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’De Heere zal de 
smaad van Zijn 
volk wegnemen 
van heel de aarde’
»  Jesaja 25:8

‘Israël geen vijand meer’
Na de dood van Hezbollahs militaire 
aanvoerder Mustafa Badr-a-Din, nam 
Mustafa Mughniyeh zijn plek in. Hezbollah 
heeft zware verliezen geleden in de strijd 
tegen IS en andere groeperingen in Syrië. 
Mughniyeh verklaarde volgens de Arabische 
website cairoportal.com de oorlog aan  
Saoedi-Arabië. Hierin noemde hij Israël 
een “geallieerde” en verklaarde hij dat Hez-
bollah niet langer oorlog tegen Israël voert. 
»  Op pagina 6 leest u een column van  

Yochanan Visser die meer uitleg geeft bij 
deze opmerkelijke uitspraken van Hezbollah.

Kardinaal Kurt Koch is voorzitter van de 
Vaticaanse commissie voor de religieuze 
relatie met het Jodendom en was halver-
wege mei op een theologisch symposium 
dat de Katholieke kerk. Daar zei hij dat de 
Katholieke kerk van het Jodendom moet 
leren hoe het het gezin een belangrijkere 
plaats kan geven in de maatschappij. “De 
overleving van het Joodse volk wortelt in 
het gezinsleven en de heldere traditie van 
Sjabbat.” Die twee zaken vormen in de 
kerk juist een belangrijke uitdaging. Hij zei 
bijvoorbeeld dat de zondagscultuur in het 
christendom “erg zwak” was. | Foto: Vaticaan

Wie kijkt naar de geschiedenis, ziet dat er in de afgelopen 150 jaar iets opmerkelijks is gebeurd.  
Het Joodse volk zegt niet alleen ‘volgend jaar in Jeruzalem’, er zijn er steeds meer die ook echt het  
volgende jaar in Jeruzalem zijn, zoals de nieuwe immigranten, ‘olim’ (enkelvoud ‘oleh’) op de foto.

Israël als land, als natie bestaat weer. Een 
verlaten oord is weer een bewoond land. 
De kale heuvels zijn groen geworden. 
Kwamen er eerst voornamelijk Joden uit 
Europa naar het land, nu komen ze uit 
alle windstreken. En het einde van deze 
toestroom is nog niet in zicht. 

De redenen om uit het geboorteland te 
vertrekken zijn divers. Antisemitisme, 
armoede, oorlog, of hereniging met 
familie die al in Israël is. Net zoals ieder-
een hopen deze Joden op een leven met 

alles erop en eraan: rijkdom, gezondheid, 
vrijheid, vrede. Maar die garantie is er 
niet. Ook in Israël is er armoede, zijn er 
mensen ziek, kun je je baan verliezen, 
zijn er soms terreuraanslagen, wordt de 
vrede steeds weer betwist.

Tegelijk is dat opmerkelijke dat zo’n 
150 jaar geleden begon niet ten einde. 
De ontwikkelingen op dit kleine stukje 
grond gaan inmiddels over de landgren-
zen heen. Medicijnen die levens redden, 
irrigatietechnieken die zorgen voor 

gewassen op velden in Afrika die anders 
zandvlaktes zouden zijn, zoutwater dat 
drinkwater wordt, computertechniek 
waar we niet meer zonder kunnen.

Israël brengt hoop in de wereld. Het is 
niet volmaakt, nog niet, maar aan alle 
kanten is er genoeg reden om je verder 
te verdiepen in de wonderlijke ontwikke-
ling die er in dit land en met het Joodse 
volk wereldwijd gaande is. De vraag is 
niet wat er gaande is, maar Wie.  
| Foto: Flash90

Wie is er gaande?
‘Kerk moet leren van 
Jodendom’

Operatie Meron
Op Lag Ba’omer trekken honderdduizen-
den Joden naar Meron om de sterfdag te 
gedenken van rabbijn Shimon Bar Yochai. 
Om deze enorme toestroom van mensen 
in goede banen te leiden, worden honder-
den extra busverbindingen georganiseerd, 
speciale parkeerterreinen ingericht en 
vele hulpposten opgezet. Liefdadigheids-
organisaties delen voedsel en water uit en 
bieden de bezoekers slaapplaatsen aan. 
De totale festiviteiten duren een week.
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Joden, Jodengenoten 
en niet-Joden

Daar stond Hij, Jezus de Jood, met Zijn Joodse vrienden aan 
tafel, en vierde een zeer Joodse maaltijd gedurende een zeer 
Joods feest: Pesach – Pasen. Het is belangrijk te beseffen, 
dat alle verbonden een volstrekt Joodse aangelegenheid zijn 
geweest. Er kwam tot op dit moment geen enkele heiden bij 
kijken. En bij die Joodse maaltijd, omringd door Zijn Joodse 
vrienden, stelt Hij het nieuwe verbond met Israël in; Zijn ge-
broken lichaam en Zijn vergoten bloed zijn de tekenen van het 
nieuwe verbond. Het nieuwe verbond dat aan Israël beloofd 
was in Jeremia 31:31-34. Ook het nieuwe verbond is dus een 
binnen-Joodse aangelegenheid.

Alleen Joden en Jodengenoten
Ook later, op het pinksterfeest – het Joodse feest van Sjawoe’ot 
– waren er alleen Joden en Jodengenoten (niet-Joden die tot het 
Jodendom overgegaan waren, en dus Jood geworden waren, 
proselieten) in Jeruzalem aanwezig in en rondom de tempel. 
Joden kwamen voor de Joodse feesten vanuit alle delen van het 
Romeinse Rijk. En dan wordt op 120 van hen (Handelingen 1:15) 
de Heilige Geest uitgestort. Net als bij het laatste avondmaal 
was ook Pinksteren dus een compleet Joodse aangelegenheid. 

Stomme verbazing
Wanneer zien we dan dat de heidenen erbij betrokken wor-
den? Pas veel later, bij de Romeinse hoofdman Cornelius in 
Caesarea, wordt – tot stomme verbazing van de gelovigen uit 
de besnijdenis en van Petrus zelf – ook dáár op heidenen de 
Heilige Geest uitgestort (Handelingen 10:44-48). Op heidenen! 
Niet-Joden! Tot stomme verbazing van de Joodse gelovigen. 
Het nieuwe verbond is toch niet voor heidenen?! De Heilige 
Geest is voor Israël, niet voor heidenen! Maar ze kunnen het 
niet ontkennen, want ze horen hen spreken in tongen en God 
grootmaken. En vanaf dat moment worden niet-Joden toege-
voegd aan de kring van hen die behouden worden. 

Geënt
Paulus schrijft later dat ook niet-Joden mogen worden geënt 
op de stam van de edele olijfboom en zo deel krijgen aan de 
saprijke wortel. Alle acht verbonden zijn met Israël gesloten, 
maar één ervan is voor ons uit de volkeren geopend: het nieu-
we verbond! Wij zijn welkom!

Christenen voor Israël
●   Bid dat de zomertentoonstelling 

De grote terugkeer in Nijkerk veel 
bezoekers zal trekken en dat dit thema 
over de alija hen bij Gods Woord zal 
bepalen.

●   Wilt u bidden voor de IPC-consulen-
ten in het land? Het gaat niet alleen 
om de verkoop van Israëlische pro-
ducten, maar vooral ook om goede 
gesprekken over Israël en de Bijbel.

●   Op 25 juni viert het Holland-Koor zijn 
25-jarig bestaan. Sinds 1991 zingt het 
koor ter ere van God en voor de vrede 
van Jeruzalem. In veel landen hebben 
zij vele harten geraakt en zijn mensen 
met een nieuw elan de Bijbel gaan 
lezen. Dank voor dit bijzondere koor!

Alija
●   Ook de alija-organisatie Ebenezer 

is in 1991 gestart en viert dit jaar 
haar 25-jarig bestaan (1 Samuël 7:12). 
Christenen voor Israël werkt nauw 
samen met Ebenezer op het gebied 
van de alija. Ds. Willem J.J. Glashou-
wer spreekt bijvoorbeeld wereldwijd 
via de afdelingen van Ebenezer. 
Dank voor deze bijzondere organi-
satie en de hartelijke samenwerking.

●   Dit jaar is het twintig jaar gele-
den dat Christenen voor Israël 
het project Breng de Joden thuis 
startte. Sindsdien mochten we veel 
Joden helpen om naar Israël terug 
te keren. Bid voor deze nieuwe 
immigranten, dat ze beseffen deel 
te Hebben aan de vervulling van 
profetie.

●   Laten we waakzaam blijven en pro-
beren om de tijd waarin we leven te 
verstaan door prioriteiten te stellen: 
de Here Jezus volgen en uitzien naar 
Zijn komst (Matteüs 24:32-44).

Israël
●   Op 5 juni is het ‘Jeruzalemdag’. 49 

jaar geleden werd de stad weer de 
ondeelbare hoofdstad van Israël 
(Psalm 132:13-16). Dank voor deze 
bijzondere ontwikkeling.

●   Door het verlangen naar Sion en 
de alija zijn er, net als in de tijd van 
Jezus, Joden uit alle landen in Jeruza-
lem tijdens Sjawoe’ot (Handelingen 
2:5). Uw dankgebed voor dit feest.

●   Psalm 67 wordt in de Joodse liturgie 
in de 49 dagen tussen Pesach en 
Sjawoe’ot elke dag gelezen. Deze 
Psalm heeft in het Hebreeuws pre-
cies 49 woorden en bestaat uit ze-
ven verzen. De Psalm symboliseert 
de menora. Door hem aandachtig 
te lezen, ontsteek je als het ware 
het licht.
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“... Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië,  
Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de streken van Libië bij Cyrene, en hier  

verblijvende Romeinen, zowel Joden als Jodengenoten, Kretenzen en Arabieren ...”  
(Handelingen 2:9-11)

Gebedspunten
Pieter Bénard

Olifanten in het Ramat Gan Safaripark in 
Israël hebben het maar luxe. Halverwege 
mei was het in Israël een paar dagen erg 
heet, met temperaturen van wel meer dan 
40º Celsius. Daarom kregen de olifanten 
en andere dieren in het park een extra 
koele douche om een beetje af te koelen.

Dat kost natuurlijk veel water en 
daarvan is er in Israël niet zoveel als 
in Nederland. Slimme Israëli’s hebben 
daarop bedacht om water uit de zee 
te ontzilten. Door het zout uit het 
zeewater te halen, wordt het drinkbaar 
en bruikbaar voor de landbouw. Door 

veel installaties te bouwen die zeewa-
ter kunnen ontzilten, heeft Israël toch 
genoeg water om bijvoorbeeld tijdens 
een warme dag olifanten een verkoe-
lende douche te geven. | Foto: Flash90

Verkoeling
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Kanttekening

Heiligdom
Wie Israël zegt, zegt Jeruzalem, en 
andersom. Jeruzalem, de Tempelberg 
en Israël zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Die verbinding heeft een 
geschiedenis van meer dan drie-
duizend jaar. In de Bijbel wordt de 
naam van de stad honderden malen 
genoemd. De hartenwens van iedere 
Jood in de diaspora werd en wordt 
bij vele gelegenheden uitgesproken: 
‘Volgend jaar in Jeruzalem’. En voor 
velen is die uitroep van dat verlangen 
in de afgelopen honderdvijftig jaar 
werkelijkheid geworden, nadat aan 
het eind van de negentiende eeuw de 
alija – de terugkeer naar het door de 
God van Israël aan zijn volk beloof-
de land – op gang begon te komen. 
Hoewel er in de geschiedenis vele 
pogingen zijn gedaan Joden uit de 
stad Jeruzalem weg te houden, is er 
in de stad altijd een aantal Joodse 
inwoners geweest.

Na eeuwen van schijnbare stilte 
rond deze stad, is Jeruzalem vooral 
in de laatste eeuw nauwelijks uit het 
nieuws van elke dag weg te denken. 
Na de bevrijding van de bezetting 
door Jordanië in 1967, is de stad weer 
een geheel: ook de oude stad en de 
Olijfberg zijn onder Joods bestuur; 
deze maand is dat alweer 49 jaar 
geleden. Het is de opmaat tot de vie-
ring van het 50 jaar lang een verenig-
de stad zijn in het jaar 2017.

Voor Joden is het altijd al een gruwel 
geweest dat in Jeruzalem op de Tem-
pelberg, de allerheiligste plaats van 
het Jodendom, ‘heiligdommen’ zijn 
gebouwd van een religie, die haaks 
staat op alles wat de Bijbel zegt. De 
Tempelberg is van oudsher bestemd 
als de ‘woonplaats’ van de God van 
Israël. Daar stonden de eerste en de 
tweede tempel. ‘Het huis van gebed 
voor alle volken ...’ (Jesaja 56:7).

Nu is er een resolutie van UNESCO, 
een organisatie van de Verenigde Na-
ties – zijn zij niet de vertegenwoor-
diger van alle volken? – die verklaart 
dat deze plek een heilige plaats is van 
de moslims, waardoor de Joodse his-
torie ontkend wordt en met voeten 
getreden.

Door een van de profeten wordt ge-
zegd dat de stad zal gemaakt worden 
tot een bedwelmende beker voor 
alle volken rondom. Het heeft er alle 
schijn van dat dat proces bezig is zich 
te voltrekken. Overigens ben ik van 
mening dat Jeruzalem de eeuwige 
ondeelbare hoofdstad van Israël is.

Pim van der Hoff, hoofdredacteur
pvdhoff@cvi.nl

Iron Dome op zee

Met de toenemende productie van 
aardgas op de gasvelden die voor de 
Israëlische kust zijn gevonden, is het 
risico van een raketaanval op een 
van deze platformen steeds groter. 
Daarom heeft Israël een Iron Dome-
raketafweersysteem ontwikkeld dat 
kan worden geïnstalleerd aan boord 
van schepen om de platformen te 
beschermen. Het systeem werd in mei 
succesvol getest. | Foto: IDF

Ammonia een risico
De burgemeester van Haifa, Yona 
Yahav, zit in z’n maag met een grote 

ammoniafabriek in de stad. Tijdens de 
oorlog met Hezbollah in 2006 landden 
raketten uit Libanon in Haifa. Een 
raket op de fabriek zou desastreus 
kunnen zijn voor de bevolking van 
de stad. Toch achtte de Nationale 
Veiligheidsraad van Israël het risico 
‘aanvaardbaar’ in een recent rapport. 
Hierop trok Yahav aan de bel. Hij 
noemde de fabriek en ’tikkende bom’ 
en pleit ervoor de fabriek te verhuizen.

Scheidingsbemiddeling
De Israëlische minister van Justitie, 
Ayelet Shaked, heeft een wetswijzi-
ging ingediend om het aantal rechts-
zaken rond echtscheidingen in Israël 
te verminderen. Volgens het voorstel 
moeten scheidende paren die elkaar 
aanklagen eerst vier verplichte bemid-
delingssessies volgen om samen tot 
een oplossing te komen.

Storm in een glas water
Rond de Israëliche Onafhankelijk-

heidsdag verschenen op sociale media 
berichten over een schoen die speciaal 
door sportkledingfabrikant Reebok 
zou zijn ontwikkeld ter ere van het 
68-jarig bestaan van de staat Israël. 
Dit leidde tot hevige protesten aan 
het adres van Reebok door pro-Pa-
lestijnse activisten. De fabrikant liet 
weten niets te weten van de schoen. 
Wat was het geval? Een sportschool- 
eigenaar had de schoen zelf laten 
maken om te veilen voor het goede 
doel, maar zijn actie kreeg iets meer 
aandacht dan hij had bedoeld ...  
| Foto: Facebook
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Eind mei opende de voorzitter van de 
Palestijnse Autoriteit Mahmoud Abbas 
het Palestijns Historisch Museum. 
Het project is qua omvang en budget 
het grootste dat de Palestijnen ooit 
hebben ondernomen. 

Het museum moet de Palestijnse geschie-
denis en cultuur tonen, maar bij de open-
stelling van het gebouw waren nog geen 
exposities te zien. Mogelijk vanwege het 
feit dat de eerste directeur al zes maanden 

geleden ontslag had genomen vanwege 
een meningsverschil over de creatieve 
visie voor het museum. 

De voorzitter van het museum Omar 
Al-Qattan gaf toe dat de eerste exposi-
ties pas aan het eind van dit jaar zullen 
worden geopend, maar hij vond het be-
langrijk dat de ingebruikneming van het 
museum toch zou plaatsvinden.

Het idee voor het museum ontstond al in 
de jaren negentig, maar de bouw begon 

pas drie jaar geleden. Het architectoni-
sche hoogstandje staat in Birzeit, nabij de 
universiteit, op een perceel van 40.000 
vierkante meter. De bouw kostte bijna 25 
miljoen euro. | Foto: Palestijns Museum/Twitter

Leeg museum

Tijdens een hittegolf half mei in Israël ontstond er op diverse 
plaatsen brand. Gelukkig vielen er geen slachtoffers, maar in de 
orthodox-Joodse wijk Givat Shaul brandde een loods af van een 
groothandel. De groothandel levert veel koopwaar aan de markt-
kooplui op de Mahane Yehudamarkt in het centrum van Jeruzalem. 
Een tijdlang dreigde het vuur over te slaan op andere gebouwen en 
daarom werden naastgelegen panden ontruimd. Daar waren ook 

synagogen bij. Behalve de mensen, werden ook de Thorarollen en 
boeken met Joodse kennis vlug in veiligheid gesteld.
Vanwege de hitte maakten de airconditioningsapparaten in Israël 
overuren, waardoor het elektriciteitsnet tot recordhoogte werd 
belast. Hierdoor zijn sommige branden ontstaan. Maar er zijn 
ook twee Palestijnse tieners aangehouden die geprobeerd hadden 
bovenwinds bij een legerbasis brand te stichten. | Foto’s: Flash90

Branden in Israël
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Stiekem getrouwd

Daar, in Judea en Samaria, ligt de 
geschiedenis van Abram en Jakob, van 
Jozef en Jozua, van Eli en Samuël, van 
Elia en Johannes de Doper. Daar liggen 
ook de voetstappen van de Here Jezus, 
bijvoorbeeld bij Sichem, waar Hij bij 
een put de beroemde ontmoeting had 
met de Samaritaanse vrouw.

Omstreden
Judea en Samaria zijn omstreden. Som-
migen noemen het de Westoever. Veel 
meer mensen nog kennen het alleen 
als de ‘bezette gebieden’, verdoezelend 
dat Israël de streek in de Zesdaagse 
Oorlog van 1967 niet veroverde op 
Palestijnen, maar op Jordanië en het 
vervolgens aanbood terug te geven 
in ruil voor vrede. Een vrede die het 
Joodse volk niet kreeg.

Als je kennis neemt van de geschie-
denis vraag je je overigens af wie nu 
eigenlijk het gebied bezet, Joden of 
Arabieren? Wat mij trouwens altijd 
weer opvalt, is dat het gebied zo uit-
gestrekt is dat het makkelijk Joden én 
Arabieren kan herbergen. Maar er is 
meer wat me opvalt. Ik zie dat Arabi-
sche auto’s die andere delen van Israël 
binnen willen streng gecontroleerd 
worden en dat geeft onmiskenbaar 
oponthoud en irritatie. Maar ik zie ook 
voor bijna elk Arabisch dorp een groot 
rood bord staan met zwarte letters: 
‘Het is levensgevaarlijk voor Israëli’s 
om hier naar binnen te gaan en bij 
wet verboden!’ Als we op een namid-
dag Tekoa bezoeken, waar ooit Amos 
woonde, komen we een groep van 450 
Arabische arbeiders tegen die in deze 

Joodse nederzetting voor een welver-
diende boterham gewerkt hebben. 

Tempelberg
Maar er zijn nog meer opmerkelijke din-
gen die we meekrijgen. Zo hoor ik dat 
het Arabische moslimvrouwen is toege-
staan om bij de Klaagmuur te bidden. 
Daar sta ik van te kijken. Immers, voor 
Joden en christenen is dat verboden op 
het hoger gelegen Tempelplein, dat in 
beheer van de islamitische Waqf is. 
De directeur van Family7 vertelt me 
een geheim: hij heeft onlangs, terwijl 
hij met oordoppen in veinsde naar zijn 
smartphone te luisteren, gepoogd om 
biddend zeven keer het plein rond te 
lopen. Het lukte net niet; na de zesde 
keer werd de berg gesloten! 
Nog fraaier was het verhaal dat me 
tot twee keer toe werd toevertrouwd, 
eenmaal zelfs door de oom van de 
bruid. Onlangs is op het Tempelplein 
een huwelijk gesloten. Begeleid met de 
passende woorden heeft de bruidegom 
de ring om de vinger van zijn Joodse 
bruid geschoven. Stiekem! 

Hemelse stad
Weer terug in Nederland maak ik op 
Pinksteren de intrededienst van een 
vriend mee. De eerste psalm in de 
dienst luidt: ‘Jeruzalem! Hier geeft 
de Heer zijn zegen, hier woont Hij 
zelf, hier wordt zijn heil verkregen.’ 
En tijdens het zingen denk ik terug 
aan mijn bezoek. De psalm heeft nog 
niets aan kracht ingeboet. Daarom is 
Sion en alles eromheen zo omstreden! 
En dat zal zo blijven, totdat Christus 
verschijnt en de hemelse stad als een 
bruid nederdaalt op haar plaats op 
aarde. Niet stiekem, maar voor het oog 
van heel de wereld.

