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Speciaal label  
Frans paspoort
Franse Joden die in Israël wonen en 
hun Franse paspoort begin juni wilden 
verlengen, kregen een nieuwe woonplaats 
toegemeten: Israël/Palestijnse gebieden. 
Dat leidde tot verontwaardigde reacties. 
Sinds begin juni heeft het Franse ministerie 
van Buitenlandse Zaken nieuwe software 
waarin ‘Israël/Palestijnse gebieden’ is ge-
programmeerd. Enkele dagen later is het 
ministerie na de storm van protest weer 
afgestapt van het nieuwe systeem.

Half juni publiceerde de Arabische zender Al Jazeera een bericht waarin werd beweerd dat Israël de  
watertoevoer naar de Palestijnse gebieden zou hebben afgeknepen tijdens de islamitische vastenmaand  

ramadan. De internationaal gelezen Britse krant The Independent nam het bericht over en daarna volgden  
talloze nieuwsmedia die deze vermeende wandaad van Israël zonder wederhoor publiceerden.

De werkelijkheid bleek – zoals zo vaak 
het geval wanneer de media zich te 
buiten gaan aan Israël – heel anders te 
zijn. De oorzaak van het bericht lag bij 
een gebarsten waterleiding waardoor de 
toevoer naar enkele dorpen in de buurt 
van Ariel in Samaria werd verstoord. Het 
tijdelijke tekort is waarschijnlijk moed-
willig door een persoon of organisatie 
misbruikt om Israël in een kwaad dag-
licht te stellen. De leiding werd echter 
snel gerepareerd en de toevoer is weer 
normaal.

Meer nog, Israël heeft de watertoevoer 
tijdens de zomermaanden opgevoerd 
en tijdens de avond wordt extra water 
naar de gebieden gepompt vanwege de 
hogere consumptie tijdens de ramadan. 
Bovendien heeft Israël besloten om de 
waterinfrastructuur in Judea en Samaria 
grondig aan te pakken. Hiervan zullen 
talloze Palestijnen profiteren.

Voor wat de waarheid betreft, zijn het 
dorstige tijden. Media nemen leugens 
vaak klakkeloos over en schrijven meer 

naar de smaak van het publiek dan naar 
de stem van de waarheid. Een goedbe-
doelend Israël past daar niet in. Zo ook 
deze foto. Een Israëlische soldaat die zijn 
waterfles aanbiedt aan moslimvrouwen 
die wachten bij een controlepost om 
tijdens ramadan te bidden op de Tem-
pelberg in Jeruzalem. Israël dat de dorst 
lest van de volken. We hopen en bidden 
dat de Heere dat spoedig werkelijkheid 
laat worden en de Messias zal zenden die 
de dorst kan lessen (Johannes 7:37).  
| Foto: Flash90

Dorstige tijden
Israëlische eilanden

Grond is en blijft een schaars goed. Ook 
in Israël. Herzliya gaat daarom uitbreiden 
met twee eilanden in de Middellandse 
Zee. Een van de eilanden is voor woning-
bouw, en de andere is voor een lucht-
haven voor binnenlandse vluchten. Om 
de eilanden te realiseren zal het project 
internationaal worden aanbesteed. Ook 
Tel Aviv is bezig met plannen voor een 
eiland voor de kust voor een internatio-
nale luchthaven.
De discussie over het creëren van eilanden 
in Israël begon twintig jaar geleden. Toen 
tekenden Israël en Nederland een verkla-
ring waarin ze de wens uitspraken samen 
te werken aan het bouwen van eilanden in 
de Middellandse Zee. | Foto: Globes.il

Jeruzalem grootste stad
Op 5 juni vierde Israël Jom Jeroesjalajim, 
Jeruzalemdag, om te vieren dat de stad sinds 
1967 weer geheel in Israëlische handen is. 
Ter ere hiervan publiceerde het Israëlische 
Bureau voor de Statistiek cijfers waaruit 
blijkt dat Jeruzalem een thuis biedt aan  
tien procent van de Israëlische bevolking. 
Ruim 870.000 inwoners telt de stad. Het 
inwoneraantal groeide het afgelopen jaar 
met ruim 20.000 mensen. Het overgrote 
deel daarvan door natuurlijke aanwas.
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In Jeruzalem zult gij 
getroost worden

Andere Bijbelgedeelten bevestigen dat en leggen dat verder uit: 
dan zal God alle tranen afwissen, de dood vernietigen en de 
smaad van Zijn volk, de woekerende Jodenhaat verwijderen, 
vertelt Jesaja 25. De aantijgingen, de halve waarheden en de 
leugens zullen verstommen. 
In dezelfde profetie van Jesaja lezen we ook van het vuur, de 
storm, de toorn en de gloed waarmee God zich richt op de 
haters van Israël. In een machtige openbaring van Zijn heerlijk-
heid zal de Heere zich aan de naties van de wereld tonen als de 
Heilige Israëls. Maar in het midden daarvan, dus als een oase 
van rust, de vertroosting, met zo’n tederheid en innigheid dat 
God zich hier vergelijkt met een moeder.

