geheel. De 
steden zullen bewoond en de puinhopen zullen her-

bouwd worden.” Iedereen begrijpt het. De vervulling 
ervan ligt voor onze ogen. Oude Bijbelse plaatsnamen 
komen weer voor op moderne landkaarten.

Solidariteitsreizen
In april in mei vertrekken de eerste groepen met 
Christenen voor Israël naar het beloofde land. Zij 
zullen getuige zijn van de vervulling van Gods belof-
ten. Zij mogen het Joodse volk bemoedigen tijdens 
ontmoetingen en door het bezoeken van enkele van 
onze projecten in Israël.

Ook komend najaar organiseren we nog een drietal 
van deze reizen naar Israël. Van 20 tot 27 oktober 
kunt u met ds. Kees Kant mee op een achtdaagse 
Vogelvluchtreis door Israël. Van 20 tot 31 oktober reist 
ook ds. Berry Haverkamp naar Israël met de Loof-
huttenreis, waarbij we zullen stilstaan bij de viering 
en betekenis van dit Bijbelse feest. De laatste reis van 
dit jaar is van 31 oktober tot 10 november. Dan kunt u 
met Ton Nennie mee met de Wachtersreis, waarbij we 
biddend en wakend in Israël aanwezig willen zijn om 
de Heere vrede voor Jeruzalem te vragen.

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Bij onze touroperator 
Relireizen vindt u uitgebreidere informatie met de 
dagprogramma’s van elke reis. U kunt zich hier ook 
aanmelden. 

»  Kijk voor meer informatie op  
christenenvoorisrael.nl/reizen.

Tot 23 mei exposeert Suzanne van Duffelen uit Doetinchem 
haar werk: stillevens en taferelen uit het Jodendom in 
werken van olieverf op doek in klassieke stijl. U kunt deze 
expositie komen bezichtigen van maandag tot en met za-
terdag 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.

Expositie Suzanne 
van Duffelen

actief

Het Holland-Koor in Jeruzalem in 1996. | Foto: hollandkoor.nl



Hulp aan Joodse mensen
in Oost-Europa

ECONOMISCHE

CRISIS
IN OEKRAINE

HELP 
JOODSE MENSEN

IN OEKRAÏNE 
EN WIT -RUSLAND

STRUCTUREEL

ADOPTEER EEN 
PERSOON OF GEZIN

www.roechama.nl

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

CLIMAX ATLANTIS 3e druk
Een chronologische uiteenzetting van vele volken

Rekent af met mythen en legenden

Geschiedenis der Mensheid

3925 v.Chr., 1e Tishri,  Schepping  Adam 
2869/68-1918 v.Chr.,  Noach 
2819/18 v.Chr.,   Roeping Noach, 
   50 jaar oud 
2819/18-2091 v.Chr.,  Noach in authoriteit 
   op aarde 
2269-2268 v.Chr.,   De Vloed 
2169/68 v.Chr.,   “verspreidt U, a.u.b.” 
2069/68 v.Chr.,   Spraakverwarring
2091-1766 v.Chr.,   Shem in authoriteit 
   op aarde 
2139-2082 v.Chr.,   Nimrod
1877 v.Chr.,   Veldslag der 
   koningen, Abraham

1725-1625 v.Chr.,   Egyptisch Wereldrijk Atlantis, hoofdstad Atlas (Tlas, 
   Itj-tawy)
1695 v.Chr.,   Joseph voor Pharao Sesostris III (Pharao Khakaure)
1688/87-1681/80 v.Chr.,  De Grote Droogte, wereldwijde hongersnoden en rampen
1695-1630 v.Chr.,   Joseph’s politieke loopbaan in Egypte
1625 v.Chr.,   Uitbarsting Vulkaan Santorini, tsunami, verwoesting 
   Nijl-delta einde Atlantis

Ontleend aan de oudste beschikbare dynastieën en koningslijsten en 
geschiedenissen van de mens, zoals oude historici en kroniekschrijvers 

hebben opgetekend, en wat de archeologie heeft gebracht. De chronologie 
en structuur van dit boek zijn gebaseerd op het “Boek der boeken”.

Verkrijgbaar bij de boekhandel: ISBN-nr  978-94-91168-314

Bestel nu op www.debanier.nl/joodsewereld
of ga naar de boekhandel

De Joodse wereld
Hoe kan het Jodendom ons christen-zijn verrijken?

In reformatorische kring is er tegenwoordig veel belangstel-
ling voor het Joodse volk. Om te weten wat het Jodendom 
vandaag de dag is en hoe het zich naar buiten toe vertoont, is 
het nuttig om daarover te worden voorgelicht vanuit christe-
lijk perspectief. Niet alleen over alles wat met het Jodendom 
te maken heeft, maar vooral ook met het oog op de vraag hoe 
het zich verdiepen in 
het Jodendom ons in 
ons christen-zijn zou 
kunnen verrijken. 

Ds. W. Silfhout

E-book € 14,99

19,95

Nieuw verschenen
168 pagina’s



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

Wees van harte welkom bij:

Culinair cadeau voor jou: 

Kruidenmix naar keuze 

bij aankoop v.a. e 20,00

Open Huis van vrijdag 6 
t/m zaterdag 24 mei 2016

De zon schijnt elke dag een beetje met de producten uit Israël.