In de week voor Pinksteren was ik in Israël met een filmploeg van Family7.  
We maakten opnamen voor een nieuwe serie Bijbelstudies en het bijzondere  

was dat we dat deden in de betwiste gebieden. 

Column
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De Tempelberg vanuit de lucht gefotografeerd. Op de achtergrond de Joodse graven op de Olijfberg.  
| Foto: Flash90

Ds. Gerard Krol
gkrol@cvi.nl

Korte verdrukking  
en eeuwige ontferming

In Jesaja 54:8 lezen we: “In een stortvloed van grote toorn 
heb Ik voor u Mijn aangezicht een ogenblik verborgen, maar 
met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij over u ontfermen, 
zegt de Heere, uw Verlosser.” Een ogenblik van verborgen-
heid van Gods aangezicht maar een eeuwigdurend erbarmen 
van de Verlosser, de Heere. Paulus zegt: “Want ik ben ervan 
overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet 
opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal 
worden” (Romeinen 8:18). Een troost voor elke dag. Ook voor 
Israël dat de smaad van de volken draagt. Maar de Heere zal 
de sluier vernietigen die alle volkeren omsluiert zoals we 
lezen in Jesaja 25:7.

Ik vond het mooi om te lezen dat God die sluier zal vernie-
tigen. Dan zal er geen sprake meer zijn van BDS (boycot, 
desinvesteringen en sancties) tegen Israël. Een BDS die 
gevoed wordt vanuit universiteiten en kerken en zo onze 
samenleving binnensluipt. Zo zal de Schotse presbyteriaan-

se kerk binnenkort besluiten om Israël te boycotten en zij 
volgt daarmee andere kerkafdelingen. Ontluisterend dat we 
ondanks Paulus waarschuwing in de Romeinenbrief ons tel-
kens maar weer verheffen tegen het Joodse volk en Israël. De 
Italiaanse afdeling van Christenen voor Israël heeft echter 
een nieuwe inhoud gegeven aan de letters BDS. Zij gebrui-
ken het als geuzennaam voor Buy, Defend en Support Israël 
(koop, verdedig en help). Dat is wat we mogen doen in deze 
tijd waarin we ons spoeden naar de eeuwige ontferming van 
de Heere.

Dan nog tot besluit Jesaja 25:8: “Hij zal de dood voor altijd 
verslinden, de Heere Heere zal de tranen van alle gezichten 
afwissen en de smaad van Zijn volk wegnemen van heel de 
aarde, want de Heere heeft gesproken.”
We zien de druk op Israël steeds verder toenemen, maar God 
bewaart Zijn volk. Hij brengt het thuis omdat de Messias 
straks in Jeruzalem aan Zijn volk zal verschijnen.
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Pinksteren en 
Wekenfeest
Begin juni zal het Sjawoe’ot zijn, het 
Wekenfeest. Dat is op precies de 
vijftigste dag na Pesach. Dan wordt 
herdacht dat de Heere God op de 
berg Sinaï de Tien Geboden heeft 
gegeven in de woestijn.

Het christelijke pinksterfeest vindt 
zijn oorsprong in de gave van de 
Heilige Geest. Handelingen 2 spreekt 
daarover. Het is de dag van Pinkster; 
Pentecostè lezen we in het Grieks. 
Dat betekent vijftig. Het is de vijftig-
ste dag. De dag van het Wekenfeest, 
het oogstfeest. Na Pesach, na Pasen 
worden er zeven volle weken geteld, 
negenenveertig dagen. Daarna brak 
die verlangde vijftigste dag aan, het 
oogstfeest, het feest van de tien 
woorden. Je zou er zo Psalm 19 bij 
kunnen zingen dat de vreugde van 
de schepping bezingt en de vreugde 
over de Heere God die Zijn Woord, 
Zijn Thora heeft gegeven. 

Omertelling 
Die zeven weken worden geteld. 
Met Pasen vier je dat Israël Egypte 
verliet, vijftig dagen daarna zou je 
kunnen zeggen ‘verliet Egypte Israël’. 
Er zijn veel Joodse uitleggingen die 
benadrukken dat het daarom een tijd 
duurde voordat de Tien Geboden 
werden gegeven. Het oude moest 
er nog uit! In die zeven volle weken 
worden zeven Hebreeuwse begrip-
pen geteld, steeds in verhouding tot 
elkaar. Het is de bedoeling dat een 
mens dan zichzelf en de verschillen-
de emotionele aspecten voor Gods 
aangezicht brengt. Elke week begint 
met een van die begrippen en elke 
dag van zo’n week wordt dat dan 
overwogen in de verhouding tot de 
zeven begrippen. Deze begrippen zijn 
1. Chesed (liefde-genade-trouw) 2. 
Gevurah (sterkte-kracht-macht)  
3. Tiferet (roem-eer-trots) 4. Netzach 
(volharding-doorzettingsvermogen)  
5. Chod (scherp-bezinning-verbete-
ren) 6. Yesod (basis-fundament)  
7. Malchut (heersen-regeren over 
mensen-koning zijn). Voor ons chris-
tenen is dit wat onwennig misschien. 
Toch is het bemoedigend om deze 
begrippen te peilen. Denk aan de 
eerste paasdag bijvoorbeeld. Dan 
gaat het om chesed-chesed (eerste 
week-eerste dag). In hoeverre liefde 
ook echt liefde is. Juist die overden-
king vindt plaats op de dag dat wij 
de opstanding van Christus mogen 
vieren. En uiteindelijk loopt het uit op 
de verhouding malchut-malchut, de 
koninklijke heerschappij. Dat mag de 
toon van de tijd na Pinksteren zetten. 
Zo gaan we niet een feestloze tijd in, 
maar de tijd van Jezus Christus in wie 
wij Israëls Messias mogen ontdekken. 
Hij is de Koning der koningen.



Viktoria vluchtte met haar ouders, die 
overlevenden van de Holocaust zijn. Nu 
werkt Viktoria in Kharkov. Ze helpt nog 
altijd Joden met hun vertrek naar Israël. 

Vluchtelingen
Er zijn nog steeds veel Joden in Lu-
gansk en Donetsk. Sommige Joden 
vluchtten tijdens de bombardementen, 
maar keerden terug nadat de aansla-
gen minder waren geworden. Hun 
woningen bleken vernield en daarom 
besloten ze alija te maken. Maar er zijn 
ook vluchtelingen die niet terugkeren 
naar hun huizen, ze durven de ‘bezette 
gebieden’ niet in en blijven hopen dat 
de situatie zal verbeteren.

Met hulp van alijaveldwerkers
“Ikzelf zie geen enkele positieve ont-
wikkeling voor deze regio in Oekraïne 
in de nabije toekomst”, geeft Viktoria 
toe. “Er zijn zo veel gruwelijke verhalen 
van mensen die alles hebben verloren of 
zijn gemarteld. Mijn eigen geschiedenis 
in Lugansk eindigde in juli 2014. Na de 

eerste voorvallen waarbij onschuldigen 
omkwamen in mei 2014, realiseerden we 
ons dat wetteloosheid de stad binnen-
kwam. Met hulp van de christelijke 
alijaveldwerkers kregen we treinkaartjes 
en konden we uit Lugansk ontsnappen, 
wat bijna onmogelijk was, want alle 
treinkaartjes waren al lange tijd uitver-
kocht. Maar op de dag dat we op de trein 
moesten stappen, werd het station door 
een bombardement compleet verwoest. 
Enkele dagen laten hoorden we dat vre-
desactivisten een humanitaire corridor 
instelden voor de vluchtelingen. De 
volgende morgen ging iedereen die het 
oorlogsgebied wilde verlaten naar die 
ene plaats. We stapten in auto’s en reden 
naar Centraal-Oekraïne. We hadden 
witte vlaggen op de auto’s. Om de paar 
kilometer was er een controlepost. Er 
was geen garantie dat we tijdens onze 
reis in leven zouden blijven. Nu ik jullie 
dit vertel, klinkt het als een horrorfi lm. 
Ik kan het nog maar nauwelijks geloven 
dat mij en mijn geboortestad dit over-
kwam.”

‘Ze doen het onmogelijke’
“We blijven continu in contact met de 
christelijke alija-alliantie [een groep 
van christelijke alija-organisaties in 
Oekraïne waar Christenen voor Israël 
deel van uitmaakt, red.]. Ze doen het 
onmogelijke; ze halen mensen uit het 
oorlogsgebied, ze bemoedigen hen, 
ze geven praktische en geestelijke 
hulp. Een aantal mensen waarvoor ik 
verantwoordelijk ben, verblijven in de 
schuilplaats van Christenen voor Israël 
voordat ze alija maken. Oudere en 
arme Joden die nu niet de mogelijkheid 
hebben om te vertrekken, krijgen voed-
selpakketten. In hun situatie is deze 
hulp van onschatbare waarde. Ik hoop 
dat deze samenwerking zal blijven 
bestaan en sterker mag worden!”

»  Gebedspunt: Eind mei reist een 
internationale groep vrijwilligers naar 
Oekraïne. Bid voor een veilige en 
gezegende reis.

»  Het kost € 135 om een Jood uit Oek-
raïne (Noorderland); € 900 om een 
Jood uit India en € 400 om een Jood 
uit Frankrijk te helpen naar Israël te 
gaan. Maakt u ook een bijdrage over?
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Alles veranderde toen de oorlog uitbrak in mei 2014. Veel vluchtelingen uit de stad Lugansk 
vertrokken naar de centralere delen van het land. Onder hen was ook Viktoria Sheiktman, 

toen nog vertegenwoordiger van het Joods Agentschap in Lugansk.

Vluchten uit Oost-Oekraïne

Een groep Joodse vluchtelingen uit Oost-Oekraïne in de schuilplaats van Christenen voor Israël in Kiev. | Foto: CvI
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Over op gas
Twee fabrieken in Beersheva scha-
kelden in mei over op gas. Het zijn 
daarmee de eerste in de stad. Het 
betreft een fabriek die keramische 
producten voor de badkamer maakt 
en een dakpannenfabriek. De over-
stap kostte ruim 2 miljoen euro, maar 
de bedrijven kregen subsidie van 
de overheid. De overstap levert de 
bedrijven een jaarlijkse besparing op 
de energienota op van naar schatting 
een half miljoen euro.

Advertentie: ‘Sorry’
Het zat hem al jarenlang niet lekker. 
De Canadese, christelijke zakenman 
Thomas Caldwell had ooit zijn Joodse 
klasgenoot Howard Rosen een fl inke 
mep in zijn gezicht verkocht en de 
rector gezegd dat het per ongeluk 
was gebeurd. “Wat me niet lekker zat 
was dat ik in mijn achterhoofd wist 
dat het antisemitisch was.” Na zestig 
jaar besloot Thomas om in de Cana-
dian Jewish News een advertentie te 
zetten om zijn verontschuldiging aan 
te bieden.

Aardbeving Eilat
Half mei waren er kort op elkaar 
twee lichte aardbevingen te voelen 
in Eilat en omgeving. Het epicentrum 
was in de Sinaïwoestijn. De tweede 
beving had een kracht van 4,8 op de 
schaal van Richter. Er vielen geen 
slachtoff ers en er werd geen schade 
gemeld.

Oostenrijk en Israël

De Oostenrijkse minister van 
Buitenlandse Zaken Kurz bracht in 
mei een bezoek aan Israël. Reden 
van het bezoek was om zestig jaar 
bilaterale relatie te markeren. Kurz 
zei in een interview: “Ik denk dat we 
door onze geschiedenis verplicht zijn 
om ons niet alleen te herinneren wat 
er tijdens de Tweede Wereldoorlog 
gebeurde, maar dat we ook een 
opdracht hebben om goede relaties 
te onderhouden tussen de republiek 
van Oostenrijk en de staat Israël.” | 
Foto: Flash90

Slechte levensomstan-
digheden niet Israëls 
schuld
Een onderzoek onder 1200 Pales-
tijnen bracht enkele opmerkelijke 
resultaten aan het licht. De onder-
vraagden hebben hun vertrouwen 
verloren in het politiek leiderschap 
van de Palestijnse Autoriteit (PA). Ze 
houden de PA en Hamas verantwoor-
delijk voor de verslechterde levens-
omstandigheden.

 D
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“En zie, Ik ben met u, Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan, en Ik zal u terugbrengen in dít land, 
want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik tot u gesproken heb!” (Genesis 28:15)
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Antisemiet, wie
was het niet?

Column

Aangezien een lezer niet direct een kersverse columnist moet 
afserveren, begin ik zijn volgende stuk te lezen. Heeresma 
heeft een idee voor een nieuw bordspel: antisemiet, wie was 
dat niet? De Labour-prominent Ken Livingstone – die van-
wege verwerpelijke uitspraken door zijn partij werd geschorst 
– blijkt in een dubieuze traditie te staan. De linkse beweging 
heeft altijd anti-Joodse tendensen gekend. Met name de ver-
lichte denker Voltaire wordt dan ten tonele gevoerd.

Bordspel
Stilaan vraagt Heere zich af welke beroemd geworden personen 
al niet Jodenhaters zijn geweest. Dit brengt hem op het briljante 
voorstel een nieuw bordspel te ontwerpen: antisemiet, wie was 
dat niet? Zoiets als monopolie. De straatnamen wil hij vervan-
gen door de namen van beruchte antisemieten. En hij kiest voor 
een ongelukkige invulling: ‘De spelers krijgen een pion die een 
Jood voorstelt (...) Wie op Voltaire gooit, raakt zijn pion kwijt.’

Het is me niet duidelijk waarom uitgerekend een Jood de 
klos moet worden. Laat ook christelijke, humanistische en 
atheïstische spelers ondervinden wat de ontmoeting met een 
antisemiet teweegbrengt. En dan dringt zich onvermijdelijk 
de vraag aan ons op: waarom zou het alleen bij Voltaire zo 
rampzalig uitpakken? Maar als iemand bij de ontmoeting met 
elke willekeurige antisemiet van de kaart geveegd wordt, is het 
spel snel afgelopen. 

Ganzenbord 
Misschien is het een beter idee een alternatief ganzenbord te 
maken. Gooi je meteen zes dan heb je geluk. Je blijkt in het 
ganzenparadijs van Christenen voor Israël terechtgekomen 
te zijn. Je mag direct nog een keer gooien. Als een speler in 
het doolhof van de vervangingstheologie verzeild raakt, kan 
hij pas verder als hij zeven heeft gegooid. Elke gans die de 
herberg van Sabeel binnengewaggeld is, krijgt te horen dat hij 
zich verslapen heeft en moet één beurt overslaan. Ieder die 
met Luther in contact komt, wordt verwezen naar de put en 
moet daar honderd keer de schuldbelijdenis van de Protes-
tantse Kerk in Nederland overschrijven en dient daarom zelfs 
drie beurten over te slaan. Wie met de politie in aanraking 
komt, krijgt te horen dat hij te vaak met antisemieten heeft 
gesproken en daarom moet hij acht plaatsen terug. Als een 
speler onverhoopt een ontmoeting met Voltaire heeft, komt 
die in de gevangenis terecht. Daar komt hij alleen weer uit 
als hij het hoogste aantal ogen gooit. Wie denkt weldra op 
nummer 63 het messiaanse vrederijk binnen te gaan, loopt 
wel het gevaar met Hitler in contact te komen en dat bete-
kent: terug naar af.
Laten we hopen dat een fabrikant brood ziet in zo’n ganzen-
bord. Aan wie zal ik dan zo’n leerzaam spel cadeau doen? Dat 
wordt Dries van Agt of Gretta Duisenberg, denk ik.

Hezbollahs 
angst
Op donderdag 12 mei werd Mustafa 
Badr a-Din de opperbevelhebber 
van Hezbollah geliquideerd nabij 
Damascus in Syrië. Wat er daarna 
gebeurde, was veelzeggend voor de 
sterk veranderde strategische situa-
tie aan Israëls noordelijke front.

Op vrijdag 13 mei kreeg ik een aantal 
e-mails van een kantoor dat werkt 
voor de Israëlische regering. De mails 
bevatten informatie over Badr a-Din 
en de gevechtskracht van Hezbollah. 
Uit het materiaal bleek dat de regering 
in Jeruzalem kennelijk sterk rekening 
hield met de mogelijkheid dat de li-
quidatie van Badr a-Din tot een derde 
Libanonoorlog zou kunnen leiden. Het 
liep echter geheel anders af.

Badr a-Din was verantwoordelijk voor 
een lange reeks aanslagen op vooral 
Amerikaanse en Israëlische doelen. Hez-
bollah publiceerde na zijn dood tegen-
strijdige verklaringen. Eerst werd Israël 
verantwoordelijk gehouden, maar kort 
daarna verklaarde de terreurorganisatie 
dat ‘ongelovige terroristen’ (anti-Assad 
rebellen) Badr a-Din hadden gedood in 
een artilleriebeschieting.
De organisatie Syrian Observatory for 
Human Rights sprak deze verklaring 
echter tegen. De Libanese website 
Al-Akhbar leverde het bewijs dat Badr 
a-Din nooit kon zijn gedood door artil-
lerievuur. Naar alle waarschijnlijkheid 
was een ‘Hellfi re’raket de doodsoor-
zaak. Al-Akhbar schreef dat een 
projectiel naast de Hezbollahleider 
was ontploft en een drukgolf had ver-
oorzaakt die interne bloedingen in het 
hoofd van a-Din veroorzaakte. Deze 
informatie, die niet werd gepubliceerd 
in de media, maakte duidelijk dat de 
operatie was uitgevoerd door een 
modern leger en dat het toch Israël 
moest zijn geweest dat de Hezbollah-
commandant had gedood.

Het meest interessante is echter dat 
Hezbollah alles op alles zette om 
te voorkomen dat deze Israëlische 
betrokkenheid bekend werd gemaakt. 
Libanese journalisten werden zelfs 
opgebeld en hen werd duidelijk 
gemaakt dat er niets mocht worden 
gepubliceerd dat zou kunnen duiden 
op Israëls rol in de liquidatie van Badr 
al-Din. Hieruit blijkt Hezbollahs angst 
voor een nieuwe oorlog met Israël. De 
organisatie heeft meer dan een derde 
van zijn manschappen verloren in de 
Syrische burgeroorlog en is niet in 
staat om op twee fronten te vechten.
De verhoudingen zijn dus drastisch 
gewijzigd aan het noordelijke front. 
Israël is nu vrij om een einde te maken 
aan iedere bedreiging vanuit het noor-
den en kan zelfs een top-commandant 
van Hezbollah uitschakelen zonder 
dat dit tot een grote escalatie leidt.
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Kortgeleden is voor Trouw een nieuwe columnist in de pen geklommen: 
Heere Heeresma jr. Zijn eerste pennenvrucht vond ik moeilijk te verteren. 

In zijn debuut blijkt de scribent zijn oordeel direct klaar te hebben. 
Peilingen geven aan dat het stemrecht niet langer aan het volk kan worden 

toevertrouwd. Weg met de democratie. Hij voert een pleidooi voor een nieuwe 
aristocratie, namelijk van technocratische regenten. Een ronduit slecht idee.

Yochanan Visser
yvisser@cvi.nl

Zo las ik onlangs dat een aantal landen 
rond de staat Israël een resolutie heb-
ben ingediend waarin de Tempelberg 
alleen moet worden genoemd met de 
Arabische naam. Die resolutie is weer 
aangenomen door de UNESCO, de 
VN-organisatie voor onderwijs, weten-
schap en cultuur. (Toe maar, wat een 
wijsheid). Maar, zo las ik verder, niet 
alleen voor Arabischsprekende landen, 
ook wereldwijd vond bovengenoemde 
resolutie steun. Inderdaad Israël Aktueel 
en onze krant meldde dit verhaal zelfs 
als voorpaginanieuws.
We denken dan al gauw aan de steen 
uit de profetie van Zacharia 12. En maar 

wrikken om Jeruzalem van zijn heilige 
plaats te krijgen. Lukt niet! En omdat 
dát niet lukt, dan maar de naam veran-
deren. Misschien werkt dat wel. Helaas 
wordt altijd weer vergeten dat Israël dé 
profetische boodschap van de Aller-
hoogste God in onze mensenwereld is.
En wat de culturele wijsheid van 
UNESCO betreft, lijkt het mij voor 
deze organisatie van de Verenigde 
Naties zeer nuttig om eens wat te 
bladeren in het boek der wijsheid Jezus 
Sirach hoofdstuk 24 [deuterocanoniek 
boek, red.]. “Toen gaf de Schepper van 
het heelal mij zijn bevel; (...) En sprak: 
In Jakob zal uw woontent zijn, in Israël 

uw erfdeel. (...) Ik kreeg op de Sion vaste 
voet; Hij deed mij wonen in zijn gelief-
de stad, en vestigde in Jeruzalem mijn 
heerschappij.”

Deze regels schreef ik op Hemelvaarts-
dag, en die bijzondere dag was dit jaar 
ook nog eens Bevrijdingsdag, 5 mei. Be-
vrijd ook van waanideeën en gedachte-
terreur. Heerlijk zijn de woorden van de 
engelen bij de Hemelvaart: “Deze Jezus 
die van u opgenomen is naar de hemel, 
zal op dezelfde wijze wederkomen, als u 
Hem ten hemel hebt zien varen.” Waar? 
Op de Olij� erg, die ten oosten van 
Jeruzalem ligt!

Israël Aktueel
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Israël moet toch wel heel bijzonder zijn, en de God van Israël evenzo. 
Dat wist u als lezen van onze krant natuurlijk al lang. 
Maar dat de wereld dat gaat ontdekken ... actueel!



U was vorig jaar in Israël. Hoe ging het toen in economisch 
opzicht? 
Dijkgraaf: “Opvallend is hoe goed het gaat met de economie. 
Men heeft last gehad van de crisis, maar veel minder dan in 
Nederland bijvoorbeeld. De economie groeit fors en de werk-
loosheid is lager dan bij ons. En dat ondanks het feit dat de 
bevolking groeit door een geboorteoverschot en immigratie. 
Je ziet in de economie heel veel dynamiek.”

Hoe zou u als wetenschapper de economie van Israël samen-
vatten?
“Dynamisch is wat mij betreft het kernwoord. De overheid is 
veel kleiner dan bij ons en het aantal startende bedrijven veel 
hoger. Wel zijn er nog veel mogelijkheden om de producti-
viteit te verbeteren. Je ziet dat nu de economie vooral groeit 
door groei van de beroepsbevolking, het vele aantal uren dat 
men werkt, het relatief lage niveau van de lonen en het grote 
aantal starters.”

Blijft de economie gezond in de toekomst?
“Laten we het hopen. Het land heeft veel uitdagingen en 
groei nodig om de groeiende bevolking werk te geven. De-
fensie vraagt ook veel investeringen, die wel verdiend moeten 
worden. En het zou mooi zijn als er meer geld zou zijn voor 
investeringen in infrastructuur en sociaal beleid. Met name 
de positie van zwakkeren in de samenleving baart zorgen. 
Vandaar dat we Aleh [zie ook pagina 20, red.] ook actief steu-
nen. Het is hard nodig mensen in een achterstandspositie 
te helpen. Maar als je kijkt naar de inherente kracht van de 
economie, onder andere doordat de beroepsbevolking zeer 
gemotiveerd is, zie ik de toekomst optimistisch tegemoet.”
 
Hoe beziet u de economische boycotacties tegen Israël?
– Als econoom...
“Als econoom zou je kunnen zeggen dat het niet zo heel veel 
voorstelt omdat de regio’s waar het meest geproduceerd 
wordt, ontzien worden. Maar voor de mensen ter plekke 
maakt het heel veel uit natuurlijk.”

– Als politicus...
“Als politicus vind ik het helemaal niks. In de EU zie je een 
trend naar acties tegen Israël. Onbegrijpelijk. Waarom doen 
we dit wel voor de betwiste gebieden in Israël maar niet voor 
allerlei andere gebieden waar ook dit soort discussies spelen? 
We behoren achter Israël te staan en het te steunen. Daarom 
hebben we direct toen de boycot kwam een motie ingediend 
en aangenomen gekregen die oproept te focussen op positie-

ve economische samenwerking. Gelukkig horen we uit Israël 
dat men het positieve effect daarvan merkt.”
 
Ondanks hoge kosten voor defensie en opvang van immigran-
ten blijft de economie gezond. 
– Hoe verklaart u dit als econoom?
“Ik denk dat het belangrijkste is dat sprake is van veel jonge 
mensen die bij de overheid niet terechtkunnen maar tóch 
wat willen maken van hun leven. Ze zijn over het algemeen 
goedopgeleid en bereid hun nek uit te steken. Daar komen 
veel nieuwe zakelijke initiatieven uit. Ook slaagt Israël er 
goed in het kostenniveau laag te houden. Ze hebben dus 
goede en innovatieve producten tegen lage kosten.”
– Hoe kijkt u hier als christen tegen aan?
“We bidden om voorspoed voor Israël. Vrede zou het mooiste 
zijn. Maar hoe het economisch gaat, is natuurlijk ook van 
belang. Je ziet, ook in Israël, wel de andere kant daarvan. Als 
voorspoed niet gezien wordt als zegen van God, dan kan het 
materialisme worden. Laten we daarom bidden om Bijbelse 
voorspoed.”
 
Waarom scoort Israël zo goed in innovatie?
“Dat gaat niet vanzelf. Voor een deel komt het door de ge-
motiveerde mensen die de hand aan de ploeg slaan. Maar het 
komt ook doordat het beleid van de overheid erop gericht is 
om alle relevante onderdelen die nodig zijn goed op elkaar af 
te stemmen. Dan gaat het bijvoorbeeld om universiteiten en 
toegang tot financiering. Maar ook is van belang dat door de 
dienstplicht die vele jaren doorgaat, eerst twee jaar fulltime 
en daarna een maand per jaar, mensen een groot netwerk 
hebben. Kennis verspreidt zich daardoor snel en effectief.”
 
U wilt met ondernemers Israël bezoeken. Hoe bent u op dit  
idee gekomen?
“We werden benaderd door iemand uit de Joodse gemeen-
schap. Hij had het idee dat onze ondernemers wel geïnte-
resseerd zouden zijn in een bezoek om te zien of er moge-
lijkheden voor samenwerking zijn. Daar werden we gelijk 
enthousiast van.”
– En het doel van de reis?
“Wat mij betreft is het hoofddeel om bedrijven en de econo-
mie van Israël beter te leren kennen. Het zou mooi zijn als 
meer mensen uit onze achterban in Israël investeren, Neder-
landse producten daar op de markt brengen en Israëlische 
producten importeren. Maar over de precieze invulling en of 
er voldoende belangstelling is, overleggen we nog met onze 
ondernemers.”
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Tunneltraining

De tunnels die Hamas graaft onder de 
grens van de Gazastrook zijn berucht 
(foto). Maar inmiddels is het fenomeen 
zó bekend dat het Israëlische leger zijn 
soldaten traint in nagebouwde tunnels. 
Tunnels die ook echt onder de grond 
liggen, ergens in de Negevwoestijn. 
Het zijn exacte kopieën van Gazatun-
nels. | Foto: Flash90

Hamastiener geeft  
informatie
Een tiener van Hamas werd onlangs 
gepakt terwijl hij probeerde Israël 
binnen te sluipen. De jongen werd 
daarop uitgebreid ondervraagd door 
Israël. De jongen vertelde uitvoerig wat 
hij allemaal wist over Hamas: over de 
training, de methodes om tunnels te 
graven en de plannen voor een oorlog 
volgend jaar.

Enorme robijn gevonden
In de rivier Kishon is een robijn gevon-
den. De opvallende rode steen is de 
grootste ooit in Israël ontdekt. Het is 
een steen van 1,7 karaat en met een 
doorsnede van 8,26 millimeter. Dat lijkt 
niet veel, maar het is wel driemaal zo 
groot als de steen die voor deze vondst 
bekend was als de grootste. De steen 
werd gevonden door het mijnbedrijf 
Schefa Jamin. Dit bedrijf werd opge-
richt in navolging van een profetie van 
rabbijn Menachem Mendel Schneerson 
die zei dat zoekers in de dalen en rivie-
ren van Israël edelstenen zullen vinden.

Britse universiteit tegen 
antisemitisme
De nieuwe voorzitter Malia Bouattie 
van de nationale studentenunie (NSU) 
in Groot-Brittannië heeft zich in het 
verleden antisemitisch, anti-Israël en 
sympathiserend met terreur uitgelaten. 
Om die reden heeft de universiteit 
van Lincoln haar banden met de NSU 
verbroken. Hayley Jayne Wilkinson van 
de plaatselijke studentenbond: “We 
hadden er geen vertrouwen meer in 
dat de NSU de meningen van onze 
studenten vertegenwoordigde.”

Trotse Israëli’s

84 procent van de Israëli’s is er trots 
op Israëli te zijn. Meer dan de helft 
(54 procent) is ontzettend trots, en 16 
procent is gewoon trots. Zo'n 3 procent 
van de ondervraagden is helemaal niet 
trots. | Foto: Flash90
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Elbert Dijkgraaf is Tweede Kamerlid voor de SGP en gelijktijdig  
hoogleraar economie aan de Erasmusuniversiteit. Als wetenschapper heeft  

hij zich verdiept in de economie van het land Israël. Hij verwondert zich over  
de opmerkelijke prestaties die de bevolking van Israël levert.

Professor Dijkgraaf: 
Economie Israël groeit fors

interview

Elbert Dijkgraaf. | Foto: SGP
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De Hollandsche Schouwburg was de plek 
waarvandaan talloze Joden uit Amster-
dam tijdens de Tweede Wereldoorlog 
werden gedeporteerd. Al langere tijd is de 
entree en de daarachter gelegen ruïne van 
de voormalige schouwburg een gedenk-
plaats en klein museum. Met de uitbrei-
ding in de ertegenover liggende voorma-

lige Hervormde Kweekschool, is het de 
bedoeling de twee locaties uit te bouwen 
tot het Nationaal Holocaust Museum. 
Momenteel is de benedenverdieping van 
het gebouw in gebruik genomen met een 
expositie van werken van Jeroen Krabbé 
over zijn in Sobibor overleden grootva-
der, Abraham Reiss, afgewisseld met de 

weergave die de onlangs overleden Sobi-
bor-overlevende Jules Schelvis maakte in 
maquettes. | Foto’s: JHM, Ruud van Zwet

»  hollandscheschouwburg.nl/
holocaust-museum

Op 16 mei werd de voormalige Hervormde Kweekschool aan de Plantage Middenlaan 
in Amsterdam in gebruik genomen als expositieruimte tegenover de Hollandsche Schouwburg. 

Samen vormen deze twee locaties het Nationaal Holocaust Museum in oprichting.

Fotopuzzel
De foto links is een bewerkt detail 
uit een van de foto’s die u in deze krant 
kunt vinden. Weet u welke? Stuur als ant-
woord het paginanummer en de titel van 
het bericht waarbij de foto staat naar 
krant@cvi.nl. Uit de inzenders van het 
goede antwoord trekt de redactie een 
winnaar die een canvas ontvangt met een 
prachtige afbeelding van Jeruzalem. 
»  Insturen vóór 18 juni 2016.

Nationaal Holocaust Museum

kort nieuws

Evacuatieplan

Omwonenden van de Gazastrook 
hebben instructies gekregen voor 
een eventuele evacuatie in het geval 
van een nieuwe Gaza-oorlog. In 
2014 werden omliggende dorpen het 
zwaarst getroff en. Nu wil de regering 
in het geval van een nieuwe oorlog 
de regio rond Gaza volledig evacue-
ren. | Foto: Flash90

Methodisten wijzen BDS 
de deur
Mooi nieuws uit Amerika. De Ver-
enigde Methodistenkerk wees tijdens 
zijn vierjaarlijkse conferentie een 
BDS-resolutie van de hand om te 
investeren terug te trekken uit drie 
bedrijven die Israël zouden steunen 
in de ‘bezettingspolitiek’. In januari 
schrapte het pensioenfonds van de 
methodisten wel nog vijf Israëlische 
banken uit zijn investeringsportfolio.

Intel sluit vestiging
Chipfabrikant Intel sluit in het kader 
van een wereldwijde reorganisatie 
zijn fabriek in Jeruzalem. De meeste 
van de 170 werknemers kunnen ver-
der aan de slag in de fabriek in Kiryat 
Gat. Overigens bouwt Intel daar een 
nieuwe productiefaciliteit waar vier-
duizend arbeiders nodig zijn.

Varkensvlees op Sjabbat
De gemeente Ashdod werd afgelo-
pen maand op de vingers getikt door 
de rechter. De gemeente had vijf 
winkeliers, die op Sjabbat hun win-
kels openen, gemaand deze te sluiten 
in verband met de Sjabbat. Andere 
winkels kregen echter niet deze 
waarschuwing, terwijl deze ook op 
Sjabbat open zijn. De vijf winkels ble-
ken varkensvlees te verkopen. Maar 
de rechter beoordeelde het optreden 
van de gemeente als willekeurig en 
onterecht en maande de gemeente 
naar een consequente oplossing te 
zoeken.

Bankpresident

De in Israël geboren Ilan Goldfajn 
groeide op in Rio de Janeiro en woon-
de daarna nog enkele jaren in Haifa. 
Hij woont en werkt momenteel in 
Brazilië als hoofdeconoom bij de 
grootste bank van het land. Maar niet 
lang meer. Eind mei werd hij aange-
steld als president van de Centrale 
Bank van Brazilië. | Foto: Marcia Zoet, 

Bloomberg

Joods erfgoed

Maar wie op zoek gaat naar de Joodse 
geschiedenis van dorpen en steden komt 
een bijna overweldigende rijkdom tegen. 
Genoeg om boeken mee te vullen. En 
aan te raden is om met enkele onlangs 
verschenen boeken uw boekenkast te 
vullen.

De Gids van joods erfgoed van Jan Stou-
tenbeek en Paul Vigeveno is zo’n boek. 
Dik, maar handzaam. En vanaf het eerste 
moment dat je het openslaat blijf je hier 
en daar lezen – waarschijnlijk begin je bij 
je eigen woonplaats, dat is het eerste wat 
ik deed. Je leest over het verhaal achter 
de gevels van de vele panden die we in 
onze dorpen en steden terugvinden. 
Interessante details worden vermeld en 
ook is er gedacht aan de mensen die de 
diverse plaatsen willen bezoeken. Kaart-
jes, adressen en een aanduiding hoe 
bezienswaardig het is. Een excursie is zo 
gepland. Wie meer wil weten van Joods 
Nijkerk, de plaats waar Christenen voor 
Israël gevestigd is, kan mee met onze ex-
cursie. Zie op de Actiefpagina’s verderop 
in deze krant.

Van Joods Gouda van Tom Verwaijen 
verscheen een tweede deel: Joods Gouda 
II - de laatste 100 jaar Joods leven vanaf ca. 
1850. Een schitterend vormgegeven boek. 
De rijke documentatie van dit boek – fo-
to’s, persoonlijke verhalen en een ver-
scheidenheid aan advertenties, uithang-
borden en meer – en het feit dat het een 
tweede deel is, tonen hoeveel er nog altijd 
te vertellen valt. De lijst van omgekomen 
Joodse Gouwenaren maakt je stil. De lijst 
is tragisch lang.

Ook het Holland Historisch Tijdschrift 
kwam met een editie Joods in Holland. 
Het tijdschrift is kleurrijk geïllustreerd én 
ingenaaid. Het tijdschrift slaat ‘Joods Am-
sterdam’ over, en kijkt wat er nog meer te 
vertellen is over Joden in Nederland. Het 
gaat over plaatsen als Scheveningen en 
Den Haag. Maar wat deze uitgave bijvoor-
beeld zo interessant maakt is een bijdrage 
over een Joodse familie, Suasso, en een 
beeldessay over het Joods werkdorp in de 
Wieringermeerpolder. En een verrassend 
artikel over ‘Joods territorialisme en zijn 
‘Hollandse dimensie”. (MT)

Nederland blijkt een rijke historie te hebben wat betreft de Joodse gemeenschap. Historie, dat wel, 
want de Holocaust heeft een gapend gat achtergelaten. Het merendeel van de Joodse Nederlanders 

werd in de kampen vermoord. Ze kwamen niet terug. Daarmee raakte veel Joods erfgoed - gebedshuizen, 
woningen, bedrijfspanden en begraafplaatsen - in vergetelheid en verval.

»  Gids van joods erfgoed; 
Jan Stoutenbeek 
en Paul Vigeveno; 
Uitgeverij Bas 
Lubberhuizen; 
€ 39,99. Te bestellen 
bij het IPC.

»  Joods Gouda II; 
Tom Verwaijen; 
ISBN 9789462287587; 
€ 24,90

»  Joods in Holland; 
Holland Historisch 
Tijdschrift; Uitgeverij 
Verloren; € 15,00



Een groot terrein. Veel groen. Ruimtelijk. Rustig. Hier en daar staan gebouwen. Dit is het terrein van Givat Haviva,  
in het noorden van Israël, een Joods-Arabisch instituut dat zich inzet voor een vreedzame samenleving van Joden en Arabieren.

Voorbij de dialoog

Givat Haviva wil Joden en Arabieren met elkaar in gesprek brengen en vervolgens verdere samenwer-
king faciliteren om zo elkaar beter te leren begrijpen en vrede te bevorderen. | Foto: Givat Haviva

Frans vredesinitiatief
Frankrijk wil een bijeenkomst orga-
niseren met Europese ministers van 
Buitenlandse Zaken. Die bijeenkomst 
moet nog voor de zomer plaatsvinden. 
Een bijeenkomst om het vredesoverleg 
tussen de Israëli’s en Palestijnen nieuw 
leven in te blazen. Alleen is de bijeen-
komst zonder Israël of de PA-verte-
genwoordiging. Een woordvoerder 
van premier Netanyahu zegt dat het 
Franse initiatief “de Palestijnen de 
mogelijkheid biedt directe onderhan-
delingen te vermijden, waardoor vrede 
verder uit het zicht raakt”.

Netanyahu bewonderd
Een tiende plek voor de Israëlische pre-
mier op de Amerikaanse lijst van meest 

bewonderde mannen in 2016. Obama, 
paus Franciscus en Stephen Hawking 
voeren de lijst aan. Maar Netanyahu is 
populairder dan George W. Bush en Bill 
Clinton. De lijst kwam tot stand via de 
vraag: “Denkend aan de mensen we-
reldwijd die in leven zijn, wie bewon-
dert u het meest?” | Foto: Flash90

Vijftig miljoen voor Gaza
De VS stellen over een periode van 

vijf jaar vijftig miljoen dollar beschik-
baar voor hulp aan Gaza. De situatie 
in Gaza is sinds de machtsovername 
door Hamas hard achteruitgegaan. De 
hulp wordt uitgezet via het Ameri-
kaanse Agentschap voor Internationale 
Ontwikkeling in samenwerking met 
Katholieke Hulpdiensten. De VS zien 
Hamas als een terreurorganisatie en 
hebben er geen contact mee.

Bevolking vertienvoudigd
In de 68 jaar van het bestaan van de 
staat Israël is de bevolking enorm 
gegroeid. Het Centraal Bureau voor de 
Statistiek berekende dat de bevolking 
is vertienvoudigd. De teller staat op 
8.522.000 Israëli’s. In 1948 waren dat er 
806.000.

Olierijk
Al in de jaren negentig was bekend dat 
er olie zit in de bodem van de Dode 
Zee. Maar hoeveel olie? Israëlische en 
internationale bedrijven publiceerden 
onlangs een rapport waarin staat dat 
het reservoir zeven tot elf miljoen 
vaten olie kan leveren, met een waarde 
van rond de 1,2 miljard sjekel.  
| Foto: Flash90
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Van de zeven miljoen Israëlische in-
woners is meer dan anderhalf miljoen 
Arabier. Wettelijk zijn ze gelijkgesteld 
met de Joodse bevolking maar, zoals in 
ieder ander land waar een minderheid 
woont, is ook hier soms sprake van dis-
criminatie. Givat Haviva bouwt aan een 
gelijkwaardige maatschappij. De finan-
ciën voor dat werk komen van binnen- 
en buitenlandse giften. Yvette Bours 
Justus, voorzitter van stichting Vrienden 
van Givat Haviva in Nederland, komt 
al zo’n 45 jaar naar Israël voor vakantie. 
“Het is een prachtig, fijn land, maar 
ook een land met problemen, zoals het 
Joods-Arabische conflict. Ik wilde daar 
actief wat aan doen en in Givat Haviva 
vond ik de juiste organisatie.”

Co-existentie
Givat Haviva, opgericht in 1949 door de 
landelijke kibboetsbeweging, is de oud-
ste en grootste organisatie in Israël die 
werkt aan vrede en co-existentie tussen 
de Joodse en Arabische bevolkingsgroe-
pen. Het centrum ontleent zijn naam 
aan Haviva Reik, geboren in 1914 in 
Slowakije. Zij wijdde haar leven aan 
de verdediging van de vrijheid. In 1944 
ging ze als verzetsstrijdster terug naar 
haar geboorteland waar zij in november 
van dat jaar door de nazi’s gevangen 
werd genomen en geëxecuteerd.

Activiteiten
De activiteiten van het centrum zijn 
gericht op onderlinge communicatie 

en wederzijds begrip. Yaniv Sagee, 
directeur van het instituut: “We hebben 
een afdeling over de geschiedenis en 
de cultuur van de Arabische en Joodse 
samenleving en een documentatie- en 
onderzoekscentrum over de Shoah 
(Holocaust). Er zijn cursussen om de 
Arabische taal te leren. Ook geven we 
trainingen aan Arabische en Joodse 
lokale bestuurders om hen te leren 
samenwerken. We geven les in He-
breeuwse conversatie op Arabische 
scholen (veelal door Joodse leraren) om 
de kansen op de arbeidsmarkt te ver-
beteren. En we werken aan de vooruit-
gang van de positie van vrouwen door 
hen wegwijs te maken in het opzetten 
van bedrijven, bij voorkeur tussen 
Joodse en Arabische vrouwen.” Er is 
ook internationale erkenning voor alle 
initiatieven. In 2001 werd Givat Haviva 
bekroond met de UNESCO-prijs voor 
vredeseducatie, voor haar aanhouden-
de bijdrage aan het bevorderen van de 
Joods-Arabische dialoog en het herstel 
van de onderlinge relatie. 