Aalsmeer Mevr. Wichers 
% 020‑6455530 
“Het Baken”, Sportlaan 86 
Zaterdag 14 mei 13.00‑16.00 u.

Alblasserdam Fam. Fiole 
% 06‑30902370 
In “Het Scheepke”, Rijnstraat 434 
Maandag 9 mei 10.00‑17.30 u. 
Dinsdag 10 mei 10.00‑17.30 u.

Almere Mevr. J. van der Kist 
% 036‑5333513 
In: Chr. Boekwinkel “De 
Wegwijzer”, Noordeinde 153 
Woensdag 11 mei 10.00‑15.00 u.

Amerongen Mevr. Boonstoppel 
% 0343‑454871 
Kon. Wilhelminaweg 81 
6 t/m 14 mei na telefonisch overleg

Amersfoort Mevr. Visser 
% 033‑8877804 Diamantweg 19 
Dinsdag 10 mei 10.00‑14.00 u.

Amstelveen Mevr. Wichers 
% 020‑6455530 
Nieuwenhuijzenlaan 15 
Woensdag 11 mei 10.00‑20.00 u.

Amsterdam Mevr. Wichers 
% 020‑6455530 “Tituskapel”, 
hoek Derkinderen straat/ 
W. Nuijenstraat 1 
Zaterdag 28 mei 11.00‑15.00 u.

Andijk Marleen den Boer 
% 0228‑593140 
P/a Tijdens kunst en tuinroute 
Middenweg 3 
Zaterdag 21 mei 10.00‑16.00 u.

Apeldoorn Mevr. K.L. Lucasan 
% 055‑3660949 Kraaienweg 42 
Zaterdag 14 mei 16.00‑19.00 u.

Arnhem Anneke Nicolaij 
% 06‑57527906 
Stadswaardenlaan 95 
Vrijdag 6 en zaterdag 7 mei 
14.00‑20.00 u.

Assen Richard en Annet Frankfort 
% 0592‑399366 Planetenlaan 34 

Donderdag 5 en vrijdag 6 mei 
10.00‑17.00 u.

Barendrecht Fam. Fiole 
% 06‑30902370 

Cadeauwinkel “Joy”, ’t Vlak 12 
Zaterdag 14 mei 10.00‑16.00 u.

Barneveld Marilene Zoutendijk 
% 0342‑417224 Arendshorst 46 
Donderdag 12 mei 
09.00‑12.00, 14.00‑17.00 en 
19.00‑21.00 u.

Beilen Anneke Broksma 
% 0593‑542926 Dovenetellaan 15 
Donderdag 12 mei 15.00‑20.00 u. 
Vrijdag 13 mei 10.00‑20.00 u. 
Zaterdag 14 mei 10.00‑13.00 u.

Bennekom Mientje en Jan Opgelder 
% 0318‑415596 Spinakker 22 
Dinsdag 3 mei 14.00‑19.00 u. 
Woensdag 4 mei 10.00‑18.00 u.

Beverwijk Mevr. P. Zuidema‑
Luijben % 06‑27307722 

Kerkgebouw Vrije 
Evangelische Gemeente, 
Van Riemsdijk laan 1 

Woensdag 18 mei 14.30‑18.00 u.

Biggekerke Suzet Besuijen 
% 0118‑552472 Kerkplein 16 
Donderdag 12 mei 
van 09.30‑17.30 u.

Boskoop Mevr. E. van Staveren 
% 0172‑742855 Ridderbuurt 20 
Vrijdag 13 mei 10.30‑20.00 u.

Bovenkarspel Henk en Lucy van 
Essen % 0228‑724287 
Boerhaavestraat 66 

Zaterdag 7 mei 10.00‑15.00 u.

Buitenpost Mevr. Minnema 
% 0512‑352571 Trekweg 16 
Dinsdag 10 mei 10.00‑18.00 u. 
Woensdag 11 mei 14.00‑20.00 u.

Capelle aan den IJssel  
Mevr. Kool mees % 010‑4508036  
Crocusstraat 7 
Dinsdag 10 mei 10.00‑17.00 u.

Capelle aan den IJssel Nicole Seekles 
% 06‑25339530 Filosofentuin 10 
Dinsdag 10 mei 10.00‑22.00 u.

Damwoude Dieuwke Raap 
% 0511‑421759 Uilke Reitseswei 3 
Dinsdag 10 en woensdag 11 mei 
van 10.00‑12.00 en 13.30‑18.00 en 
19.00‑21.00 u.

Delft Michael Rappa % 06‑18 88 94 70 
Monica Rappa % 06‑12 05 09 44 
Lusakastraat 45 
Woensdag 11 mei 10.00‑12.00 en 
13.30‑16.30 u.

Den Haag Mevr. W. Blom‑Rook 
% 070‑3609021 Heiloostraat 83 
Woensdag 18 mei 14.00‑20.00 u.

Dordrecht Fam. Fiole, % 06‑30902370 
Bij: “Bonfire”, Wijnstraat 117 
Woensdag 11 mei  11.00‑17.00 u.