Meer dan alleen dialoog
Het vlaggenschip van Givat Haviva is Ge-
deelde gemeenschappen waardoor Arabi-
sche en Joodse dorpen samenwerken op 
verschillende terreinen en waarmee de 
programma’s van Givat Haviva worden 
geïmplementeerd. “Dialoog alleen is niet 
voldoende, het gaat ook om het actief 
samen bezig zijn”, zegt Sagee.
Andere projecten zijn Kinderen onder-
wijzen kinderen en Oog in oog. “Overal in 
Israël vind je Joodse en Arabische dor-
pen en steden, vaak liggen ze vlak naast 
elkaar. Sommige hebben een gemengde 
bevolking, zoals Tel Aviv en Nazareth, 
toch mixen Joden en Arabieren weinig”, 
vertelt Samer Atamneh, mededirecteur 
van de onderwijsafdeling. “We brengen 
Arabische en Joodse scholieren samen 
om met elkaar te praten over cultuur en 
identiteit. Bij die ontmoetingen gaan 
we niets uit de weg, we bespreken alles, 
ook het conflict in het Midden-Oosten 
en de gevolgen daarvan. Zo ervaren 
Arabische jongeren het bijvoorbeeld 
als vervelend dat ze extra gecontro-
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leerd worden als ze een winkelcentrum 
binnengaan. Joodse jongeren denken bij 
Arabieren vooral aan raketten en oor-
log. Het praten over elkaars gevoelens 
zorgt voor meer onderling begrip, je kan 
er niet vroeg genoeg mee beginnen”, 
legt Atamneh uit. Voor deze succesvolle 
projecten liggen er vanuit heel Israël 
nieuwe aanvragen.

Kunst
In het kunstcentrum van Givat Haviva 
zijn Joden en Arabieren creatief bezig. 
Er wordt samen geschilderd, geboet-
seerd en gefotografeerd, wat voor accep-
tatie en begrip zorgt naar de ander toe. 
“Het fotografieproject Door andermans 
ogen is een prachtig voorbeeld daarvan”, 
vertelt Yvettte. “Arabische en Joodse 
cursisten gaan bij elkaar op bezoek en 
maken kennis met elkaars gezinnen. De 
opdracht is om daar een fotoreportage 
van te maken. Vaak is het de eerste keer 
dat ze bij elkaar op bezoek zijn.” De fo-
totentoonstelling Door andermans ogen 
heeft in verschillende landen, en ook in 
Nederland, al veel bezoekers getrokken. 
“We hadden de afgelopen jaren drie ex-
posities in Nederland, onder andere in 
de Domkerk in Utrecht en binnenkort 
komt er weer een. De belangstelling is 
groot. Samen met elkaar leven is een 
actueel onderwerp.”

Givat Haviva werkt aan onderling begrip Joden en Arabieren

Uit het gastenboek  
van de Domkerk in 
Utrecht

“Afstand is te overbruggen,  
verschil mag er zijn.  
Mooie tentoonstelling!”

“Ontroerend en zo toepasselijk  
nu met onze nieuwe  
‘landgenoten’/vluchtelingen.”

“Zoveel verschillen, maar ook 
zoveel overeenkomsten.”

Door gezamenlijke activiteiten zoals onder meer 
creatieve workshops en kookateliers maken Joden 
en Arabieren kennis met elkaar. | Foto: Givat Haviva
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De richting 
van ons geloof 

In het Jodendom moedigt men elkaar aan te ‘werken aan je 
emunah’. Dat is: jezelf oefenen in het besef dat God alles in 
deze wereld actief bestuurt. Tot in de kleinste details. Zoals 
Jezus in Matteüs 10:29 opmerkt dat geen mus van het dak 
valt buiten God om, zó tot in detail is God betrokken bij Zijn 
schepping. 
Dat is ons moderne mensen vreemd. De verlichting en 
moderne wetenschap hebben Gods aandeel in deze wereld 
weg verklaard. Wij zien vooral de natuurwetten als sturende 
elementen in de schepping. Maar ook daarin is God actief 
aanwezig. Als je dat leert beseff en, wordt de wereld een stuk 
heiliger. Want dan leer je Gods hand zien in ogenschijnlijk 
heel gewone dingen.

Lijden als zegen
Maar emunah gaat nog dieper. Geloof is ook het besef dat God 
alles bestuurt ten goede. Zoals Paulus ook beschrijft in Romei-
nen 8:28: “En wij weten dat voor hen die God lie� ebben, alle 
dingen meewerken ten goede.” Maar dat alles betekent dus 
ook de narigheid in deze wereld, ook ons lijden. Hoe mogen 
we dat duiden?
Wie volmaakt gelooft dat God alles bestuurt en ten goede 
gebruikt, zoals Zusya uit het chassidisch verhaal in het kader 
hiernaast, ziet het lijden niet meer als lijden, maar ziet er 
overheen op de goedheid die de Heere ermee voor ogen heeft. 
Diegene ervaart dan zelfs het lijden als zegen. Zo droeg ook de 
Here Jezus het lijden van het kruis, door er overheen te zien 
op de vreugde die in het verschiet lag (Hebreeën 12:2). 

De richting van ons geloof
Waarom staat dit geloof zo ver van ons af? Ik denk dat dat te 
maken heeft met de richting van ons geloof. Wat is het doel 

van mijn geloof? Johannes 3:16 zegt: dat ik behouden word! 
En dat ik Gods zegen mag ontvangen. Deel mag uitmaken van 
een geloofsgemeenschap. De gaven van Gods Geest mag ont-
vangen. Maar als ik me nu afvraag wie het doel van mijn geloof 
is, dan ben ik dat zelf. Ik geloof richting mezelf. Eigenlijk is 
daarmee mijn geloof heel egoïstisch.
In de ontmoeting met Israël heb ik de andere richting mogen 
zien: geloven richting God. Daarbij gaat het niet meer om je 
behoud of je zegen. Daarbij speelt het ‘ik’ geen rol. Het geloof 
van Israël, emunah, is gericht op God. Op Zijn eer. Wie gelooft 
richting God, is in zijn doen en laten gericht op de glorie van 
de Allerhoogste. Daar kunnen wij nog heel veel van leren! 
‘Kom mijn ongeloof te hulp!’
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Het Hebreeuwse woord voor geloof is emunah, een woord dat ook wel 
zoiets betekent als ‘onbeweeglijk’, of ‘rotsvast’. Geloven is dus niet 

zomaar een mindset of overtuiging. Nee, het is een zeker weten.

Nooit geleden
Een chassidisch verhaal vertelt over rabbi Shmelke en zijn 
broer die bij de Maggied van Mezeritch kwamen en hem 
vroegen: “Onze geleerden hebben ons geleerd om de 
Eeuwige te danken voor het goede dat Hij ons doet toe-
komen, maar ook voor het lijden dat ons treft. En om dit 
in vreugde te ontvangen. Hoe is dat mogelijk? Dichten we 
dan de Eeuwige niet het kwaad toe?” Hierop stuurde de 
Maggied van Mezeritch hen naar ene Zusya. Die zou hen 
kunnen antwoorden. Zusya was een man die overduidelijk 
getekend was door veel lijden. Maar toen de rabbijnen 
hem hun vraag voorlegden, glimlachte hij vertwijfeld en 
antwoordde vriendelijk: “Ik vrees dat de Maggied van 
Mezeritch zich moet hebben vergist. Voor zover ik me kan 
herinneren heeft de Eeuwige mij namelijk nooit enig lijden 
doen toekomen.”

De negende letter van het alfa-
bet is de tet. Zijn getalswaarde 
is dus ook negen. Het getal 
vijftien wordt geschreven als 
tet-wav (9+6), omdat de com-
binatie jod-he (10+5) staat voor 
de Naam van God. Vandaar 
bijvoorbeeld de aanduiding Toe 
(tet-wav) bisjvat voor 15 sjvat, 
het nieuwjaar van de bomen.
De tet vertegenwoordigt een 
harde t-klank (in tegenstelling 
tot de tav, de laatste letter van 
het alfabet). De oervorm van 
de tet is een cirkel met twee 
kruisende lijntjes erin. Het 
teken ontwikkelde zich in het 
Hebreeuws tot de wat ronde, 
aan de bovenkant open letter 
zoals we die nu kennen, en in 
het Grieks tot de letter thèta 
(Θ), waarbij overigens de klank 
in het Grieks duidelijk verschilt 
van de Semitische klank. 

De tet is de eerste letter van 
het woord tov, ‘goed’. Daar 

wordt hij altijd mee geassoci-
eerd (zie bijvoorbeeld Psalm 119: 
65, 66, 71 en 71, die allemaal met 
tov beginnen). De Talmoed zegt 
dat de tet betekent dat God 
goed doet aan degenen die Zijn 
geboden doen. 
Zo komt hij ook voor het eerst 
voor in de Bijbel. “God zag het 
licht, dat het tov was.” In het 
scheppingsverhaal horen we 
zeven keer dat God zag dat het 
goed was, waarvan tweemaal 
op de derde dag. Op de zesde 
dag is alles zelfs “zeer goed”. 
Wat betekent het dat het 
licht goed was? Grote Joodse 
uitleggers als Rasji (Frankrijk, 
elfde eeuw) verklaren dat 
God het afzonderde voor de 
rechtvaardigen (tsaddikiem) 
in de toekomst. Rasji voegt er 
aan toe, dat de meer letterlijke 
verklaring is dat God zag dat 
het ongepast was dat licht en 
donker door elkaar heen zouden 
‘dienen’. Daarom stelde Hij 
grenzen aan beide: de dag voor 
het licht en de nacht voor de 
duisternis. 
De tet heeft daarom ook iets 
dubbelzinnigs. Zoals licht van 
duister gescheiden wordt, is er 
ook onderscheid tussen rein 
en onrein. De woorden voor 
reinheid (tohora) en onreinheid 
(toem’a) beginnen allebei met 
een tet. Het reine kan besmet 
raken en onrein worden. 

Je zou kunnen zeggen dat de 
vorm van de letter naar binnen 

Tet
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Het alefbeet
Kees de Vreugd
kdvreugd@cvi.nl

Lees verder op pagina 11 »

Wist u dat...
•  Sjawoe’ot in Israël slechts een dag gevierd 

wordt: op de zesde dag van de Hebreeuwse 
maand Siewan (meestal eind mei, begin 
juni).

•  de Joden in de diaspora het in twee dagen 
vieren.

•  Sjawoe’ot ‘weken’ betekent en refereert aan 
de telling van zeven weken vanaf de tweede 
dag van Pasen. Deze periode wordt de omer-
telling genoemd.

•  Sjawoe’ot is het enige pelgrimsfeest is waar-
van in de Bijbel geen specifi eke datum staat 
wanneer het gevierd moet worden.

•  er verschillende benamingen voor Sjawoe’ot 
zijn: Chag Sjawoe’ot (wekenfeest), Chag Ha-
katsier (oogstfeest), Jom Habikoeriem (dag 
van de eerste vruchten), Pentecost (Grieks 
voor ‘vijftig’).

•  er in 1890 seculiere Sjawoe’otvieringen 
werden geïntroduceerd door de kibboetsen. 
Omdat ze agrarische gemeenschappen wa-
ren, werden de eerste vruchten tijdens een 
feestelijke ceremonie gepresenteerd. Maar 
hoogtepunt was en is nog steeds wanneer 
trotse ouders hun ‘oogst’ van nieuwgeboren 
baby’s presenteren aan de gemeenschap.

12 en 13 juni 2016 

Sjawoe’ot
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Uit:  Israëlische feesten, gedenkdagen 
en evenementen; Petra van der 
Zande
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Jesaja en de terugkeer 

Algemene bewoordingen 
Allereerst gebruikt Jesaja de term die 
ook wordt gebezigd door Jeremia, 
Ezechiël, Micha en Zacharia. Als er 
wordt gesproken over terugkeer uit de 
ballingschap, dan treff en we bij deze 
vier hetzelfde woord aan: lekabééts. De 
betekenis is ‘verzamelen’, ‘bijeenbren-
gen’. Ezechiël 11, vers 17: “Zo zegt de 
Here Here: Ik zal u vergaderen uit de 
volken en u bijeenbrengen uit de landen 
waarin gij verstrooid zijt, en Ik zal u het 
land Israël geven.” Ik zal u vergaderen ... 
ve-kibátsti etchéém. Hier zien we waar 
het verzamelen, inzamelen, toe dient. 
God brengt de bannelingen bijeen om 
ze terug te voeren naar het land van de 
vaderen. Zo ook bij Zacharia in hoofd-
stuk 10, vers 8-9: “Ik zal hen tot Mij 
fl uiten en hen vergaderen (akabtséém), ... 
zij zullen terugkeren (va-shavóe).” 

Jesaja 43:5-6 
Het werkwoord lekabééts, inzamelen, 
bijeenbrengen, is rechtstreeks ver-
want aan het bekende zelfstandige 
naamwoord kibboets. In het Modern 
Hebreeuws, het Ivriet, gebruikt men 
het voor ‘collectief’. Dat is ook logisch, 
immers de kibboets is een collectieve 
nederzetting. Maar de rabbijnen spre-
ken, als het om de inzameling van de 
ballingen gaat, van kibbóets ha-galoejót. 
Zij hebben dat begrip, die profetische 
uitspraken, door de eeuwen levend 
gehouden. Feitelijk staan we in de 
moderne kibboets midden in het pro-
fetische woord. We zien het resultaat 
van de goddelijke inzameling vlak voor 
onze ogen. “Ik doe uw nakroost van het 
oosten komen en vergader u van het wes-
ten” ... mi-ma’aráv akabtsècha. “Ik zeg tot 
het noorden: Geef, en tot het zuiden: 
houd niet terug. Breng mijn zonen van 
verre en mijn dochters van het einde 
der aarde.” 

Dat werkwoord verzamelen, inzamelen, 
bijeenbrengen, lekabééts, is gebouwd 
op de woordstam k-b-ts. Die stam zien 
we in steeds andere gedaante, maar de 
grondbetekenis blijft dezelfde, of het nu 
om vormen van een werkwoord gaat of 
om een zelfstandig naamwoord. 

Dorsen 
Staat Jesaja met k-b-ts, lekabééts, naast 
andere profeten als er over inzame-
len en terugkeer naar het land wordt 
gesproken, hij gebruikt ook verrassende 
beelden om iets duidelijk te maken. In 
het boek Ruth zien we voortdurend het 
woord ‘oplezen’. Hoofdstuk 2 vertelt hoe 
Ruth aren opleest op de akker van Boaz. 
Tot twaalfmaal is daar het woord lakát, 
oplezen. 
Het gaat om oprapen en bijeenbrengen, 
verzamelen. Vers 17 zegt: “Zij klopte uit 
wat zij opgelezen had.” Dat uitkloppen 
is een vorm van dorsen, het vrijmaken 
van de tarwekorrels uit de aren. Jesaja 
gebruikt dat als beeld in 27:12 als het 
gaat om bijeenbrengen van ballingen: 
“De Here zal de aren dorsen, en gij zult 
ingezameld worden, één voor één, kin-
deren Israëls’. De NBG-vertaling spreekt 
van ‘ingezameld’, maar de grondtekst 
zegt: ve-atém telóektoe ... gij zult opge-
lezen worden. De Statenvertaling: op-
gelesen. De Herziene: opgeraapt. Hier 
hebben we het beeld van een oogstende 
en dorsende God die Zijn volk één voor 
één opraapt en thuis brengt. 

Jesaja 60:8 nog een beeld 
Heel verrassend is wat we lezen, eigen-
lijk zien, in Jesaja 60, vers 8. “Wie zijn 
dezen, die als een wolk komen aange-
vlogen en als duiven naar hun til?” Die 
bewoording ‘naar hun til’ is hier belang-
rijk, immers, daarmee wordt gezegd dat 
de vogels naar hun eigen plek, de plaats 
waar hun thuis is, vliegen. Voor ‘til’ zegt 

de grondtekst: aroebáh. De gangbare 
betekenis hiervan is ‘venster’. In die zin 
treff en we het aan in Genesis 7:11 en 8:2, 
waar het ook al beeldspraak is, namelijk 
de openingen, de vensters, waardoor 
het water van de zondvloed uit de 
hemel viel. Het ‘hun’ til staat ook in de 
grondtekst: aroebotehéém. Vermoedelijk 
gaat het hier niet zozeer om het venster 
van een duivenhok, maar om de ijzeren 
afsluiting van een venster: het tralie-
werk waarin duiven hun nest bouwen.
Echter, dat is hier niet het belangrijkste. 
De kern van dit beeld is iets dat pas 
in de twintigste eeuw begrepen kon 
worden. De vraag van Jesaja behelst ons 
inziens vliegtuigen die ballingen terug-
brengen naar ‘hun til’, naar de plaats 
waar van oudsher hun woonplaats 
was, het land der vaderen. De profeet 
ziet stalen vogels. Maar wat hij wer-
kelijk ziet, is voor hem ook een vraag, 
hij begrijpt die vliegtuigen niet, maar 
moet ze met iets vergelijken om er over 
te kunnen spreken: vogels! Maar wij, 
mensen uit de moderne tijd, weten hoe 
ballingen uit meerdere landen alleen 
maar vliegend thuis konden komen, 
ook heimelijk, omdat terugkeer over 
land belemmerd kon zijn. Zo was er 
vlak na 1948 de Operatie Magic Carpet , 
waarbij 47.000 Jemenitische Joden door 
de lucht naar hun ‘til’ kwamen. En vele 
vluchten volgden, vanuit andere landen. 
Voor ons een begrip, maar voor Jesaja 
nog een vraag. God liet hem in een heel 
verre toekomst kijken. 

»  Deze zomer staat de expositie in het 
Israëlcentrum in het teken van de 
terugkeer van het Gods volk naar het 
land van de vaderen. Kom ook een kijkje 
nemen! Alle info over de expositie De 
grote terugkeer lees je op de actiefpagi-
na’s in deze krant.
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Ook bij de profeet Jesaja vinden we uitspraken over de terugkeer 
van het volk uit de ballingschap: in algemene bewoordingen, 

maar soms gebruikt hij verrassende beelden.

gekeerd is. Het gaat daarmee 
om een innerlijke, verborgen 
goedheid. In Genesis 24:16 
lezen we dat Rebekka erg knap 
om te zien was. Letterlijk staat 
hier: “goed (tova) van aange-
zicht”. Hetzelfde wordt gezegd 
van Bathseba in 2 Samuël 11:2. 
Tov is een van de acht synonie-
men voor schoonheid in het 
Hebreeuws. Het duidt op een 
innerlijke schoonheid, die beli-
chaamd wordt door Rebekka en 
Bathseba.
De ronde, naar binnen gekeerde 
vorm heeft ook iets weg van 
een zwangere vrouw. Het ge-
heim van de tet is de kracht van 
de moeder om negen maanden 
(tet is negen!) het goede dat in 
haar verborgen is te dragen. 

Toen Mozes geboren werd, 
zag zijn moeder Jochebed dat 
hij tov was. Zo staat het in 
Exodus 2:2. Daarom verborg ze 
hem drie maanden. De Joodse 
verklaarders leggen uit dat dat 
betekent dat bij zijn geboorte 
de hele kamer vervuld werd met 
licht. Het was zijn goddelijke 
missie om Israël uit Egypte te 
leiden en de Thora op de Sinaï 
te openbaren en zo licht te 
brengen in de wereld en hemel 
en aarde te verenigen.

Ten slotte nog iets uit de mys-
tieke traditie van het Joden-
dom en het chassidisme, te 
kort, maar te mooi om niet te 
noemen: 
De getalswaarde van het 
woordje tov is zeventien. Dat 
is ook de getalswaarde van de 
verborgen Naam van God, die 
staat uitgeschreven in de schep-
ping, af te lezen uit de eerste 
letters van de woorden “de 
hemel en de aarde” in Gene-
sis 1:1. Tsaddikiem, die ‘goed’ 
genoemd worden, bezitten de 
kracht van die verborgen Naam, 
de goedheid die in hen ver-
borgen is. Zo onthullen zij het 
innerlijke licht en de bedoeling 
van de schepping. Zij zijn, zegt 
het chassidisme, “in de wereld 
en tegelijk buiten de wereld”, 
omdat zij zich volledig bewust 
zijn dat er “niemand anders is 
naast Hem”. 
Door de toewijding van de 
mens aan God wordt heel de 
werkelijkheid ‘zwanger’ van 
Gods oneindige goedheid en 
schoonheid. Zo brengt zij har-
monie en vrede aan hemel en 
aarde. Dat is de les van de tet.
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Het alefbeet
Kees de Vreugd
kdvreugd@cvi.nl

 » Vervolg van pagina 10

Iraakse Joden op het vliegveld in Israël 
nadat ze in 1950 met Operatie Ezra 
en Nehemia uit Irak zijn gekomen.
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kort nieuws

Banken en terreur
De financiële wereld is zo’n ingewik-
keld netwerk, dat Israëlische banken 
in het zakendoen met Palestijnse 
banken soms onbedoeld terreuractivi-
teiten ondersteunen. Twee Israëlische 
banken besloten daarom onlangs hun 
banden met Palestijnse banken door 
te snijden. Er wordt actie gevoerd om 
ook andere banken zover te krijgen.

Israëlische app in Rio
Bezoekers van de Olympische en Para-
lympische Spelen in Rio de Janeiro ko-
mende zomer, kunnen eenvoudig hun 
reis van wedstrijd naar wedstrijd met 
het openbaar vervoer plannen dankzij 
een Israëlische app op hun telefoon. 
Het in 2011 opgerichte Moovit werkt 
samen met de gemeente van Rio voor 
het verwerken van alle gegevens.

Geld voor bedoeïenen

De Israëlische regering trekt de 
portemonnee voor de bedoeïenenge-
meenschap in Noord-Israël. Afgelo-
pen maand keurde een ministeriële 
commissie een budget goed van 210 
miljoen euro waarmee in de bedoe-
ienengemeenschappen onder meer 
betere infrastructuur, onderwijsvoor-
zieningen en welzijnsinstellingen moe-
ten worden gerealiseerd. | Foto: Flash90

Sociale media en racisme
Drie Franse organisaties – een Joodse 
studentenunie, een antiracisme- en 
een antihomofobieorganisatie – 
hebben de handen ineengeslagen en 
hebben Facebook, Twitter en Youtube 
aangeklaagd voor het nauwelijks op-
treden tegen het plaatsen van hatelij-
ke en antisemitische content op het 
platform. Het valt de organisatoren 
op dat de platformen heel nauwkeu-
rig op bijvoorbeeld porno controleren, 
maar dat hatelijke berichten vaak 
gewoon kunnen blijven staan.

Wapensmokkel over zee

Een in april gearresteerde visser uit Gaza 
heeft de Israëlische veiligheidsdiensten 
verteld hoe hij voor Hamas wapens 
smokkelde over zee. Hieruit blijkt dat 
Hamas dankbaar misbruik maakt van 
Israëls goede wil, waarmee het vissers 
uit Gaza toestond om langer en verder 
uit de kust te vissen. | Foto: Flash90

Honderd jaar na de Sykes-Picotovereenkomst

Lijnen op een landkaart

Geen Joodse staat
De geallieerde plannen voor de toe-
komst van het Midden-Oosten wer-
den uitgewerkt door de Britse kolonel 
Sir Mark Sykes en de Franse diplomaat 
François Picot, met inbreng van de 
Russische minister van Buitenlandse 
Zaken Sergei Sazonov.
Vooreerst werd de Levant in Britse en 
Franse invloedssferen verdeeld, door 
het trekken van een vrijwel rechte 
lijn, in noordoostelijke richting van 
de Middellandse Zee naar de Iraanse 
grens. Alles ten noorden daarvan viel 
onder Frans beheer, alles ten zuiden 
ervan onder Brits toezicht. Rusland 
verkreeg delen van de Turkse romp-
staat, waaronder Constantinopel (het 
latere Istanboel), de Bosporus-water-
weg tussen de Zwarte- en de Mid-
dellandse Zee, alsook Armeense en 
Koerdische gebieden in Oost-Turkije.
West-Palestina zou vanwege de christe-
lijke heilige plaatsen onder gezamenlijk 
Brits-Frans-Russisch bestuur komen, 
met uitzondering van een Britse encla-
ve bij de strategische baai van Haifa/
Akko. Van een Joodse staat was bij Sy-
kes-Picot geen sprake. In delen van de 
Franse en Britse zones zouden wel twee 
aparte Arabische staten worden ge-
sticht (of een federatie). Dat onderdeel 
van het plan week af van eerdere Britse 
toezeggingen aan de Hasjemitische 
heersers in Mekka over de stichting 
van één grote Arabische eenheidsstaat 
onder Hasjemitisch leiderschap.
Londen en Parijs claimden ook het 
recht om naar eigen inzicht grenzen 
in hun invloedsferen te trekken. Daar 
bleef het niet bij. Ook de namen van 
sommige gebieden en latere staten in 
de Levant werden in Europese hoofd-
steden bepaald. Het aan Frankrijk 
toevallende West-Syrië werd Libanon 
genoemd, naar een lokale bergrug; 

Oost-Palestina werd vernoemd naar de 
rivier de Jordaan en Irak naar een mid-
deleeuwse provincie van het kalifaat. 
Sykes zelf ontwierp voor de Arabische 
opstandelingen tegen het Turkse 
regime een zwart-wit-groene vlag met 
een rode driehoek. Dat vaandel wordt, 
met kleine variaties, tot op de dag van 
vandaag gevoerd door Jordanië, Syrië, 
Irak, Koeweit, Soedan, Egypte, Jemen 
en de Palestijnse Arabieren.

Kunstmatige staten
De willekeur waarmee de verdeling 
van het Midden-Oosten tot stand 
kwam, blijkt uit de notulen van het 
Britse kabinetsberaad daarover. “Wat 
voor een overeenkomst zou u met 

de Fransen willen bereiken?”, vroeg 
minister van Buitenlandse Zaken 
Lord Arthur Balfour aan Sir Mark 
Sykes. “Ik zou graag een lijn trekken 
van de ‘e’ in Acre tot de laatste ‘k’ in 
Kirkoek, antwoordde Sykes wijzend 
op een landkaart. En zo werd het lot 
van miljoenen mensen tot op de dag 
van vandaag in hoge mate bepaald 
door de belettering van een kaart. 
Bij de verdeling en de latere begren-
zing van deze ‘kunstmatige’ politieke 
entiteiten, werd door Sykes en Picot 
niet of nauwelijks rekening gehou-
den met de demografische, etnische, 
sociaal-culturele of religieuze realiteit 
ter plaatse. Als gevolg hiervan kwa-
men uiteindelijk de Koerden in vier 
en de druzen in drie verschillende 
staten terecht, bevat soennitisch Syrië 
substantiële christelijke en alawitische 
minderheden, en heeft sjiitisch Irak 
belangrijke soennitische en Koerdi-
sche minderheden. Een recept voor 
burgeroorlog en erger. 

Geheimhouding
De geheime Brits-Frans-Russische 
overeenkomst lekte uit in de nasleep van 
de communistische machtsovername in 
Rusland, op 7 november 1917. De nieuwe 
machthebbers troffen de documenten 
aan en publiceerden die op 23 november 
1917 in de communistische kranten  
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Op 16 mei was het precies honderd jaar geleden dat de ruwe basis werd gelegd voor de huidige landkaart van 
het Midden-Oosten. De Levant had in 1916 zo’n vierhonderd jaar deel uitgemaakt van het Turks-Ottomaanse 
rijk, dat bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog de kant van Duitsland koos. Vooruitlopend op de eind-
overwinning, besloten Groot-Brittannië en Frankrijk al in 1915 om grote delen van het Turkse rijk te verdelen 

in protectoraten en invloedssferen. Daarbij werd ook hun bondgenoot tsaristisch Rusland betrokken.

Een oorspronkelijke kaart met het  
Sykes-Picotverdelingsplan uit 1916.

De Britse Sir Mark Sykes (links) en de Franse diplomaat François Picot.
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Pravda en Izvestia. Drie dagen later ver-
scheen de tekst ook in de Britse media.
In de meeste beschouwingen die re-
cent over de Sykes-Picotovereenkomst 
verschenen, wordt nogal simplistisch 
geredeneerd over het hoe en waarom 
van de oorspronkelijke geheimhou-
ding ervan. Er wordt dan gesteld dat de 
overeenkomst een schending betekende 
van eerdere toezeggingen die aan de 
Arabieren waren gedaan in de ‘Hoes-
sein-McMahon correspondentie’, een 
officiële briefwisseling tussen de Mek-
kaanse sharif Hoessein (de zelfbenoemde 
leider van alle Arabieren) en de Britse 
hoge commissaris in Egypte, Sir Henry 
McMahon. De laatste had in een van zijn 
brieven de Arabieren in het grootste deel 
van het Midden-Oosten onafhankelijk-
heid beloofd in ruil voor het in opstand 
komen tegen het Turks-Ottomaanse 
rijk. Als zodanig had de Sykes-Picoto-
vereenkomst voor de buitenwereld – en 
daarmee vooral ook voor de Arabieren – 
voorlopig uit zicht moeten blijven.

In zijn standaardwerk England and the 
Middle East: the destruction of the Ot-
toman Empire 1914-1921 (1987) heeft de 
befaamde Britse historicus Elie Kedourie 
er echter op gewezen dat sharif Hoessein 
wel degelijk van de overeenkomst wist, 
en dat er andere argumenten waren voor 
de geheimhouding ervan. In de eerste 
plaats omdat Turkije nog niet verslagen 
was en ten tweede omdat de ‘koloniale’ 
Brits-Frans-Russische overeenkomst 
problematisch was in het licht van 
nieuwe internationale opvattingen over 
het zelfbeschikkingsrecht van volken. 
Die opvattingen werden vooral door de 
VS bevorderd en zouden na de Eerste 
Wereldoorlog ook worden opgenomen in 
het handvest van de Volkenbond (de voor-
loper van de Verenigde Naties). Daarover 
schreef de Britse minister van Buiten-
landse Zaken Balfour destijds op cynische 
toon: “Deze documenten gaan uit van de 
vooronderstelling dat als wij een verza-

meling mensen, die min of meer homo-
geen zijn in taal en religie, voorzien van 
wat ondersteuning en heel veel advies, en 
als wij hen dan beschermen tegen externe 
agressie en ook binnenlands geweld we-
ten te ontmoedigen, dat zij zichzelf dan 
snel en spontaan en op moderne wijze in 
een democratische staat zullen organi-
seren.” Dat deze optimistische westerse 
opvatting niet klopt, is honderd jaar later 
nog steeds pijnlijk zichtbaar.

De derde reden voor het geheimhouden 
van de Sykes-Picotovereenkomst heeft 
volgens Kedourie met de islam te maken: 
“Toen hij [de sharif Hoessein, WK] tegen 
de Ottomaanse sultan in opstand kwam, 
schilderde de regering in Constantinopel 
hem tegenover de moslims in de wereld af 
als een verrader van de islam die, uit or-
dinaire ambitie, ervoor had gekozen met 
christelijke staten samen te spannen tegen 
de enige staat ter wereld die effectief 
het islamitische geloof beschermde [het 
Turkse kalifaat]. Het publiceren van de 

overeenkomst [voor de vernietiging van 
het kalifaat] zou bijgevolg een negatief 
effect hebben gehad op de [anti-Turkse] 
beweging van de sharif. Discretie was, ge-
zien de omstandigheden, in aller belang, 
inclusief dat van de sharif”, stelt Kedourie.

Winnaars en verliezers
De uitvoering van Sykes-Picot in de 
oorspronkelijke vorm werd na het uit-
lekken ervan onmogelijk, ook al omdat 
de nieuwe Russische regering er niets 

van moest hebben en de Amerikaanse 
regering een sterk voorstander was van 
zelfbeschikking. Bovendien was enkele 
weken eerder, op 2 november 1917, door 
de Britse regering de Balfourverklaring 
afgegeven, waarin de Joden een nati-
onaal tehuis werd geboden in (geheel) 
Palestina. Kort daarna verscheen een 
gezamenlijk Brits-Franse verklaring “tot 
steun aan autochtone regeringen en 
besturen in Syrië en Mesopotamië”.
Enkele jaren later werd een mandaatsys-
teem van de Volkenbond van kracht om 
de voormalige Turkse gebieden in het 
Midden-Oosten te besturen en onder 
Britse, respectievelijk Franse leiding naar 
onafhankelijkheid te leiden. Bij het be-
grenzen van die mandaatgebieden werd 
de kaart van Sykes-Picot overigens wel in 
grote lijnen gevolgd.
De grote verliezers van het 
Brits-Frans-Russische machtsspel waren 
uiteindelijk de Hasjemieten, die de 
Arabische opstand tegen Turkije hadden 
aangevoerd in de hoop de heerschappij 

in het gehele Midden-Oosten te krijgen. 
Zij werden door de Fransen uit Syrië ver-
dreven en hun in Irak ‘geparachuteerde’ 
koning Faisal II werd in 1958 vermoord. 
De Hasjemieten verloren ook hun oor-
spronkelijke basis in Mekka en Medina 
en daarmee hun status als beschermer 
van de islamitische heiligdommen daar. 
De nakomelingen van sharif Hoessein 
hebben nu uitsluitend nog het (wanke-
lende) beheer over de enige echte Pales-
tijnse staat: Jordanië.

kort nieuws

Rechtmatige eigenaar
Een in de jaren dertig door Joden 
gekocht huis in Jeruzalem, werd 
afgelopen maand door een Israëlische 
rechter aan de rechtmatige eigenaar 
toegekend. In 1948 vluchtten de 
Joodse bewoners en in 1967 bleven 
de Arabische bewoners er wonen. 
Ze zouden huur hebben betaald aan 
de Israëlische overheid, maar hiervan 
konden ze geen bewijs overleggen. 
Daarom kende de rechter het gebouw 
weer toe aan de rechtmatige eigenaar.

Hamas eist meer  
elektriciteit

Hamas eist meer elektriciteit van Israël. 
Israël levert een deel van Gaza’s elektri-
citeit. Afgelopen maand kwamen drie 
kinderen om bij een brand in Gaza, die 
was ontstaan door het stoken van kaar-
sen als gevolg van stroomuitval. Hamas 
gaf Israël de schuld van hun dood. De 
Palestijnse Autoriteit betaalt voor de 
stroom in Judea, Samaria en Gaza, maar 
heeft nog voor een kleine 350 miljoen 
euro aan onbetaalde rekeningen open-
staan. | Foto: Flash90

Al-Sisi roept op tot vrede
Halverwege mei riep de Egyptische 
president Al-Sisi Israël en de Palestij-
nen op om vrede te sluiten. Neta-
nyahu reageerde hierop welwillend: 
“Na het tekenen van de vredesak-
koorden met Egypte dacht niemand 
dat een langdurige vrede mogelijk 
was. Als we allen de handen ineen-
slaan om vrede te bewerkstelligen, 
hoop voor de Palestijnen en zeker-
heid voor de Israëli’s, dan kunnen we 
een nieuw hoofdstuk schrijven dat 
belangrijker zal blijken dan de vrede 
tussen Israël en Egypte.”

Geheim tunnelwapen

Rabbijn Netanal Shriki uit Netivot, 
een dorp dicht bij de grens met de 
Gazastrook, bezoekt zo nu en dan 
het grenshek met Gaza om te bidden 
tegen de tunnels die door Hamas 
worden gegraven om Israël te kunnen 
infiltreren. Volgens zijn studenten 
vielen recente berichten over inge-
storte tunnels telkens samen met een 
moment waarop de rabbijn in gebed 
was geweest. Zelfs de media van de 
Palestijnse Autoriteit schreven over 
de biddende rabbijn. | Foto: Facebook

In vergelijking met  
de huidige grenzen  
in het Midden-Oosten 
blijkt dat de verdeling 
van Sykes-Picot een 
aanzienlijk deel van  
de grenzen heeft 
bepaald.

‘Bij de verdeling werd door Sykes en 
Picot nauwelijks rekening gehouden 
met de realiteit ter plaatse (...) Een 
recept voor burgeroorlog en erger.’
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Als stenen spreken 

Meestal werd tekst in steen gebeiteld, maar op deze 
steen werd de tekst met inkt geschreven. De tekst is 
door de tijd vervaagd en niet overal meer goed leesbaar, 
maar Israëlische wetenschappers wisten recentelijk de 
tekst grotendeels te ontcijferen.
De tekst omvat 87 regels tekst in twee kolommen met 
een collectie korte profetieën, geschreven vanuit de 
ik-persoon Gabriël. Hierom wordt de steen ook wel 
Hazon Gabriel, ‘Gabriëls visoen’ genoemd. De tekst op 
de steen heeft veel overeenkomsten met de Bijbelse 
profeten, met woorden als ‘Het Woord van de Heere’ 
en ‘David de dienstknecht van de Heere’. Ook heeft de 
schrijver schriftpassages aangehaald uit de vijf boeken 
van Mozes en profeten als Haggaï, Zacharia en Daniël, 
zoals: “En Ik zal schudden de hemel en de aarde.” De 
tekst is sterk eindtijdgericht en spreekt op meerdere 
plaatsen over een messiaanse fi guur.

Twee gestaltes van de Messias
Wat de steen relevant maakt, heeft te maken met de 
theologische opvatting over Israëls verstaan van wie 
de aangekondigde Messias is. In het christendom is dit 
getekend door het lijden en sterven van de Here Jezus. 
De Messias als ‘lijdende knecht van de Heere’ is in het 
christendom een belangrijke gestalte van de Messias. 
Daarnaast is er de gestalte van de Messias als ‘zoon van 
David’, die zal zitten op de troon; de triomferende Mes-
sias die recht en gerechtigheid zal doen en zal heersen 
over de aarde.
In het Jodendom kent men ook deze twee Messiasgestal-
tes. De lijdende gestalte wordt Messias ben Jozef (zoon 
van Jozef) of Messias Efraïm genoemd en de triomferen-
de gestalte Messias ben David (zoon van David).

Jezus de Messias
In de evangeliën lezen we dat de Here Jezus vele malen 
wordt benoemd als ‘Zoon van David’. Denk aan de engel 
Gabriël die Maria Zijn geboorte aanzegt: “God, de Hee-
re, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij 
zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwig-
heid” (Lucas 1:32-33).
Jezus zelf verbindt zich niet één keer met deze titel. 
Wel verbindt Hij zich vele malen duidelijk met het 
beeld van de lijdende Messias. Is dat de reden dat Jezus 
in Marcus 8 Zijn discipelen streng verbiedt over de tri-
omferende Messias te spreken? “En Hij zei tegen hen: 
Maar u, wie zegt u dat Ik ben? En Petrus antwoordde 
en zei tegen Hem: U bent de Christus. En Hij gebood 
hun streng dat zij met niemand over Hem zouden 
spreken” (vers 29-30).

Onmiddellijk daarop benadrukt de Here Jezus Zijn lij-
den: “En Hij begon hun te onderwijzen dat de Zoon des 
mensen veel moest lijden en verworpen worden door de 
oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood 
worden en na drie dagen opstaan” (vers 31).
Jezus legt dus tijdens Zijn eerste komst op aarde alle 
nadruk op Zijn Messiaanse bediening als de lijdende 
Messias, zoals in de Joodse traditie beschreven is als de 
Messias Efraïm, de zoon van Jozef. Jezus ‘begreep’ dat dit 
toen Zijn taak op aarde was.

Oudste traditie?
Pas na de verwoesting van de tweede tempel en de 
verstrooiing van het volk onder de Romeinen ging het 
Jodendom ertoe over om de mondelinge traditie globaal 
op schrift te stellen in wat we tegenwoordig kennen als 
onder andere de Talmoed.
De twee Messiasgestalten zoals hiervoor beschreven 
komen ook wel voor in deze op schrift gestelde traditie 
in het Jodendom. In bijvoorbeeld de Talmoed en de Mi-
drasj wordt de Messias Efraïm diverse malen ten tonele 
gebracht. Maar deze schriftelijke bronnen zijn na het 
ontstaan van het christendom geschreven. Veel weten-
schappers menen daarom dat de Joodse traditie over 
de gestalte van de lijdende Messias is ontstaan onder 
invloed van het christendom.

Kei-hard bewijs
De steen met Gabriëls visioen spreekt echter ook over 
de lijdende Messiasgestalte. In regels 16 tot 21 staat bij-
voorbeeld: “Mijn knecht David, vraag van Efraïm: plaats 
het teken; Ik vraag [dit] van jou (...) Ten derde dage zul 
jij weten dat, aldus zegt de Heere God der legerscharen, 
de God van Israël, het kwaad werd verbroken voor de 
gerechtigheid.”
De wetenschappers die de steen hebben bestudeerd zijn 
het erover eens dat de tekst op de steen zowel de lijdende 
als de triomferende gestalte van de Messias beschrijft. 
Bovendien heeft men bewezen dat de tekst op de steen 
dateert uit de eerste eeuw vóór Christus. Daarmee vormt 
de steen het eerste schriftelijke bewijs dat de Joodse tra-
ditie van de lijdende Messias niet is geïnspireerd door het 
christendom. De steen is letterlijk en fi guurlijk kei-hard 
bewijs dat het christendom in zijn Messiaanse oorsprong 
in de Joodse traditie staat en niet andersom.

»  Wilt u meer lezen over deze bijzondere steen? 
In het herfstnummer van Israël en de Kerk verschijnt 
een uitgebreid artikel dat dieper op deze materie ingaat. 
Dit nummer verschijnt in september.
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Een imposante, rechthoekige steen met Hebreeuwse tekst. 
De vinder, de handelaar en de verzamelaar die hem kochten, zagen het vooral als een veredeld souvenir. 