Ede Janny van Essen % 0318‑483845 
Krommesteeg 21 
Dinsdag 10 mei 10.00‑21.00 u.

Ede Arie en Hanneke Eland 
% 0318‑625503 
Coba Ritsemastraat 22 
Woensdag 11 mei 10.00‑18.00 u.

Eemnes Ester Rebel % 035‑5260888 
Scholekster 32 
Dinsdag 10 mei 10.30‑16.00 u.

Eerbeek Familie Jansen 
% 0313‑655617 Kloosterstraat 23 
Vrijdag 27 mei 10.00‑20.00 u. 
Zaterdag 28 mei 10.00‑17.00 u.

Eindhoven Alfred en Irene Fietje 
% 040‑2416589 Orléanshof 26 
Maandag 9 en woensdag 11 mei 
11.00‑16.00 u.

Emmeloord Ria Mulder‑de Jong 
% 0527‑613903 Bunschoten‑
laan 38 
Donderdag 12 en vrijdag 13 mei 
13.30‑17.30 u.

Etten Leur Fam. Willems 
% 076‑7505883 Orgelhof 44 
Zaterdag 6 mei 14.00‑17.00 u.

Genemuiden Klaasje van der Heide 
% 038‑3866996 In de Hervormde 
Kerk “Het Hervormd Centrum”, 
Stuivenbergstraat 51 
Vrijdag 20 mei 13.00‑18.00 u.

Goes Willy Jansens‑Dekker 
% 06‑51057947 Berkenstraat 8 
Dinsdag 10 mei 09.30‑19.30 u.

Groenekan Mevr. J. Geurts 
% 0346‑215662 Versteeglaan 36 
Donderdag 12 mei 13.30‑17.00 na 
telefonisch overleg

Groningen Mevr. A.C.J. Helsdingen‑
Kloostra % 050‑3132616 
Damsterdiep 122A 
Dinsdag 3 en woensdag 4 mei 
10.00‑18.00 u.

Groningen Mevr. Hazenberg 
% 050‑5771243 
J. van Hattumstraat 23 
Woensdag 4 mei 10.30‑18.00 u.

Hagestein Aartje van der Lee 
% 0347‑351443 Lekdijk 12 
Zaterdag 7 mei 10.00‑16.30 u.

Harskamp Familie Alers 
% 0318‑457120 Laarweg 57 
Donderdag 12 mei 10.00‑12.00, 

13.30‑17.00 en 18.30‑21.00 u.

H.I.Ambacht Fam. Fiole 
% 06‑30902370 
In de “Elimkerk”, Jan Wissenlaan 7 
Donderdag 19 mei 10.30‑17.00 u.

Heteren Dik en Elly Vergunst 
% 026‑4722054 
“De Bron” Kastanjelaan 20 
Vrijdag 6 mei 18.30‑20.00 u. 
Zaterdag 7 mei 10.00‑12.00 u.

Hoek Charlotte The % 0115‑442348 
Irisstraat 101 
Vrijdag 6 mei 10.00‑18.00 u.

Hoogvliet Fam. Verhelst 
% 06‑48933567 Kardoenhof 34 
Vrijdag 13 mei 18.00‑21.00 u. 
Zaterdag 14 mei 11.00‑19.00 u.

Hoorn Henk en Lucy van Essen 
% 0228‑724287 
Bij: Christelijke boekenshop 
“de Oase”, Johannes Poststraat 58 
Vrijdag 6 mei 13.00‑17.00 u.

Houten Guus en Ria Zwart 
% 06‑40071393 Kluutweide 6 
Vrijdag 6 mei 10.00‑17.00 u. 
Zaterdag 7 mei 10.00‑16.00 u.

Huizen Fam. De Pater % 035‑5255284 
S. de Beauvoirlaan 85 
Dinsdag 10 en woensdag 11 mei 
10.00‑12.00 en 14.00‑17.00 u.

IJmuiden Mevr. J.J. Zwitser‑Slager 
% 0255‑511652 Keetberglaan 50, 
Toren 2 
Dinsdag 10 mei 10.00‑18.00 u.

Kampen Mevr. Kok‑Opgelder 
% 06‑23864456 Burgwal 13 
Donderdag 12 en vrijdag 13 mei 
14.00‑19.00 u.

Kamperveen Carola van der Spek 
% 0525‑622251 Hogeweg 13 
Zaterdag 21 mei 10.30‑16.30 u.

Katwijk Fam. Kuipers % 071‑4028828 
Doggersbank 7 
Woensdag 11 mei 10.00‑20.30 u.

Kerkenveld Dick en Herma Blokzijl 
% 0528‑361623 
Gedempte Wijde Wijk 11 
Vrijdag 6 mei 14.00‑20.00 u.

Kockengen Hilda van Oosterom 
% 06‑83231780 Zwanebloem 21 
Vrijdag 6 mei 15.00‑20.00 u. 
Zaterdag 7 mei 15.00‑17.00 u.

Leek Fam. Postma % 0594‑707010 
Romboutstraat 16 
Vr. 6, za. 7, di. 10, wo. 11, vr. 13 en 
za. 14 mei 10.00‑18.00 u.