Maar toen wetenschappers de steen onderzochten, bleek deze aanwijzingen te bevatten 
die nieuw licht werpen op het verstaan van de Messias.
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s Nobelprijs voor terrorist?

Marwan Barghouti, een Palestijnse 
terrorist die vijfmaal levenslang uitzit in 
een Israëlische gevangenis, is voorge-
dragen voor de Nobelvredesprijs. De 
Arabische Liga steunt zijn kandidatuur 
en volgens zijn vrouw, Fadwa Barg-
houti, zijn er diverse Europese leiders 
en politieke partijen die dit ook doen. 

Het zou niet de eerste keer worden dat 
een terrorist de vredesprijs ontvangt. 
Eerder nam Yasser Arafat de vredesprijs 
in ontvangst. | Foto: Flash90

Geen troost van de VN
Enkele maanden geleden werd Dafna 
Meir, een Joodse vrouw uit Samaria, 
door een Palestijnse tiener doodge-
stoken in het bijzijn van haar kinderen. 
Haar man heeft nu een open brief 
geschreven aan de VN. In de brief 
noemt hij hoe hij door veel Palestijnen 
uit naburige dorpen werd gecondo-
leerd en getroost, maar dat er tijdens 
een bezoek aan de VN in New York 
niemand was die ook maar enige 
consideratie had getoond met hem en 
zijn kinderen.

Groei orthodox onderwijs
Het aantal leerlingen op ultraortho-
doxe scholen is in de afgelopen vijftien 
jaar toegenomen met maar liefst 89 
procent. Hiermee is het religieuze 
onderwijs de snelstgroeiende sector 
in het Israëlische onderwijs. Hoewel 
de ultraorthodoxen slechts 10 procent 
uitmaken van de Israëlische bevol-
king, volgt 25 procent van de Joodse 
leerlingen in Israël les aan een streng 
religieuze school.

Palestijnse politie rond 
Jeruzalem
Israël heeft de Palestijnse politie toe-
stemming verleend om in de dorpen 
rond Jeruzalem te patrouilleren. Deze 
dorpen vallen volgens de Oslo-akkoor-

den in B-gebied, waar Israël het veilig-
heidstoezicht heeft, maar de Palestijnse 
Autoriteit het civiel bestuur. Omdat 
optreden van de Israëlische politie tot 
politieke spanningen leidt, houdt deze 
afstand, maar hierdoor is de criminaliteit 
in de dorpen toegenomen. De Palestijn-
se politie kan dit volgens Israël een halt 
toeroepen. | Foto: Flash90



Het jaarverslag over antisemitisme van 
het Kantor Centrum, een verslag dat in 
samenwerking met het Europees Joods 
Congres is opgesteld, stelt dat er in 
2014 766 meldingen waren, terwijl dat 
er slechts 410 waren in 2015.

Geen risico nemen
Maar voordat we nu de flessen cham-
pagne opentrekken en dit goede 
nieuws vieren, moet ik even stoppen en 
misschien zelfs het feest bederven. Mijn 
oog viel op één ding in deze resultaten 
en eigenlijk in alle andere onderzoeken. 
Is er ook maar één studie die de angst 
en onrust van de mensen onderzoekt? 
Zou het zo kunnen zijn dat er minder 
incidenten zijn omdat het Joodse volk 
in Europa voorzichtiger is? 

Steve Lewis, 45 jaar, uit Manchester 
in Engeland zegt: “Ik probeer er niet 
al te duidelijk Joods uit te zien. Dat 
risico neem ik niet. Ik ga de problemen 
niet opzoeken.” Deze werkelijkheid 
wordt niet gemeten of bediscussieerd 
in onderzoeken of peilingen. In 2014 
tijdens de Gaza-oorlog, reed ik door 
een bepaalde wijk in Nederland met 
mijn zoontje die nog geen zes jaar was. 
Hij had een pet op met daarop in grote 
Hebreeuwse letters ‘Tzahal’ (Israëlische 

leger). Voordat we uit de auto stapten, 
vroeg ik hem zijn pet in de auto te laten. 
Ik ben nog steeds verbaasd over mijn 
eigen gedrag. Was het angst of voor-
zichtigheid? Want ik heb uiteindelijk 
wel de Jom Kippoeroorlog overleefd, ik 
heb vier jaar in het Israëlische leger ge-
diend als officier en tóch wil ik, net als 
mijnheer Lewis, het risico niet nemen. 

Veel Joden in Europa willen geen risico 
nemen; ze zijn erg voorzichtig. In 2014 
haalden Joden in Amsterdam hun me-
zoeza (kokertje met Bijbeltekst) van hun 
voordeur; ze wilden niet herkenbaar 
zijn als Joden. In Berlijn ging een Joodse 
krant over op het versturen van zijn 
krant in een blanco envelop, zodat de 
mensen beschermd zouden zijn en niet 
herkenbaar als lezers van een Joodse 
krant. Rabbijn Zvi Ammar, hoofd van 
de Joodse gemeenschap in de Fran-
se stad Marseille, maakte een ferme 
opmerking na een aanslag. Hij zei dat 
de Joden moesten vermijden om in het 
openbaar een keppeltje te dragen. “Het 
niet dragen van een keppel kan levens 
sparen en niets is belangrijker dan dat.”

De prijs van angst
Deze angst of simpelweg voorzichtig-
heid blijkt niet uit overheidsrapporten, 

het wordt überhaupt niet gerappor-
teerd, mensen leren er mee te leven. 
Als een moeder haar kinderen naar een 
Joodse school brengt, dan ziet ze de 
hekken, de camera’s en de bewapende 
politie. Voelt ze zich dan veiliger of 
herinnert het haar eraan dat Joden in 
Europa beschermd moeten worden? 
Sommige Joodse gemeenschappen stu-
ren hun kinderen naar Joodse scholen. 
Ze hebben geen keus; hun kinderen 
worden lastiggevallen als ze naar een 
openbare school gaan.

Angst is alom aanwezig in Frankrijk, 
misschien wel het meest, waar de dode-
lijke aanslagen plaatsvonden. Onzeker-
heid en angst zijn de redenen waarom 
Joden Frankrijk verlaten en naar Israël, 
Canada of de VS vertrekken. De mees-
ten zeggen dat de prijs om in angst te 
leven te hoog is.

Angst beïnvloedt gedrag
Is deze ongerustheid en angst reëel? 
Volgens Ron van der Wieken van het 
CJO (Centraal Joods Overleg) is er geen 
onzekerheid of angst onder de Joodse 
bevolking van Nederland; er is voor-
zichtigheid. Joden zijn zich er meer van 
bewust wie er achter hen loopt en zijn 
voorzichtiger in het dagelijks leven; het 
is een toegenomen alertheid.
Van der Wieken meent dat 2014 een 
uitzonderlijk jaar was, door de oorlog in 
de Gazastrook. Als je die cijfers uit het 
onderzoek laat, zie je door de jaren heen 
een toename van antisemitische inci-
denten. Opperrabbijn Binyomin Jacobs 
gelooft dat antisemitisme op papier af-
neemt omdat mensen stoppen met het 
rapporteren ervan. Jacobs hoort ‘vuile 
Jood’ nog net zo vaak als in 2014, er is 
meer angst dan tien jaar geleden. Joden 
stellen zich steeds vaker de vraag of er 
voor hen een toekomst is in Nederland.

Het monster antisemitisme
Peilingen en onderzoeken tonen aan 
dat het aantal antisemitische handelin-
gen is afgenomen in 2015. Maar voelen 
de Joden zich veiliger dan een jaar 
geleden? Het antwoord is waarschijn-
lijk nee.
Ik denk niet dat de Joden die hun 
mezoeza van hun deur haalden opeens 
haast maken om hem weer terug te 
hangen. Het gevoel van onveiligheid, 
de angst en onzekerheid zijn gebleven. 
Dit gevoel is iets persoonlijks dat niet 
gemeten wordt met studies. Sommi-
gen zijn angstiger dan anderen. Het 
monster antisemitisme is wakker en 
het weer in slaap sussen ervan vraagt 
veel verandering en inzet. Dat is helaas 
geen prioriteit van de overheden in Eu-
ropa. Een Jood die door de straten van 
Amsterdam loopt, zou zich net zo veilig 
moeten voelen als iedere andere Ne-
derlander. Ik voel me niet veilig genoeg 
om Hebreeuws te spreken met mijn 

zoon in bepaalde delen van de stad, en 
dat is onacceptabel. Een Jood die een 
keppel of een davidsster wil dragen, 
heeft het recht om vrijuit rond te lopen 
en zich waar dan ook in Europa veilig 
te voelen. Tot die dag aanbreekt, houd 
ik mijn fles champagne gesloten en 
koud.
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Begin mei 2016 kwam er goed nieuws van Kantor Centrum voor de studie van hedendaags Europees Jodendom,  
onderdeel van de universiteit van Tel Aviv. Volgens het centrum daalde in 2015 het aantal antisemitische incidenten  

wereldwijd met bijna vijftig procent vergeleken met het jaar daarvoor. Het laagste aantal in tien jaar tijd.

De angst voor het monster antisemitisme

Het feest uitstellen

Politiebewaking bij een Joodse instelling in Brussel. | Foto: Flash90

‘Het monster antisemitisme 
is wakker en het weer in slaap 
sussen ervan vraagt veel 
verandering en inzet.’



 

WANT de kinderen van Jaffa zijn een gemakkelijke prooi voor 
criminaliteit, prostitutie, drugs- en alcoholverslaving, 
ALS ze gedurende de lange, warme zomervakantie aan hun lot 
zouden worden overgelaten. 
DAAROM organiseert het Jaffa Instituut elk jaar zomerkampen.  
MAAR,  dat kan ze niet zonder uw hulp. 
 
EEN HARTEKREET: zullen we Jaffa  een handje helpen, zodat aan het 
eind van de zomer ALLE kinderen blij terugkomen ? 

ELK KIND TELT – ELKE EURO TELT – OOK UW EURO 
Toda raba – Hartelijk bedankt 

 
 

       JAFFA’s zomerkampen redden kinderlevens, 
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 

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

IsraëlWeek &
IsraëlWeekend

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

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

BOEK NU:www.betteld.nl/israel2016
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Alleroudste Geschiedenis der Mensheid

CLIMAX ATLANTIS 3e druk
Een chronologische uiteenzetting van vele volken

Rekent af met mythen en legenden

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)

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.     Luxe uitgave €25,00
www.climax-atlantis.nl     auteur: Jan G. Blaauw, Apeldoorn

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
1445  v.Chr.,   De Exodus van Israël,  Mozes.
1405  v.Chr.,   Doortocht door de Jordaan,  Jozua.

nieuws dat anderen niet brengen

Neem nu een abonnement op Israel Today 
en ontvang een prachtig welkomstgeschenk!

> israeltoday.nl/abonneer
tel. 033 24 588 2411 nummers voor € 36,50



Joodse Transvaalbuurt
Aly Bankeman-Schmidt draagt elke dag haar zilveren 
ketting met de davidster. En hoewel ze 83 jaar is, heb-
ben de jaren van oorlogservaringen en verdriet haar 
geen minder mooie Joodse vrouw gemaakt. “Als gezin 
woonden we één hoog in de Amsterdamse Transvaal-
buurt, dit was de ‘Joodse buurt’. Ik had nog drie zus-
sen, en van ons vieren was ik de tweede. We zaten op 
een school waar bijna alle kinderen Joods waren en uit 
onze klassen zagen we ze allemaal verdwijnen tijdens 
de oorlog. Mijn vader hield ons vanaf een gegeven mo-
ment thuis, want het was te gevaarlijk om naar school 
te gaan. Ik miste mijn vriendinnetjes heel erg.”
Aly vertelt dat ze nooit meer terug wil naar het huis 
en de buurt waar ze woonden: “Het is te pijnlijk. De 
wond, die een litteken is geworden, gaat dan weer 
open.”

Plakkaat op voordeur
“Omdat mijn vader niet-Joods was, moest alleen mijn 
moeder, ze heettte Van Kleef, de gele davidster dragen. 
Vader zat in de ondergrondse, waar hij veel gevaarlijk 
werk deed. Hij werkte in een laboratorium met ge-
neesmiddelen. Op een gegeven moment kwam in zijn 
bedrijf een Duitse commandant op hem af, die zei: 
‘U heeft een Joodse vrouw, en als u hier wilt blijven 
werken, moet u scheiden’.
Gelukkig deed vader dat niet, maar hij kreeg wel te 
horen dat het hele gezin opgepakt zou worden. Hierop 
vroeg hij een arts om hulp. Moeder was nierpatiënt 
en de arts kwam op het idee om een groot plakkaat 
te maken, met daarop geschreven: ‘Hier heerst een 
besmettelijke ziekte’. Hij zette zijn handtekening eron-
der en vertelde dat vader deze op de voordeur moest 
plakken.”

Nachtelijke razzia’s
Aly voelt de angst nog als ze aan de razzia’s in de straat 
en bij hen thuis denkt, vaak was dat ’s nachts. “Uit veel 
huizen in onze straat waren de Joden al weggehaald, 
maar aan degenen die er nog waren, soms alleen 
kinderen, bracht mijn oudste zus Janny elke dag eten. 

Ze klom dan uit het raam en ging via de regenpijp 
om bij hen door een raampje eten te schuiven. Onder 
mijn jasje bracht ik ook bijna dagelijks een pannetje 
eten naar ondergedoken familie, want de meeste 
Joden zaten gevangen in hun eigen huis, vanwege 
het gevaar ontdekt te worden. Helaas stond ik op een 
dag met mijn pannetje eten voor niets voor de deur. 
Oom Freek en anderen waren er niet meer. Wat heb ik 
gehuild. Uiteindelijk zijn er 28 Joodse familieleden in 
Sobibor omgebracht.”

Levensgrote pop
“We hadden onderduikers. Voor hen had vader een 
luik in de vloer gemaakt en daaroverheen zeil gelegd. 
Daarop legde hij ook altijd de vuile was, zodat de Duit-
sers daaronder niet zo snel gingen kijken. We hadden 
een Joodse baby en vier andere onderduikers, die later 
door vader op zijn persoonsbewijs naar een ander 
onderduikadres werden gebracht, omdat we een paar 
keer waren verraden. Ook was er bij ons tot het einde 
van de oorlog een treinmachinist ondergedoken, die 
weigerde om Joden te transporteren.
Toen wij opnieuw verraden werden, kwamen de Duit-
sers om vader te halen, maar vader had zich voorbe-
reid. Hij had een levensgrote pop gemaakt met een pet 
op en toen hijzelf naar de zolder was gevlucht, hing 
hij de pop een eindje uit het raam, waarop de Duitsers 
dachten dat vader het was. Vanaf de straat schoten ze 
op hem, en meenden dat hij toen dood was. Vader was 
gered!”

Reep chocolade
“Bij één van de razzia’s onderzochten de Duitsers  
’s nachts opnieuw ons huis op onderduikers. Ik hoor 

nog de zware leren laarzen dreunen. Eenmaal binnen 
voelden ze onder de dekens op de lege bedden, of die 
warm waren. Maar wij sliepen om die reden met z’n 
allen in één bed. De commandant pakte mijn jongste 
zusje van zeven jaar en nam haar op schoot. Hij zei: 
als jij vertelt wie er allemaal in jouw huis wonen, krijg 
jij van mij deze reep chocola, terwijl hij die liet zien. 
Wonder boven wonder noemde mijn zusje iedereen 
op, behalve de onderduikers. Wat een enorme op-
luchting toen ze weer vertrokken! Trillend van angst 
bleven wij achter.” Ook nu krijgt Aly kippenvel als ze 
er weer aan terugdenkt. Ze slaat haar vest nog beter 
om zich heen. 

Opgepakt
Aly’s moeder moest zich regelmatig melden bij de 
Duitsers. Dat was een eind lopen, want Joden moch-
ten niet met de tram. “Janny ging dan mee, want dat 
verhoor kon wel zes uur duren. Zij bleef dan net zo-
lang buiten op de stoep zitten tot moeder terugkwam.
Op een keer werd moeder onderweg opgepakt en 
naar de Schouwburg gebracht, waar alle Joden werden 
verzameld voordat ze op transport gingen. Vader 
was ten einde raad en ging later op die dag naar de 
Schouwburg met de mededeling dat moeder aan een 
zeer besmettelijke ziekte leed. De Duitsers lieten haar 
uiteindelijk gaan. Nadat ze een dag met anderen op el-
kaar gepakt had gezeten, kwam onze moeder gelukkig 
weer thuis, hoewel ze helemaal onder de luizen zat. 
Helaas is moeder twee jaar na de oorlog overleden, 
vanwege haar ziekte, maar ook van verdriet.”

Zo arm als Job
Geëmotioneerd vertelt Aly dat ze na de oorlog een 
paar jaar in Oegstgeest heeft gezeten, waar Holocaust- 
overlevenden werden behandeld voor hun traumati-
sche oorlogservaringen. Daar ontmoette ze een Joodse 
diamantair die steenrijk was en tegen haar zei: ‘Ik ben 
zo arm als Job geworden, want mijn vrouw en mijn 
dochters ben ik in de oorlog verloren’.

“Nadat wij na de oorlog de beroemde filmregisseur 
Steven Spielberg hadden ontmoet die ons verhaal 
wilde horen, vertelde hij ons later dat onze oorlogser-
varingen verwerkt zijn in één van zijn films.”
Een aantal jaren daarna is Aly getrouwd met David 
Bankeman, met wie ze twee kinderen kreeg. 
“Na de oorlog verlangde ik ernaar om naar Israël te 
gaan. Samen met mijn zussen ging ik er vol verwach-
ting naartoe. Het voelde echt als thuiskomen. Vanaf 
het eerste moment voelde ik mij op bijzondere wijze 
verbonden met dit land en volk, waartoe ik ook be-
hoor. Later ben ik met mijn man David teruggegaan. 
Het was een aangrijpende ervaring. Maar de herinnering 
aan de oorlog blijft. Altijd!”, zegt Aly geëmotioneerd.
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Acht jaar oud was ze, toen de oorlog begon. Nu, zo’n zeventig jaar later, herinnert ze zich alles nog goed.  
Ze kijkt uit het raam van haar ruime appartement in Huizen. “Als ik naar buiten kijk,  

en ik zie de speelplaats, denk ik nog altijd aan die aangrijpende woensdagmiddag in Amsterdam,  
waar de Joodse kinderen vanuit de speeltuin in Duitse vrachtwagens werden geladen  

om afgevoerd te worden. Ze zijn nooit teruggekomen.”

‘De wond gaat dan weer open’

Aly Bankeman-Schmidt. | Foto: met dank

Op 27 april jl. overleed Aly Bankeman-Schmidt.  
Kort voor haar overlijden interviewde Geja Lahpor 
haar nog namens Israël Aktueel. Haar verhaal  
leest u op deze pagina.

Aly’s gezin in oorlogstijd. Rechts achteraan staat Aly. | Foto: met dank

‘Kom vanavond met verhalen 

hoe de oorlog is verdwenen 

en herhaal ze honderd malen, 

alle malen zal ik wenen’

 – Leo Vroman





Zet het Hineni Symfonie Orkest en het Am-
sterdams Synagogaal Koor bij elkaar op het 
podium en je hebt hét recept voor een muzi-
kaal en feestelijk concert. Dit concert kun je 
bijwonen op woensdag 15 juni in de Brug-
kerk, Schuilenburgerweg 2 in Amersfoort. 

Het centrale thema van deze avond is: Hineni. 
Hineni, als naam van het orkest, verwijzend naar 
het Hineni Centrum in Jeruzalem, en ‘hineni’ als 
onderwerp waarover ds. Willem J.J. Glashouwer 
ons een verrassende Bijbelse toelichting geeft. En 
natuurlijk ‘hineni’, omdat u er bent!

Programma
Met u als vriend van het Joodse volk mogen we ge-
nieten van Mendelssohns Ouverture Die Hebriden, van 
de intense klanken van het lied Farwoz iz der Himl, 
een verscheidenheid aan psalmen gezongen door het 
Amsterdams Synagogaal Koor – uiteraard op Joodse 
melodieën - en vrolijke klanken van muziekstukken 
als Hava Nagila en Havenu Shalom Alechem.

Kaarten
We hopen u op deze bijzondere avond te ontmoe-
ten. Voor slechts € 15,00 koopt u in de voorver-
koop al uw kaarten. En kinderen tot en met twaalf 
jaar mogen gratis mee. Aan de zaal kosten de 
kaarten € 17,50. U bestelt de kaarten het makke-
lijkst op hinenisymfonieorkest.nl, maar u kunt ook 
op een van de voorverkoopadressen terecht, die 
eveneens op de website vermeld staan. 

Israëlisch feestconcert 
in Amersfoort

Een bruisende zomer in Nijkerk
Hoewel we in de zomermaanden maar weinig 
activiteiten in het land organiseren, betekent 
dit niet dat er niets te beleven valt! Integen-
deel: het Israëlcentrum in Nijkerk is van juni 
tot en met augustus weer een bruisend en 
gezellig centrum van Israëlactiviteit.