Leerbroek Mevr. Hijkoop 
% 0345‑599711 
Leerbroekseweg 39 
Dinsdag 10 mei 10.00‑20.00 u.

Leerdam Jantine Slotboom‑Brouwer 
% 0345‑610120 Violierlaan 36 
Donderdag 12 mei 10.00‑12.30 en 
13.30‑16.00 u.

Lelystad Mevr. Buijnink‑Akker 
% 0320‑842758 Bongerd 206 
Donderdag 6 t/m vrijdag 14 mei na 
tel. overleg.

Lisse Fam. Gelderman % 0252‑415165 
J. van Ruysdaelplein 133 
Vrij 6 mei t/m 14 mei na 
telefonische overleg

Maassluis Anita Mudde en Wil Heijes 
% 010‑4676148 
Mgr. W.M. Bekkerslaan 46 
Dinsdag 10 mei 10.00‑18.00 u.

Moordrecht Arianne van Haaren 
% 0182‑379092 Dorpsstraat 
71/73 
Woensdag 11 mei 15.30‑20.30 u.

Nieuwegein Dhr. H. van Heck 
% 030‑6036921 
Martinusgaarde 16 
Woensdag 11 mei 11.00‑19.00 u.

Niezijl Fam. Van der Naald 
% 0594‑212983 Hoofdstraat 79 
Vrijdag 6 en 13 mei van 
14.00‑18.00 u. 
Zaterdag 7 en 14 mei 
10.00‑17.00 u.

Nieuw-Beijerland Ariena Troost 
% 06‑81170331 
“De Hoeksteen”, Kerkstraat 22 
Woensdag 11 mei 10.00‑16.00 u.

Numansdorp Margriet Oudeman 
% 0186‑652281 Mozartstraat 2 
Donderdag 12 mei 18.30‑22.00 u.

Oene Mevr. Y. Zijlstra % 0578‑755231 
Boshoekerweg 5 
Vrijdag 6 t/m zaterdag 14 mei na 
tel. overleg

Oldebroek Fam. Wastenecker 
% 0525‑631779 Klocklaan 9 
Woensdag 11 mei 10.00‑21.00 u. 
Donderdag 12 mei 10.00‑17.00 u.

Oldemarkt Janny Bouwer‑Muis 
% 0561‑452171 
In “De Ontmoeting”, Marktplein 9 
Zaterdag 21 mei 10.00‑16.00 u.

Ommen Mevr. Hamhuis‑Vos 
% 0529‑450290 Reigerstraat 32 
Vrijdag 6 t/m zaterdag 14 mei na 
tel. overleg.

Oude Pekela Mevr. Bos‑Kruizinga 
% 0597‑672571 Wedderweg 75 
Vrijdag 6 mei na telefonisch 
overleg 
Dinsdag 10 mei 14.00‑18.00 u.

Papendrecht Margot Unger 
% 078‑6425533 
Gerard Dousingel 43 
Dinsdag 10 mei 13.00‑16.00 u.

Pernis Janny van der Kuil 
% 010‑4164698 
Burgemeester van Esstraat 189 
Vrijdag 6 t/m zaterdag 14 mei na 
tel. overleg

Putten Gerda Klok % 0341‑361257 
Harderwijkerstraat 91 
Dinsdag 10 mei 11.00‑16.00 u.

Ridderkerk Fam. Fiole 
% 06‑30902370 
Bij: Chr. boekwinkel ”De Kande‑
laar”, St. Jorisweg 10 
Vrijdag 6 mei 10.00‑20.00 u. 
Zaterdag 7 mei 10.00‑16.00 u.

Rijssen St. C.I.H.I. % 0548‑515122 
Fam. Schelhaas en Janny Kremer 
Lindenlaan 5 
Dinsdag 10 en woensdag 11 mei 
13.30‑18.00 u. 
Donderdag 12 mei 13.30‑19.00 u.

Rijswijk Michael en Greta Kok 
% 06‑33027842 Dorps straat 69 
Zaterdag 14 mei 09.30‑17.00 u.

Schalkhaar Diny Mengering 
% 0570‑631042 
Fernanda Broersma  
% 0570‑618676 Oerdijk 1d 
Dinsdag 10 mei 14.00‑18.00 u. 
Woensdag 11 mei 10.00‑18.00 u.

Steenwijk Mevr. H. Hakvoort‑Braad 
% 0521‑852995 Dieptol 150 
Woensdag 18 mei 14.00‑18.00 u.

Stiens Mevr. Zilver % 058‑2575846 
Dr. G.A. Wumkesstraat 9 
Zaterdag 7 mei 10.00‑16.00 u.

Streefkerk Mevr. N. Noorland‑ 
van Werk hoven % 0184‑683270 
Molenakker 18 
Dinsdag 10 en woensdag 11 mei 
09.30‑20.00 u.

Surhuisterveen Mevr. J. van der Hoek 
% 0512‑362896 
Munnike straat 7 
Woensdag 11 mei 10.00‑21.00 u. 
Donderdag 12 en vrijdag 13 mei 
10.00‑17.00 u.

Tholen Synco en Sonja 
Zaalberg % 06‑34827201 
Touwslagers dreef 81 
Woensdag 11 mei 
14.00‑17.00 u.

Uden Mevr. Arts % 0413‑785032 
Beatrixhof 452 
Zaterdag 14 mei 10.00‑18.00 u.

Veenendaal Fam. Van de Brink 
% 0318‑556638 
Pollux 119 
Vrijdag 6 t/m zaterdag 14 mei na 
tel. overleg

Velsen Noord Fam. Zuidema‑Luijben 
% 0251‑228286 
Zeeuwstraat 12 
Vrijdag 13 mei 10.30‑18.00 u.

Venlo Mevr. W. Botman‑Karthaus 
% 077‑3544883 
Vossenerlaan 84 
Zaterdag 7 mei 11.00‑15.00 u.

Vlissingen Isabel Vrolijk 
% 0118‑473878 Lunenburg 15 
Vrijdag 6 mei t/m zaterdag 14 na 
tel. overleg

Voorburg Barbara en John 
Roeloffs % 070‑7442767 
Appelgaarde 231 
Vrijdag 6 mei t/m 
zaterdag 14 mei na tel. 
overleg

Vriescheloo Dinie Nobbe 
% 0597‑541874 
Wedderweg 39 
Dinsdag 10 mei 10.00‑21.00 u.

Werkendam Consu lentes: José en 
Adrie‑Anne % 06‑25528147 
Bij: Irma Kieboom, 
Biesboschhaven 
Zuid 30A 
Vrijdag 6 mei 
14.00‑20.00 u.

Wijk en Aalburg Mevr. 
T. Vos‑Tissing 
% 0416‑697272 
Kortestraat 24 
Vrijdag 13 mei 
14.30‑18.00 u.

Wijk bijDuur stede  
Flora van Meggelen 
% 0343‑750249 Birkastraat 
47 
Dinsdag 10 mei 15.00‑20.00 u.

Yerseke Willy Jansens‑Dekker 
% 06‑51057947 
Bij mevr. W.P. Steyn‑Kok  
% 0113‑574129 
Damstraat 78a 
Woensdag 18 mei 10.00‑15.00 u.

Zaandam Mevr. E.D. Middelhoven‑
Rem % 075‑6706035 
Stadskwekerij 12 
Vrijdag 6 t/m zaterdag 14 mei 
Tussen 14.00‑19.00 u. na tel. 
overleg

Zetten José Verhoeven % 06‑46717964 
Schilderswinkel 
Zetten Bakkerstraat 22 
Vr. 6 en za. 7 mei, di. 10 t/m 
za. 14 mei 09.00‑18.00 u.

Zoetermeer Mevr. Van West de Veer 
% 079‑3166074 Annaplaats 3 
Zaterdag 7 en dinsdag 10 mei 
10.00‑16.00 u.



ludwig

‘terug naar amsterdam’
4 mei concert

bestel nu 
kaarten

€ 15

speelt werken van Mozart, 
Schubert en Bach

Hans Kesting leest voor uit 
‘Ooggetuigen van Sobibor’ 
van Jules Schelvis
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Donderdag 5 mei 2016
Jom Hasjoa (Herdenking ‘Holocaust’)

7 mei 2016
Thoralezing: Acharé mot,  
Leviticus 16:1-18:30  
Haftarahlezing: Ezechiël 22:1-19

Donderdag 12 mei 2016
Jom Ha’atsmaoet  
(Onafhankelijkheidsdag Israël)

14 mei 2016
Thoralezing: Kedosjiem,  
Leviticus 19:1-20:27  
Haftarahlezing: Amos 9:7-15

21 mei 2016
Thoralezing: Emór,  
Leviticus 21:1-24:23
Haftarahlezing: Ezechiël 44:15-31

Donderdag 26 mei 2016
Lag Ba’omer (33e dag van de Omertelling)

28 mei 2016
Thoralezing: Behár,  
Leviticus 25:1-26:2 
Haftarahlezing: Jeremia 32:6-27;

Sprekers

Dinsdag 3 mei
19.30 uur: Nijkerk: Informatieavond 

vrijwilligerswerk bij Aleh in Israël. 
Met Shraga Evers van Aleh.   
Locatie: Israëlcentrum, Patroon-
straat 1 in Nijkerk. Aanmelden: 
verplicht, via bijeenkomst@cvi.nl 
of bel 033-245 88 24.

20.00 uur: Maarn: Lezing ds. Kees  
van Velzen.  Locatie: Ontmoeting- 
kapel, 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: Troost door herdenken, 
Psalm 77.

Dinsdag 17 mei
20.00 uur: Goes: Lezing ds. Oscar 

Lohuis.  Locatie: Vredeskerk,  
ds. W.H. van der Vegtplein 2. 
Thema: Wie is Jezus in relatie  
tot Israël?

20.00 uur: Sliedrecht: Lezing  
ds. Kees van Velzen.  Locatie:  
Gereformeerde Kerk, De Voorhof, 
Middeldiepstraat 6. Thema:  
De herrijzenis van Israël en de 
wederkomst.