De vakantietijd staat weer voor de deur. We hebben 
al een paar heerlijke zomerse weken achter de rug, 
waarbij het vakantiegevoel al aangenaam dichtbij 
komt. Langzamerhand neemt de drukte van het 
activiteitenseizoen af.
Ook bij Christenen voor Israël nemen de medewer-
kers een welverdiende pauze. Maar niet voordat we u 
tijdens deze zomermaanden een prachtige activiteit 
kunnen bieden om u te vertellen over Gods trouw 
aan Israël.

Zomertentoonstelling
Die activiteit is natuurlijk de zomertentoonstelling 
De grote terugkeer. U leest er alles over op de vol-
gende twee pagina’s. Op de pagina links vindt u een 
poster van de zomertentoonstelling. U kunt deze 
uitknippen en ergens zichtbaar ophangen, zodat ook 
anderen weten van deze prachtige expositie over de 
terugkeer van het volk Israël naar het beloofde land.

Expositie Gert Prins
Daarnaast kunt u in het Israëlcentrum een expo-
sitie bewonderen van kunstenaar Gert Prins. Zijn 
werk beeldt de duisternis van het lijden uit tijdens 
de Holocaust. Indringende beelden die een getuige-
nis van licht en hoop verbergen; van Gods trouwe 
aanwezigheid bij Zijn volk. Ook in het dal van diepe 
duisternis.

»  U bent van harte welkom. Het Israëlcentrum en 
de Israëlwinkel zijn behalve op zondag alle dagen 
geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Ko�  e en thee 
staan gratis voor u klaar.

Het komende nummer van Israël en de Kerk heeft 
een bijzondere invulling gekregen. Centraal staan de 
bijdragen van wijlen dr. Henk Vreekamp. Hij schreef 
met regelmaat voor Israël en de Kerk. Vreekamp 
noemde zichzelf op zijn website en in zijn boeken 
een “door Joodse vragen uitgedaagde heidenchriste-
lijke theoloog”. 

Daarom vindt u in het zomernummer dat 17 juni 
verschijnt onder meer een weergave van de lezing 
van Vreekamp die hij samen met rabbijn Evers uit 
Amsterdam gaf op 16 februari in het Israëlcentrum. 
Ook een artikel van Vreekamps hand over het Loof-
huttenfeest is in deze uitgave opgenomen.

»  ‘Israël en de Kerk’ is een gratis uitgave, speciaal 
voor voorgangers en theologisch geïnteresseerden. 
Voor een proefnummer, bel 033-2458824 of sluit 
een abonnement af via cvi.nl/israelendekerk.

Bijzonder themanummer 
‘Israël en de Kerk’

Het Hineni Symfonie Orkest en het Amsterdams 
Synagogaal Koor. | Foto: Chris van Beek
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Het Hineni Symfonie Orkest
Hineni, hier ben ik, ik steun Israël! Met dat motto 
en die inzet speelt het Hineni Symfonie Orkest 
onder leiding van chef-dirigent Lubertus Leutscher. 
Het orkest bestaat uit professionele musici en een 
enkele getalenteerde amateur, en speelt pro Deo 
ter bemoediging van het Joodse volk. Zo wil het or-
kest bijdragen aan het welzijn van het Joodse volk. 
Dit gebeurt door fi nanciële steun aan het Hineni 
Centrum in Jeruzalem. In dit centrum kunnen de 
armen van de stad terecht voor een maaltijd.

Het Amsterdams 
Synagogaal Koor

Het koor werd in 1985 opgericht voor de viering van 
de 350ste verjaardag van de Amsterdamse Joodse 
gemeenschap. Die viering vond plaats in de histori-
sche Portugese synagoge. Het succesvolle optreden 
inspireerde een van de koorleden een synagogekoor 
op te richten dat het geluid van de Nederlandse 
synagogecultuur in stand zou houden en verrijken.

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

israël
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‘Er valt wat te beleven 
‘Niemand wil hier nog blijven’, zegt een Joodse 
emigrant uit Oekraïne. Duizenden kilometers 
daarvandaan zegt een jonge moeder in Parijs: 
‘Hier houdt het op. Ik wil dat mijn kinderen en 
de generaties na hen een Joods leven kunnen 
leiden.’

Zo begint de zomertentoonstelling die dit jaar in 
het Israëlcentrum te beleven is. Joden vanuit de hele 
wereld emigreren om zich defi nitief te vestigen in het 
land dat God aan hen beloofde: Israël. Hoog tijd dus 
om aandacht te besteden aan deze unieke ontwikke-
ling, vindt André Diepenbroek van Christenen voor 
Israël die de tentoonstelling samenstelde. “De terug-
keer van het Joodse volk is actueler dan ooit”, vertelt 
hij. “We lezen er over in de krant en horen het op het 
journaal. Dat maakt mij ook meteen nieuwsgierig naar 
de verhalen áchter die nieuwskoppen. Onze tentoon-
stelling vertelt deze verhalen, die vaak gaan over angst 
en verdriet, maar ook over hoop en vreugde."

Fascinerend
Diepenbroek dook in de kronieken van de alija, het 
Hebreeuwse woord voor de terugkeer van Joden 
naar Israël. Het bleek een fascinerende geschiedenis 
te zijn. »

Joden komen met het vliegtuig aan in Israël. | Foto: Flash90

De special tandartsstoel. | Foto: Aleh

Uw bijdrage voor de tandartskliniek van Aleh

Tandheelkundige zorg 
voor bijzondere kinderen

Aleh is een organisatie die meervoudig 
gehandicapte kinderen en volwassenen 
opvangt en verzorgt.

Groeiende zorg
Aleh begon als centrum in Bnei Brak, 
maar is inmiddels uitgegroeid tot een 
organisatie met vier vestigingen, en gedre-
ven door hun bijzondere visie, groeit het 
aanbod aan zorg voortdurend. Er is im-
mers altijd méér mogelijk om de kwaliteit 
van de zorg te verbeteren. Daarom wordt 
in Bnei Brak een tandartskliniek gebouwd.

Tandartskliniek
In deze kliniek zullen toegewijde tand-
artsen niet alleen tandheelkundige zorg 

verlenen aan de bewoners van de vestiging 
in Bnei Brak. De kliniek zal een regionale 
functie gaan vervullen. Ook bijzondere 
kinderen uit andere organisaties en thuis-
wonende kinderen met speciale behoeften 
kunnen in de kliniek terecht. Tandheel-
kunde bij kinderen met meervoudige 
beperkingen is van vitaal belang en wordt 
vaak vergeten. Ze hebben veel problemen 
met hun gebit. De gespecialiseerde behan-
deling van deze kinderen bevordert hun 
kwaliteit van leven enorm.

Bijdrage
Christenen voor Israël wil bijdragen aan 
dit bijzondere project door een bijdrage 
voor de aanschaf van twee tandartsstoelen 
die nodig zijn voor de kliniek. 
Helpt u mee? Stort uw gift op NL38 ABNA 
0529 310 252 van Christenen voor Israël en 
vermeld daarbij ‘tandartsstoel Aleh’. 
Alvast hartelijk dank!

Waarschijnlijk kent u Aleh al. We hebben deze prachtige organisatie 
al eerder mogen ondersteunen. Het Shalomfonds draagt deze maand 
bij aan de aanschaf van twee tandartsstoelen voor 
de nieuwe kliniek van Aleh in Bnei Brak.

Het najaar beleven in Israël
De vakantiekriebels spelen op. Zeker met de zonnige dagen begin mei. 
Plannen worden gemaakt, vrienden en familie kiezen een bestemming. 
Dan komt de zomer, de vakantie, en bij terugkomst verzucht iedereen 
dat het toch heerlijk was maar dat het best nog wel wat meer had gemo-
gen. Is het dan geen fi jn idee dat jouw vakantie nog moet aanbreken?

Israël in het najaar bezoeken is ideaal. 
Alle grote najaarsfeesten vinden plaats in 
oktober. En het weer is heerlijk! Lekker 
zonnig, zomers, maar zeker niet tropisch.

Bijbelse feesten
Het is bijzonder om tijdens de feest-
periode in Israël te zijn. De Bijbelse 
feesten zijn niet iets uit Bijbelse tijden, 
ze worden ook vandaag de dag door het 
Joodse volk gevierd. Je ziet de loo� utten 
in de straten, op de markt zijn speci-
aal die producten te krijgen die bij het 
Loo� uttenfeest horen. Het nieuwe jaar 
wordt gevierd, en Grote Verzoendag is 
een dag waarop Joden zowel innerlijk als 
uiterlijk aan de mensen duidelijk maken 
dat ze zich het diepgaande belang van 
Gods verzoening en ontferming eens te 
meer beseff en.

Shalom zeggen
Samen met u bezoeken we de inwoners 
van Israël. Om naast onze woorden ook 
in onze daden uit te spreken dat we 
naast hen staan. A� ankelijk van de reis 
en het programma bezoeken we bijvoor-
beeld de gaarkeuken van Hineni, spreken 
we met overlevenden van de Holocaust, 
of mogen we met ons bezoek aan de 
meervoudig gehandicapte kinderen van 
Aleh en de medewerkers een blijk van 
waardering uitspreken. Shalom zeggen, 
vrede wensen, dat maakt een Israëlreis 
een onvergetelijke ervaring.

»  Boek nu uw najaarsreis in Israël. Kies 
uit een van de reizen in het overzicht 
en reserveer uw ticket via christenen-
voorisrael.nl/reizen.
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in Nijkerk!’
“Wist je bijvoorbeeld dat in 1991 in 36 uur 
tijd 14.000 Joden vanuit Ethiopië naar Israël 
werden gevlogen?” vraagt Diepenbroek oprecht 
verbaasd. “Of dat er via een geheime operatie 
bijna 50.000 Joden vanuit Jemen naar Israël 
kwamen? Terwijl ze de grote zilveren vliegtui-
gen eerst niet vertrouwden, totdat één van de 
rabbijnen ze vergeleek met de arendsvleugels 
uit Exodus 19.”

Beleven
De titel van de tentoonstelling, De grote terugkeer, 
is gebaseerd op een andere Bijbeltekst. De profeet 
Jeremia schreef over een grote terugkeer van het 
Joodse volk die grootser en indrukwekkender zou 
zijn dan de Exodus uit Egypte onder leiding van 
Mozes. 

“Vandaag zien we hier een voorproe� e van”, zegt 
Diepenbroek. “Deze tentoonstelling bepaalt je 
niet alleen bij dit unieke gegeven, maar neemt 
je ook mee op reis samen met Joden die vanuit 
Ethiopië, Jemen, Oekraïne en Frankrijk naar Israël 
gaan. Er valt echt wat te beleven. Dat kan ik niet 
uitleggen”, vertelt hij terwijl hij in de tentoon-
stellingsruimte in opbouw neerploft in een echte 
vliegtuigstoel, “maar ik nodig jullie graag uit dat 
zelf te ervaren.”

Handig om 
te weten
•  Voor kinderen is er een 

speciaal vragenboekje 
(met kans op een prijs!).

•  Op warme dagen draait 
onze airco op volle toeren.

•  De expositie is op de eerste 
verdieping. We beschikken 
over een traplift.

•  Openingstijden: De grote 
terugkeer is in juni, juli 
en augustus elke dag 
(behalve zondagen) gratis 
te beleven in het Israël-
centrum, Patroonstraat 1 
in Nijkerk van 10.00 tot 
16.00 uur. 

» cvi.nl/zomertentoonstelling

Jubileumdag Holland-Koor

Verdiepende Bijbelstudies
“Zo zegt de Heere: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israël.” (Exodus 4:22)

Het Holland-Koor bestaat 25 jaar en wil dit 
vieren en gedenken op 25 juni 2016 met alle 
koorleden, oud-koorleden, supporters en 
donateurs tijdens een feestelijke dag in de 
Basiliek in Veenendaal.

Zaterdag 25 juni belooft een gezellige dag te worden 
met verschillende programmaonderdelen. Vanaf 9.30 
uur bent u welkom en wordt u ontvangen met een 
kopje ko�  e of thee met iets lekkers. Het programma 
start om 10.00 uur. Rond 17.00 uur hopen wij de dag af 
te ronden.

Programma
Uiteraard zal er veel gezongen worden met medewer-
king van Noortje van Middelkoop, Chloé Elsenaar en 
Jan Lenselink. We bekijken een prachtige fi lm over 25 
jaar Holland-Koor samengesteld door Walter Tuenter. 
We nemen afscheid van oud-bestuursleden en onze 
kennis van 25 jaar Holland-Koor wordt getest. Er zal 
veel gelegenheid zijn elkaar te ontmoeten en een gezel-
lig praatje te maken. Ook voor de lunch wordt gezorgd.

Praktische informatie
Wij hopen dat u in groten getale aanwezig zult zijn op 
de Jubileumdag in de Basiliek in Veenendaal waar u 
gratis kunt parkeren in de parkeergarage. Ook met het 

openbaar vervoer is de Basiliek, via station Veenen-
daal-De Klomp, goed te bereiken. 

»  Als u de Jubileumdag wilt bijwonen meldt u zich 
dan vóór 10 juni aan via info@hollandkoor.nl 
of stuur uw aanmelding naar het Holland-Koor, 
Postbus 279, 3860 AG Nijkerk. De kosten voor deze 
dag bedragen € 10,- per persoon. Vóór 10 juni kunt 
u dit bedrag overmaken op NL 12 RABO 0368 8652 31. 
Na 10 juni svp betalen op de dag zelf bij binnen-
komst. Wilt u uw naam, (mail)adres, woonplaats en 
telefoonnummer opgeven, zodat wij uw deelname 
kunnen bevestigen?

Een eerstgeboren zoon in Israël was geheiligd, apartge-
zet als Gods bezit. Daarom moest een eerstgeboren zoon 
worden losgekocht. In plaats van alle eerstgeborenen van 
Israël, wijst God één stam uit Israël aan om priesters voor 
Hem te zijn (Numeri 3:12-13). Zo is ook het volk Israël uit 
alle volken door God geheiligd om voor Hem een konink-
rijk van priesters te zijn (Exodus 19:5-6). De Heere heiligt 
Zijn volk, omdat Hij onder hen wil wonen, zodat zij Zijn 
naam onder de volken bekend zullen maken. Zo is Israël 
tot zegen voor de hele schepping.

Dit is een korte samenvatting van het eerste hoofdstuk 
uit onze verdiepende Bijbelstudie Het geheim van Israël. In 
deze serie worden ook onderwerpen als ‘de vervulling van 

de wet’, ‘Israël onder een bedekking’ en ‘ballingschap en te-
rugkeer’ bestudeerd. Het zijn onderwerpen die uitnodigen 
tot verdieping. Ook de vragen die bij de Bijbelstudie wor-
den gesteld, vragen om doordenking. Een mooie kans om 
tijdens de zomer uw kennis te vergroten en uw visie aan 
te scherpen. Of overweeg om met uw Bijbelstudiegroep of 
gemeentekring deze studie samen te volgen na de zomer.

Meer publicaties
Christenen voor Israël heeft nog veel meer Bijbelstudie-
materialen en boeken gepubliceerd die u kunnen helpen 
om meer te gaan begrijpen van Gods plan met Israël. 
Kijk op christenenvoorisrael.nl/winkel voor het volledige 
aanbod.



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

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

Israël/Jeruzalem t.h.: gezellig en comfortabel 4-pers. appartement 
van Ned. eigenaren. 
Omgeving Baka, loopafstand Oude Stad. 
Eigen parkeerplaats.
Voor meer info kijk op: appartementinjeruzalem.nl

WWW.JEMIMA.NLWWW.JEMIMA.NLWWW.JEMIMA.NL

GEEFT U MIJ 
EEN TOEKOMST?

DONEER OF ADOPTEER

IBAN NL53 RABO 0367 5075 60

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



israël aktueel | juni 2016 

23
D

o
e

t 
u

 m
e

e? Adopteer een Holocaustoverlevende
Wekelijks brengen ongeveer vijftig jongeren een 
bezoek aan overlevenden van de Shoah (tijdens de 
Tweede Wereldoorlog). Zij doen dit in het kader 

van een jaaropleiding tussen hun middelbare 
schooltijd en hun aanstaande dienstjaren in het 
leger. “We leren over zionisme, democratie, over 
normen en waarden. En ook over de Shoah. Waar-
om 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 fi lms. Als we met de overlevenden praten, 
dan horen we het echte verhaal.”

Ook gedurende de week hebben de jongeren con-
tact met de ouderen. Timek Kolman, coördinator 
voor dit project van Le chaim to life: “Ons belang-
rijkste 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 meegemaakt en dat heeft hun leven zo gete-
kend, dat ze dat verdienen.”
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U bent inmiddels gewend om onder deze titel infor-
matie te vinden over de zangavonden van Christe-
nen voor Israël. De laatste zangavond dit seizoen is 
morgen, zaterdag 28 mei in Rijssen. Voor de komende 
maanden staan er verder geen zangavonden gepland. 

Wij zijn voor het organiseren van deze avonden ook 
a� ankelijk van het animo hiervoor in het land. Zou u 
bij u in de omgeving graag willen zingen voor Israël? 
Neem dan contact op met Bep van Rij. Zij helpt u 
graag met het organiseren van de locatie, koren, muzi-
kanten en sprekers. Mail naar zangavond@cvi.nl of bel 
033-2458824 en vraag naar Bep van Rij.

Zingen voor Israël

actief

Manashe uit Kfar Blum met jongens die hem wekelijks bezoeken. 
| Foto: Le chaim to life

Zangvereniging Looft den Heer uit Notter.

U kunt dit prachtige project ondersteunen door een 
Holocaustoverlevende te adopteren voor 200 euro 
per maand. Dat kan natuurlijk op persoonlijke titel, 
maar dit is bij uitstek ook geschikt om als familie, 
als gemeente of als Bijbelstudiegroep te doen. Of 
overweeg als bedrijf om bij te dragen.

Wilt u helpen en een deel van het bedrag van 
200 euro bijdragen? Dat kan al vanaf 20 euro per 
maand. Neem contact met ons op! Wij zorgen 
ervoor dat u samen met andere deelnemers een 
Holocaustoverlevende adopteert.

Hoe u, jij betrokken kunt zijn bij uw adoptie?
Wie wil, krijgt wekelijks een algemene nieuws-
brief per e-mail, met daarin updates over een 
aantal overlevenden. Persoonlijk contact met de 
overlevende én de student is ook mogelijk. 

»  Neemt u deze uitnodiging aan en adopteert u 
(samen met anderen) een Holocaustoverleven-
de?Bel (voor informatie) naar Chris Innemee: 
033-245 88 24 of mail naar chrisinnemee@cvi.nl.

Doe mee en adopteer

Rijssen
Zaterdag 28 mei ontvangen we u graag vanaf 
19.15 uur in kerkelijk centrum Sion aan de Jo-
hannes Vermeerstraat 2. Muzikale medewerking 
verlenen Chr. Gem. Zangvereniging 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. 
De toegang is gratis, wel collecteren we voor het 
internationale werk van Christenen voor Israël, 
waar ds. Glashouwer nauw bij betrokken is. Ook 
zijn er tafels met Israëlproducten en boeken.

Inpakkers 
gezocht
Het Israël Producten Centrum zoekt met spoed 
inpakmedewerkers voor ons magazijn in Nijkerk. 
Op meerdere dagen in de week hebben wij drin-
gend behoefte aan extra mensen. Het betreft vrij-
willigerswerk. Heeft u zin en tijd om ons enthou-
siaste team te versterken? Stuur dan een e-mail 
naar magazijn@ipc-nijkerk.nl of bel 033-2458814 
en vraag naar het magazijn (Frank of Pieter).

Dagje uit in Nijkerk

Programma
We verzamelen ons om 10.00 uur in het Israëlcentrum 
in Nijkerk waar u wordt ontvangen met ko�  e en thee. 
Hier bezoeken we de tentoonstelling De grote terugkeer, 
waarover u meer kunt lezen in deze krant. Om 10.30 uur 
luisteren we naar Jan Stoutendijk en Paul Vigeveno. Zij 
zijn de auteurs van het omvangrijke boek Gids van joods 
erfgoed. Zij zullen onder andere ingaan op de verschillen 
tussen het leven van Joden in katholiek Nederland en 
protestants Nederland.

Na de lunch, die u krijgt aangeboden door Christenen 
voor Israël, rijden we op eigen gelegenheid naar het 
centrum van Nijkerk voor onze wandeling met gids. De 
wandeling voert langs historische gebouwen en monu-
menten met een Joodse geschiedenis, en langs de in 2013 
geplaatste struikelstenen. Om 15.00 uur eindigt het pro-
gramma met een kop ko�  e in het museum van Nijkerk. 
U kunt dit op eigen gelegenheid bezichtigen.

Aanmelden
Er kunnen maximaal dertig personen deelnemen. Geef 
u daarom snel op. Mail naar bijeenkomst@christenen-
voorisrael.nl (bij voorkeur) of bel 033-2458824. Bij de 
prijs van 15 euro is alles inbegrepen. U dient wel op eigen 
gelegenheid naar het Israëlcentrum te komen en naar het 
centrum van Nijkerk te rijden.

Op donderdag 30 juni bieden we u een 
actief en compleet dagje uit aan in Nijkerk 
voor slechts € 15,-, inclusief lunch.  