Dinsdag 24 mei
20.00 uur: Assen: Lezing ds. Oscar 

Lohuis.  Locatie: CGK Bethelkerk, 
Groningerstraat 16. Thema: Wie  
is Jezus in relatie tot Israël? 

Woensdag 25 mei
20.00 uur: Berkel en Rodenrijs:  

Lezing ds. Jaap de Vreugd.  
Locatie: Dorpskerk, Kerksingel 1. 
Thema: De Messiasverwachting  
in het Jodendom.

20.00 uur: Krimpen aan de Lek: 
Lezing ds. Kees van Velzen.   
Locatie: Ontmoetingskerk,  
Hoofdstraat 90. Thema:  
De herrijzenis van Israël.

Donderdag 26 mei
9.30 uur: Haarlem: Lezing Heleen 

Bénard.  Locatie: Kerk van de 
Nazarener, Zijlweg 218. Thema: 
Israël, hoop en vreugde.

Maandag 6 juni
20.00 uur: Kesteren: Seminar  

ds. Henk Poot (1/3).  Locatie:  
Filadelfia, Nijverheidsweg 2. 
Thema: Zacharia.

Woensdag 8 juni
16.00 tot 19.00 uur: Nijkerk:  

Ondernemersbijeenkomst.   
Locatie: Ampt van Nijkerk,  
Berencamperweg 4. Sprekers: 
Lenard Prins (directeur van  
beveiligings- en recherchebureau 
Restment) en Ruud van Ginkel 
(Kamer van Koophandel  
Nederland-Israël). Aanmelden: 
kl.hoekstra@filternet.nl

19.30 uur: Oud-Beijerland: Seminar 
ds. Henk Poot (1/3).  Locatie: 
Maranatha, Kerkstraat 57. Thema: 
De roeping van Israël en de  
verkleuring van de kerk.

Donderdag 9 juni
19.30 uur: Garderen: Lezing ds. Jaap 

de Vreugd.  Locatie: De Krui-
melstaete, Oud Millingseweg 34, 
ingang achterzijde. Thema: Israël.

20.00 uur: Alkmaar: Lezing ds. Kees 
Kant.  Locatie: Orgelzaal Booy, 
Daalmeerpad 13. Thema: Waar 
komt toch die anti-Joodse  
houding vandaan in de  
geschiedenis van de christelijke 
kerk?

Dinsdag 14 juni
14.30 uur: Hierden: Lezing Heleen 

Bénard op ouderenmiddag.   
Locatie: Herv. Dorpskerk,  
Zuiderzeestraatweg 149.  
Het Joodse gezinsleven.

20.00 uur: Haarlem: Lezing ds. Oscar 
Lohuis.  Locatie: EG Zuiderkapel 
Koningkerk, Kloppersingel 57. 
Thema: Hoe handelt God nú  
met Israël?

Woensdag 15 juni
19.30 uur: Oud-Beijerland: Seminar 

ds. Henk Poot (2/3).  Locatie: 
Maranatha, Kerkstraat 57. Thema: 
De roeping van Israël en de  
verkleuring van de kerk.

Maandag 20 juni
20.00 uur: Kesteren: Seminar  

ds. Henk Poot (2/3).  Locatie:  
Filadelfia, Nijverheidsweg 2. 
Thema: Zacharia.

Woensdag 22 juni
19.30 uur: Oud-Beijerland: Seminar 

ds. Henk Poot (3/3).  Locatie: 
Maranatha, Kerkstraat 57. Thema: 
De roeping van Israël en de  
verkleuring van de kerk.

Excursies

Vrijdag 6 mei
10.30-13.00 uur: Leusden: Excursie 

Kamp Amersfoort. Bezoek aan 
doorgangs- en strafkamp 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  
synagoge, rondleiding door  
voormalige Joodse wijk en  
koffie/thee. Opgave verplicht:  
033-2458824 of bijeenkomst@cvi.nl.

Woensdag 18 mei
12.00-17.00 uur: Amsterdam: Excursie 

Joods Amsterdam. I.s.m. Zikna. 
Ontvangst en lezing in Gerard 
Dousynagoge, lunch en wandeling 
door Joods Amsterdam. Optioneel 
diner na afloop niet inbegrepen. 
Kosten: � 25,- en collecte voor 
Zikna. Opgave verplicht: 033-
2458824 of bijeenkomst@cvi.nl.

 
Dinsdag 24 mei
13.30-15.00 uur: Amersfoort: Excursie 

Joods Amersfoort. Bezoek  
synagoge Amersfoort met 
uitleg over geschiedenis Joods 
Amersfoort en rondvaart door 
de grachten van Amersfoort. 
Kosten � 12,50. Opgave verplicht: 
033-2458824 of bijeenkomst@cvi.
nl. Er zijn nog een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar.

Dinsdag 21 juni
10.30-15.00 uur: Elburg: Excursie Joods 

Elburg. Bezoek aan museum Sjoel 
Elburg en stadswandeling Joods 
Elburg. Kosten: � 17,- (� 11,- met 
museumkaart) incl. koffie.  
Opgave verplicht: 033-2458824  
of bijeenkomst@cvi.nl.

Dinsdag 28 juni
10.30-15.30 uur: Zutphen: Excursie 

Joods Zutphen. Ontvangst met 
uitleg over Joodse begraafplaats 
Zutphen en koosjere lunch in 
synagoge Zutphen, stadswande-
ling. Kosten: � 25,50.  
Opgave verplicht: 033-2458824  
of bijeenkomst@cvi.nl.

Woensdag 13 juli
12.00-17.00 uur: Amsterdam: Excursie 

Joods Amsterdam. I.s.m. Zikna. 
Ontvangst en lezing in Gerard 
Dousynagoge, lunch en wandeling 
door Joods Amsterdam. Optioneel 
diner na afloop, niet inbegrepen. 
Kosten: � 25,- en collecte voor 
Zikna. Opgave verplicht:  
033-2458824 of bijeenkomst@cvi.nl.

Muziek

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: 
hinenisymfonieorkest.nl.

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

Israël.  Locatie: Anna Tserke,  
Spannummerdyk 5.

Donderdag 26 mei
19.45 uur: ’s-Gravenhage: Zingen voor 

Israël.  Locatie: Bergkerk, Daal en 
Bergselaan 50 A.

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

Locatie: Kerkelijk Centrum Sion, 
Johannes Vermeerstraat 2.

Overig

Tot 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.

1 juni tot 31 augustus
10.00-16.00 uur: Nijkerk: Zomer- 

tentoonstelling ‘De grote 
terugkeer’.  Locatie: Israëlcentrum, 
Patroonstraat 1. Meer info:  
cvi.nl/zomertentoonstelling. 
Toegang en consumptie gratis. 
Dagelijks geopend, met  
uitzondering van zondag.

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 292 verschijnt op 27 mei 2016.

Israël Aktueel is een uitgave van stichting Christenen voor Israël. Het abonnement is 
bij de donatie inbegrepen. De hoogte hiervan bepaalt u zelf. 

Patroonstraat 1, 3861 RN Nijkerk | Postbus 1100, 3860 BC Nijkerk | 033-2458824 |
info@christenenvoorisrael.nl | christenenvoorisrael.nl | twitter.com/cvisrael |
facebook.com/christenenvoorisrael | Algemeen: NL87 ABNA 051 385 2905 | 
Projecten: NL38 ABNA 0529 310 252

Christenen voor Israël België vzw, Postbus 4, 2845 Niel | 0486-440862 |  
cvibelgie@gmail.com | Bankrekening: BE91 000 165 450 876

DOELSTELLING: Stichting Christenen voor Israël stelt zich ten doel om christenen in 
Nederland bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met 
deze wereld. Zij doet dit door het geven van betrouwbare informatie over land, volk en 
staat van Israël. Zij roept christenen op tot solidariteit met Israël en wijst elke vorm 
van antisemitisme af. Zij gaat hierbij uit van het gezag en de betrouwbaarheid van de 
Bijbel als Gods Woord. Zij steunt Israël metterdaad en is werkzaam in Nederlandse kerken 
en gemeenten.

REDACTIE: Hoofdredactie: Pim van der Hoff | Eindredactie: 
Marijke Terlouw | Redactie: Teus den Otter en Ruben Ridderhof

TECHNISCHE REALISATIE: Novente vormgevers, Lunteren

ADVERTENTIES: BDU Uitgeverij, Barneveld | Roel Abraham, 
06-54 27 42 44, r.abraham@bdu.nl

De schrijvers in deze krant vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de 
visie van de stichting. In interviews zijn de geïnterviewden verantwoordelijk 
voor hun uitspraken. | Het copyright op artikelen in Israël Aktueel berust bij 
de redactie, dan wel bij de auteurs. Niets mag worden overgenomen zonder
 toestemming van de redactie. | Christenen voor Israël aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor goederen en diensten van adverteerders.

colofon

israël aktueel | mei 2016 
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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  

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

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

of bel 06-46 23 13 14

Jan Budding Schilderwerk
Elst (Utrecht)

 

Voor al uw schilderwerk,
binnen en buiten!

Bel voor een vrijblijvende offerte:
06-39 675 192

Voets Tractoren en Werktuigen B.V.    Engelandlaan 8 • Hazerswoude • www.voets.nl

Robot gazonmaaier voor tuinen tot 3500 m2.  
Voor elke tuin een passend model!  
Gemakkelijk zelf te installeren of door ons uit te voeren!  

Voor meer informatie: info@voets.nl

Geluk is een goed 
onderhouden gazon!
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DA Zaterdag 4 juni
Isreality Academy 
Evangelische Hogeschool, Amersfoort
isreality.nl/events

Juli + augustus
Isreality Jongerenreizen naar Israël
volgeboekt

4-6 november
Isreality Jongerenweekend 2016
Lunteren (vlakbij Ede)
isreality.nl/weekend

Op zaterdag 4 juni is er weer een Isreality Academy! 
Dit keer duiken we onder leiding van prof. dr. Willem 
Ouweneel de Bijbel in, op zoek naar de relatie tussen 
Jezus en Israël.  