Het tabakshuis in Nijkerk aan de 
Nieuwstraat, die vanwege de vele 
Joden die er woonde ook de Joden-
breestraat werd genoemd. 
De tabaksschuur is waarschijnlijk 
door de familie Italiaander gesticht. 

Joods Nijkerk
Ooit waren er twee synagogen in Nijkerk met in totaal 
tweehonderd leden. Voor de Tweede Wereldoorlog 
herbergde deze oude stad nog zo’n zestig Joodse 
inwoners. De gemeenschap bezat toen een synagoge 
en de doden werden begraven op een eigen begraaf-
plaats. Na de Tweede Wereldoorlog was het gedaan 
met het Joodse leven in Nijkerk. De synagoge is alleen 
nog herkenbaar aan de plaquette op het pand waar 
nu een schoenenzaak zit. In 2013 zijn er struikelstenen 
geplaatst voor de huizen waar vroeger Joodse Nijker-
kers hebben gewoond, die zijn omgekomen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Een indrukwekkende gedach-
tenis aan een uit Nijkerk verdwenen gemeenschap.

Prentbrie� aart 
uit Nijkerk.

Lezersaanbieding: excursie Nijkerk en lezing Joods erfgoed



Nee, dit is geen gesprek over welk 
sausje het beste smaakt bij bloemkool. 
Ook wordt er niet gediscussieerd of 
het nu het lekkerst is om bloemkool te 
koken of te roerbakken. Dit gaat niet 
over bloemkoolrecepten. Deze mannen 
houden er toezicht op dat straks de 
bloemkool koosjer bij de groenteboer 
ligt. Deze mannen – mashgiach worden 
ze genoemd – kijken op de velden, in 
fabrieken en de stallen of de productie 
gaat volgens de Joodse spijswetten, de 
kasjroet. Als die regels worden gevolgd, 
heb je het recept voor een koosjere 
maaltijd. | Foto: Flash90

Recept voor 
een koosjere 
maaltijd

agenda24
V

o
o

r 
a

ll
e

 a
c

ti
v

it
e

it
e

n
 g

e
ld

t:
 D

e
o

 V
o

le
n

te

juni 2016 | israël aktueel

Joodse kalender

4 juni 2016
Thoralezing: Bechoekotai, Leviti-
cus 26:3-27:34
Haftarahlezing: Jeremia 16:19-17:14

5 juni 2016
Jom Jeroesjalajim (Hereniging van 
Jeruzalem)

11 juni 2016
Thoralezing: Bemidbár, Numeri 1:1-4:20
Haftarahlezing: Hosea 2:1-22

12 juni 2016, Sjawoe’ot (Wekenfeest)
Thoralezing: Exodus 19:1-20:26; 
Numeri 28:26-31
Haftaralezing: Ezechiël 1 en 3:12

13 juni 2016, Sjawoe’ot
Thoralezing: Deuteronomium 
15:19-16:17; Numeri 28:26-31
Haftaralezing: Numeri 3:1-19

18 juni 2016
Thoralezing: Nasó, Numeri 4:21-7:89
Haftarahlezing: Richteren 13:2-25

25 juni 2016
Thoralezing: Beha’alótecha, 
Numeri 8:1-12:16
Haftaralezing: Zacharia 2:14-4:7

Sprekers

Zaterdag 4 juni
14.00 – 16.15 uur: Amersfoort: 

 Isreality Academy voor jongeren . 
 Locatie: Evangelische Hoge-
school, Drentse straat 1. Spreker: 
Willem Ouweneel. Thema: Jezus 
en Israël. Voor jongeren tot 28 
jaar. Aanmelden via isreality.nl/
academy. Deelname gratis.

Maandag 6 juni
20.00 uur: Kesteren: Seminar ds. 

Henk Poot (1/3).  Locatie: Fila-
delfia, Nijverheidsweg 2. Thema: 
Zacharia.

Woensdag 8 juni
14.30 uur: Nijkerk: Opening 

zomertentoonstelling.  Locatie: 
Israëlcentrum, Patroonstraat 1. 
Sprekers: Haim Divon (Ambassa-
deur van Israël), Gert-Jan Segers 
(Fractievoorzitter ChristenUnie) 
en Gert Prins (kunstenaar). Aan-
melden verplicht: bijeenkomst@
cvi.nl. Meer info: cvi.nl/zomer-
tentoonstelling

16.00 – 19.00 uur: Nijkerk: Onder-
nemers bijeenkomst.  Locatie: 
Ampt van Nijkerk, Berencamper-
weg 4. Sprekers: Gert-Jan Segers 
(Fractievoorzitter ChristenUnie) 
en Ruud van Ginkel (Kamer van 
Koophandel Nederland-Israël). 
Aanmelden: kl.hoekstra@filter-
net.nl.

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

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: De anti-
Joodse houding van de kerk.

Dinsdag 14 juni
14.30 uur: Hierden: Lezing Heleen 

Bénard op ouderenmiddag. 
 Locatie: Herv. Dorpskerk, Zui-
derzeestraatweg 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: 
Israël en de Psalmen.

Maandag 20 juni
20.00 uur: Kesteren: Seminar ds. 

Henk Poot (2/3).  Locatie: Fila-
delfia, Nijverheidsweg 2. Thema: 
Zacharia.

Woensdag 22 juni
19.30 uur: Oud-Beijerland: Seminar 

ds. Henk Poot (3/3).  Locatie: 
Maranatha, Kerkstraat 57. Thema: 
Israël en de Psalmen.

Zaterdag 2 juli
20.00 uur: Zeist: Thema-avond met 

Marianne Glashouwer.  Locatie: 
De Citadel, Bergweg 6. Thema: 
Breng de Joden thuis.

Maandag 4 juli
20.00 uur: Kesteren: Seminar ds. 

Henk Poot (3/3).  Locatie: Fila-
delfia, Nijverheidsweg 2. Thema: 
Zacharia.

Excursies

Dinsdag 21 juni
10.30-15.00 uur: Elburg: Excur-

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

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, stadswan-
deling. Kosten: E 25,50. Opgave 
verplicht: bijeenkomst@cvi.nl of 
033-2458824.

Woensdag 13 juli
12.00-17.00 uur: Amsterdam: Excursie 

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

Muziek

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

 Locatie: Kerkelijk Centrum Sion, 
Johannes Vermeerstraat 2.

Woensdag 15 juni
20.00 uur: Amersfoort: Concert 

Hineni Symfonie Orkest en 
Amsterdams Synagogaal Koor. 
 Locatie: Brugkerk, Schuilenbur-
gerweg 2. Entree: voorverkoop 
E 15,00; aan de zaal E 17,50; 
kinderen t/m 12 jaar gratis. 
Bestellen: hinenisymfonieorkest.
nl of via de voorverkoopadressen 
zoals op de site vermeld.

Overig

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

tentoonstelling De grote 
terugkeer.  Locatie: Israëlcen-
trum, Patroonstraat 1. Toegang 
en consumptie gratis. Dagelijks 

geopend, met uitzondering van 
zondag. Meer info op cvi.nl/
zomertentoonstelling

Extern

Woensdag 8 juni
19.45 uur: Nijkerkerveen: Leerhuis-

avond over de Bergrede, inlei-
ding door dr. Wouter Klouwen 
uit Baarn.  Locatie: Gebouw De 
Voorpost, Nieuwe Kerkstraat 81. 
Thema: Levenswijsheid. Info: 
www.werkgroep-vanuitjeruza-
lem.123website.nl

Zaterdag 25 juni
10.00 – 17.00 uur: Veenendaal: 

Holland-koor Familiedag voor 
leden en oud-leden van het Hol-
land-koor.  Locatie: De Basiliek, 
Wiltonstraat 56. Sprekers: ds. 
Willem J.J. Glashouwer, ds. Kees 
van Velzen. Musici: Jan Lenselink 

(piano), Noortje van Middelkoop 
(panfluit), Chloë Elzenaar (viool) 
en Jan Quintus Zwart (dirigent). 
Toegang: E 10,–; aanmelden via: 
info@hollandkoor.nl

Israëlconsulenten 

Het Israël Producten Centrum heeft 
een uitgebreid netwerk van consulen-
ten door heel Nederland. Via israe-
lwinkel.nl of 033-2458814 vindt u de 
contactgegevens van een consulent(e) 
bij u in de buurt. 

De krant

Krant 293 verschijnt op 24 juni 2016.

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

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

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

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

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

TECHNISCHE REALISATIE: Novente vormgevers, Lunteren

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

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

colofon
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Samen met Israëlvrienden de Joodse geschie-
denis van een plaats ontdekken. Dat kan met 
een van deze drie excursies deze zomer. 

»  Meld je aan via excursie@cvi.nl of 033-2458824. 

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

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

Woensdag 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: E 25,-

Ontdek Joods 
Nederland

Symposium over vredesproces

Langs een drukke straat in Jeruzalem vind 
je het opvanghuis voor meisjes van rabbijn 
Gabriel, Midreshet Rachel. Tussen de 30 tot 
35 meisjes hebben hier een veilig en liefde-
vol onderdak.

De meisjes zijn ontheemd. Ze zijn hun thuis 
ontvlucht. De redenen zijn heel divers. Geweld, 
misbruik, armoede en verwaarlozing zijn slechts 
een paar van de redenen. De meisjes zijn in een 
fase dat ze zich ontwikkelen tot volwassenen en 
komen in de knel met de problemen van thuis. 
Ze hebben inmiddels de leeftijd waarop ze voor 
zichzelf durven opkomen.

Onderdak
Ze willen een ander leven, een beter leven. Op zoek 
naar warmte, geluk en een mooie toekomst gaan 
velen naar de hoofdstad Jeruzalem. Al zwervend 
over de straten, horen ze dan al gauw over rabbijn 
Gabriel en zijn vrouw Shulamit. Zij bieden on-
derdak. Het is een zeer eenvoudig onderdak. Een 
bed, een kast, dat is wat er is. Er is een keuken en 
een douche, maar het is wel wat behelpen. Van tijd 
tot tijd lekt het dak, en dan komen de zonen van 
rabbijn Gabriel het dak repareren.

Nieuwe weg
En toch schrikt dit eenvoudige onderdak de 
meisjes niet af. Hier vinden ze wat ze zochten: 
een luisterend oor, liefde, een eigen plekje. En elke 
dag is er onderwijs uit de Thora. Zo vinden de 
meisjes een nieuwe weg in hun leven. Ze maken 
hun school af, vinden een baan, en wanneer ze 
trouwen, kunnen ze prima op eigen benen staan.

Een thuis  
voor meisjes

»  Sprekers zijn: mr. Andrew Tucker, professor Avi 
Bell, dr. Matthijs de Blois en mr. Roi Banet. Aanmel-
den via info@ec4i.org; kosten E 40 inclusief lunch, 
E 25 voor studenten.

In de media wordt vaak beweerd dat alle ‘Israëli-
sche’ nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever 
‘illegaal’ zijn. Onder de Vierde Geneefse Conventie is 
Israël verplicht om “humanitaire hulp en toegang tot 
de Palestijnse bevolking te faciliteren”. Dat Israël de 
eigen nederzettingen laat floreren terwijl de Palestij-
nen in hun ontwikkeling worden gefrustreerd (door 
bijvoorbeeld illegale Palestijnse gebouwen te slopen) 
wordt als “discriminatoir” gezien en in strijd met het 
internationaal recht. 

Internationaal recht niet eenduidig
Volgens Andrew Tucker, juridisch adviseur van de 
Europese Coalitie voor Israël, is het internationaal 
recht op dit gebied zeer complex en minder eendui-
dig dan vaak wordt vernomen. “In dit symposium 
willen wij de internationale regelgeving onder de 
loep nemen, en onderzoeken in hoeverre onder het 
internationaal recht inderdaad de activiteiten van 

Israëlische militairen en burgers in de zogenoemde 
‘bezette gebieden’ verboden zijn.” 
“Een belangrijk aspect hiervan betreft het spannings-
veld tussen de mensenrechten van de Arabische 
Palestijnen enerzijds en territoriale soevereiniteit 
met betrekking tot deze gebieden anderzijds. Zijn 
deze gebieden ‘eigendom’ van de Palestijnen? Of 
zou Israël deze gebieden onder internationaal recht 
mogen annexeren?” Spannende vragen dus. 

Bijeenkomst ondernemers 
met Gert-Jan Segers 

Tijdens de bijeenkomst spreken Gert-Jan Segers 
en Ruud van Ginkel. Daarnaast is er uitgebreid 
gelegenheid om te netwerken en nieuwe contacten 
op te doen.

Gert-Jan Segers is fractievoorzitter van de Chris-
tenUnie in de Tweede Kamer. Segers woonde van 
2000 tot 2007 in Caïro waar hij een christelijk toe-
rustingscentrum leidde. Hij haalde een master met 
als specialisatie westers-islamitische betrekkingen 
en het Midden-Oosten. Tijdens de bijeenkomst 
van het platform spreekt hij over de plaats van 
Israël in onze wereld, geestelijk en politiek. 

Ruud van Ginkel is werkgroeplid van het onderne-
mersplatform. Hij is voorzitter van de Kamer van 
Koophandel Nederland-Israël. Hij zal ons op 8 juni 
iets vertellen over de mogelijkheden die Nederlandse 
ondernemers hebben om zaken te doen met Israël. 

U wordt vanaf 16.00 uur ontvangen met koffie en 
thee in het Ampt van Nijkerk aan de Berencam-
perweg 4 in Nijkerk. In verband met de maaltijd 
vragen we u om u zo snel mogelijk op te geven 
bij Klaas Hoekstra, coördinator van het platform: 
kl.hoekstra@filternet.nl of 06-23634976.

Het ondernemersplatform van Christenen voor Israël houdt op woensdag 8 juni een bijeen-
komst in het Golden Tuliphotel Ampt van Nijkerk. Een boeiende middag voor leden van het 
platform, maar ook geïnteresseerde ondernemers en managers zijn van harte welkom. 8
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Het ‘internationaal symposium over het vredesproces in het Midden-Oosten in een veranderen-
de wereld’ is een initiatief van de Europese Coalitie voor Israël. Het symposium vindt plaats op  
7 juni in café brasserie Dudok, Hofweg 1a in Den Haag. 

Het Vredespaleis in Den Haag. | Foto: Pieter Musterd

Foto: Rufus de Vries Foto: met dank



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

Het is de moeite waard om Prediker te bestuderen. Juist omdat dit 
boek ons laat zien dat de mens en de wereld waarin hij leeft  op zich 
genomen niets voorstellen en nergens op uitkomen. Een  realisti sche 
boodschap die ons leert dat de mens slechts tot zijn doel kan komen 
als hij zich van God afh ankelijk opstelt en Hem vertrouwt. In dit 
opzicht zou één van de eerste Bijbelboeken voor iedere ‘beginnende‘ 
gelovige, Prediker moeten zijn.

N.S. de Graaf - 144 blz - 21x14,7 cm - 9789066943650 - € 13,75

H.B. Slagter - 64 blz - 20x12,5 cm - 9789066943629 - € 5,50

Wie en wat jij bent in Christus is zó bijzonder dat God daar allerlei 
nieuwe begrippen en omschrijvingen voor introduceerde. Aan het 
einde van de 1500-jarige periode waarin God Zijn Woord openbaarde, 
is daar Paulus die schrijft  dat hij de taak heeft  ontvangen “om het 
Woord van God te vervullen, namelijk het geheimenis”. En dat dus met 
compleet nieuwe begrippen die verschillen van al het voorgaande! 
Samen vormen ze een fantasti sche boodschap voor de gelovige van nu.
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Jan Budding Schilderwerk
Elst (Utrecht)

 

Voor al uw schilderwerk,
binnen en buiten!

Bel voor een vrijblijvende offerte:
06-39 675 192

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
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What’s your reality?
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DA Zaterdag 4 juni
Isreality Academy 
Evangelische Hogeschool, Amersfoort
» isreality.nl/academy

Juli + augustus
Isreality Jongerenreizen naar Israël
volgeboekt

4-6 november
Isreality Jongerenweekend 2016
Lunteren
» isreality.nl/weekend

Jezus en Israël worden nogal eens tegen elkaar uitgespeeld. Liefde 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 beter 
om alle vooroordelen los te laten en juist op zoek te gaan naar de relatie tussen Jezus en Zijn volk Israël?

4 juni: Isreality Academy met Willem Ouweneel

Jezus en Israël 

» Meer weten? Kijk op isreality.nl
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Uitverkozen
‘Allemaal leuk en aardig hoor, die 
uitverkiezing van Israël. Maar wat 
is nou het praktische doel ervan?’ 
Ik had niet direct een kant-en-klaar 
antwoord op die vraag, maar vond 
het wel een uitdagende gedachte. 

Waarom is God niet meteen van Genesis 3 (de 
zondeval) naar Matteüs 27 (de kruisiging van Jezus) 
gegaan? Was inderdaad misschien wel zo makkelijk 
geweest.

Blijkbaar ging het God niet zozeer om gemak, 
dacht ik, maar zit er meer achter de bijzondere 
weg die Hij gaat met Zijn verbondsvolk Israël. En 
warempel, dat bleek nog te kloppen ook. Sla Jesaja 
43 er maar op na. Daar lezen we over Gods doel 
met Israël. Het Joodse volk is Gods getuige dat Hij 
God is (vers 12) en zelfs door God gevormd om Zijn 
lof te vertellen (vers 21).

Een mooi praktijkvoorbeeld van hoe dat precies in 
z’n werk gaat vinden we in 1 Koningen 10. Na een 

lange reis vanuit Ethiopië komt de koningin van 
Sheba aan in Israël. Ze had gehoord van de wijsheid 
van koning Salomo en wilde wel eens weten hoe 
dat dan zat. Nadat de koningin van Sheba met haar 
Israëlische collega had gesproken, wist ze het zeker. 
De wijsheid van Salomo is zó groot dat het wel van 
een hogere Macht móét komen. Spontaan roept ze 
uit: “Geloofd zij de Heere, uw God!” De wijsheid 
van Salomo staat volgens haar symbool voor Gods 
eeuwige liefde voor Israël. Mooi getuigenis!

Ook Jezus spreekt Zijn bewondering uit voor de 
koningin van Sheba. “Zij is gekomen van de einden 
van de aarde om de wijsheid van Salomo te horen” 
(Matteüs 12 en Lucas 11). Ik snap die koningin van 
Sheba wel. Als christenen zijn we soms snel ge-
neigd het beter denken te weten dan Joden. Maar 
als we in alle openheid naar hen durven te luisteren 
kunnen we veel van hen leren. Met die kennis op 
zak gaan de lessen van rabbijn Jezus nog meer voor 
je leven.

IS
RE

A
LI

TY Isreality jongerenweekend
Van 4 tot en met 6 november is-ie er weer: 
het Isreality Jongerenweekend! En vanaf woensdag 
1 juni kun je je weer inschrijven, dus wees er snel bij. 

Wie die uitdaging durft aan te gaan, moet zeker naar de 
Isreality Academy komen!

Over Jezus en Israël
Tweeduizend jaar geleden werd in Israël een bijzonder 
kind geboren: Jezus. Hij werd in lijn met de Joodse tradi-
tie besneden, door Zijn Joodse ouders Joods opgevoed, 
bezocht op Sjabbat de synagoge, leerde in de tempel uit de 
Thora, werd rabbijn, hield Zich aan de Thora en onderwees 
in het Joodse land Zijn Joodse volksgenoten. Toch zijn er 
veel christenen die zich nooit hebben verdiept in de Joodse 
achtergrond van Jezus. Kun je Jezus wel echt kennen zonder 
Zijn Joodse identiteit te erkennen?

Op deze en meer spannende vragen geeft Willem Ouwe-
neel een antwoord tijdens de Isreality Academy op zaterdag 
4 juni.

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! 

Wat kun je verwachten?
Tijdens het Isreality Jongerenweekend duiken we in een 
relaxte setting de Bijbel in. Er zijn seminars over het 
thema ‘God heeft een plan’, we zingen met elkaar en 
op de zaterdagmiddag kun je kiezen uit een superleuk 
aanbod aan workshops. Tussendoor is er natuurlijk tijd 
zat om te ontspannen en elkaar te ontmoeten! 
»  Check isreality.nl/weekend voor info over het program-

ma, de sprekers en meer!

Voor wie is dit jongerenweekend?
Voor jou natuurlijk! Tenminste, als je tussen de 15 en 28 

jaar bent en zin hebt om een weekend lang op te trekken 
met andere christelijke jongeren uit heel Nederland.

Wanneer? vrijdag 4 t/m zondag 6 november
Waar? De Wildwal, Lunteren (vlakbij Ede)
Wat kost me dat? € 59,- (niet duur toch, voor een all-in 
weekendje weg?)
Meer weten? isreality.nl/weekend
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Stap eenvoudig over! Bel gratis 0800-0306 of kijk op www.samsamcollectief.nl

“Als kind hield ik 
altijd al van de 

natuur”

Steun een 
goed doel

Goedkoopste 
groene energie

Besparen op je 
energierekening

Geen gedoe! Wij
regelen alles voor je

ANNA VAN DER LINDEN

Daarnaast help ik met SamSam 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 kies ik voor groene energie..”

GRATIS DVD

PLANET EARTH

Schrijf je gratis in voor 

20 juni en ontvang een 

dvd cadeau!
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