Jezus en Israël worden nogal eens tegen elkaar uitgespeeld. Lief-
de voor het Joodse volk leidt af van de liefde voor Jezus, wordt 
dan gezegd. Maar is dat niet wat te oppervlakkig gedacht? Is het 
niet veel spannender om alle vooroordelen los te laten en juist 
op zoek te gaan naar de relatie tussen Jezus en Zijn volk Israël? 

Wie die uitdaging durft aan te gaan, moet zeker naar de Isreality 
Academy komen. Willem Ouweneel gaat in op vragen als ‘Wat 
betekent het dat Jezus een Jood is?’ en ‘Waaruit blijkt de een-
heid tussen Jezus en Israël?’ Natuurlijk is er ook ruimte om jouw 
vragen te stellen.
 
Programma
»  De Isreality Academy vindt plaats in de Evangelische  

Hogeschool in Amersfoort. Het programma loopt van  
14.00 tot 16.30 uur. 

Aanmelden 
»  Meld je gratis en voor niets aan via isreality.nl/academy!

Kom op 4 juni naar  
de Isreality Academy! 

» Meer weten? Kijk op isreality.nl
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3D-printing: al zesduizend jaar oud
Een zoemend geluid 
komt er uit onze kan-
toorkamer. Sinds kort 
hebben we een nieu-
we gadget in huis: 

een 3D-printer. Mijn man breidt zijn 
bedrijfje en kennis uit met 3D-printing 
en hij kwam na een 3D-printbeurs 
thuis met de vraag: “Welk continent 
verkoopt de meeste professionele 
3D-printers?” “Amerika, Europa, Azië?”, 
antwoordde ik, kijkend naar zijn ver-
baasde blik. “Fout: het is dat piepklei-
ne ‘continent’ Israël! Ruim 52 procent 
komt daar vandaan.” Verrast was ik 
hierover. Zelf liet ik twee jaar terug in 
Israël mijn 3D-geprinte gouden verlo-
vingsring zien aan enkele Israëlische 

ondernemers en juweliers. Toen rea-
geerden zij juist met verbazing over de 
mogelijkheden van 3D-printing. Maar 
nu print dat kleine ieniemienielandje 
met slechts acht miljoen inwoners zo 
ongeveer alles. Waarom is Israël hier 
zo mee bezig, vroeg ik me af.

Mijn verbazing resulteert al snel in een 
zoektocht op internet. En inderdaad, 
een beetje research doet je denken 
dat Israël de halve wereld print in 
3D. Kleding, ‘lichaamsdelen’, wapens, 
zonnepanelen, voedsel, robots, kunst 
en er worden zelfs stappen gezet om 
volledige auto’s te printen. Kortom, 
Israël lijkt bezig te zijn om zich zó te 
ontwikkelen dat het straks niet meer 

afhankelijk is van andere landen. Als 
je alles kan printen zou dat wel eens 
voor een (economische) revolutie 
kunnen zorgen. Zou God dat hebben 
bedoeld in het paradijs met ‘vul de 
aarde en ontwerp haar’? Met deze 
methode is God immers ongeveer 
zesduizend jaar geleden de mensheid 
begonnen. Hij heeft Adam ook in 
een soort 3D geprint. Hij pakte een 
hoopje stof en maakte er een mens 
van: Adam. Volgens deze methode 
werken vandaag de dag ook een aan-
tal 3D-printers. Misschien is de Bijbel 
niet zo ouderwets als wij soms denken 
en heeft God juist in Zijn Woord en 
schepping ook een heel aantal verbor-
gen technologieën gegeven ...
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Isreality wil jou inspireren in je 
zoektocht naar Gods Masterplan  
met Israël. Naast isreality.nl doen  
we dat met onze events, jongeren-
reizen en het Isreality Magazine.

Maar we zijn natuurlijk ook heel 
sociaal: like, deel en volg ons op 
Facebook, Instagram, YouTube,  
Twitter en Spotify!

» Facebook: facebook.com/isrealityNL 
» Instagram: instagram.com/isrealityNL 
» Youtube: zoek op ‘Isreality’ 
» Twitter: twitter.com/isrealityNL 
» Spotify: zoek op ‘isrealitymusic’

Wat is de Isreality Academy? 
Voor wie een beetje verdieping zoekt, is er de Isreality Academy. 
Vakkundige en boeiende sprekers behandelen in onze college-
zaal lastige onderwerpen uit de Bijbel, politieke vraagstukken 
of andere onderwerpen die iets met Israël te maken hebben. 
Je vindt de Isreality Academy ook online: isreality.nl/academy.



Stap eenvoudig over! Bel gratis 0800-0306 of kijk op www.samsamcollectief.nl

MARIA DE BRUIJN

Met SamSam help ik mijn naaste door het steunen van een 
goed doel. Ook bespaar ik op mijn energierekening zonder dat 

ik daar zelf iets voor hoef te doen.

“Nu kan ik zoveel meer doen..”

Steun een 
goed doel

Goedkoopste 
groene energie

Besparen op je 
energierekening

Geen gedoe! Wij
regelen alles voor je

“Als kind vond ik 
het al fantastisch 

om anderen te 
helpen”

GRATIS DVD

PLANET EARTH

Schrijf je gratis in voor 

20 juni en ontvang een 

dvd cadeau!
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