Psalm 87 zingt: “Zeer heerlijke dingen worden over u gespro-
ken, stad van God!” En dat is ook zo: Jeruzalem wordt de navel 
van de aarde genoemd, geduid als de hof van Eden, Jeremia 
noemt het de “troon van de Heere” (3:17) en Jezus spreekt over 
de stad van de grote Koning. Maar dit dus ook: Jeruzalem is de 
plaats van shalom, verademing en troost.

Omstreden
Onlangs zag ik in Jeruzalem, in de citadel, de indrukwekken-
de sound and lightshow over de geschiedenis van de stad. En 
ineens besef je weer hoe omstreden Sion is als de eeuwen aan 
je oog voorbijtrekken: Babel, Rome, de Mongolen en de Ara-
bieren, kruisvaarders en Turken, wie heeft zich niet aan de stad 
vergrepen? En nog steeds: Jeruzalem is een lastige steen die 
alle naties zullen heffen, zegt een profeet. En het gebeurt! Een 
lastige plek voor een wereld die van God vervreemd is, stenen 
des aanstoots voor de kwade engelen in de hemelse contreien.

Wat doe ik?
Maar voor Israël is Jeruzalem een stad om naar te verlangen, 
om naar terug te keren, om thuis te komen. In Jeruzalem komt 
het uiteindelijke goed. Daar zal de Messias verschijnen en daar 
zal het Jeruzalem van boven afdalen. Daar zal God troosten.
En als we dat dan zo lezen en weten, is de vraag: maar wat  
doe ik? Als God zich opmaakt om Zijn volk te troosten, wat  
doe ik dan?

Voorbede
●   De teksten in Psalm 149:5-9 en in  

Efeziërs 6:10-18 vormen een sterke 
combinatie om te gebruiken in uw 
voorbede: ... een tweesnijdend zwaard 
is in uw hand ... het zwaard des  
Geestes, dat is het Woord van God.

●   Ontrouw aan het Woord van God 
doet ons de liefde voor het Woord 
verliezen. Lees daarom regelmatig  
in uw Bijbel! (Johannes 15:9-10).

●   Bid vanuit Psalm 51 om een ‘rein hart’. 
Alleen dan zullen we mee kunnen  
bouwen aan de muren van Jeruzalem. 
U vraagt (vers 12-14) en kunt meebou-
wen (vers 20). Vanuit een rein hart 
zullen we Hem zien. (Matteüs 5:8).

Israël
●   In Ezechiël 37, het hoofdstuk over 

het dal vol doodsbeenderen en over 
de herrijzenis van Israël, staat in vers 
25 de landsbelofte, tot in eeuwig-
heid. Dank voor dit geweldige feit 
van de trouw van de God van Israël!

●   Dank en bid: “De Here zal zijn  
volk sterkte verlenen, de Here  
zal zijn volk zegenen met vrede” 
(Psalm 29:11).

●   Israël heeft wereldwijd 105 diplo- 
matieke posten: 78 ambassades,  
21 consulaten en vijf permanente 
missies. Bid dat Israël in al deze 
landen zijn bedoelingen goed uit 
zal leggen. Pr is namelijk nooit de 
sterkste kant van Israël geweest.

Christenen voor Israël
●   Bid dat ook deze maand de ten-

toonstelling in Nijkerk over de alija 
(De grote terugkeer) veel bezoekers 
zal trekken en hen bij Gods Woord 
zal bepalen.

●   Bid dat de Israëlorganisaties die 
in deze zomerperiode activiteiten 
hebben op vakantieterreinen hier 
succesvol mee zullen zijn en bezoe-
kers op de Bijbel kunnen wijzen.

●   Bid voor de toeristen die in Israël 
rondreizen, dat ze liefde en bemoe-
diging voor de bevolking tonen.  
Bid ook voor de vrijwilligers die  
in allerlei instellingen en in zieken-
huizen werkzaam zijn. Deze vriend-
schap raakt Israël altijd weer.
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Zoals een moeder haar kind op haar schoot tilt en het hoofdje stil tegen zich aan drukt,  
zo zal Israël in Jeruzalem getroost worden. Dat is het beeld en de belofte in Jesaja 66:13.

Gebedspunten
Pieter Bénard

‘Nieuwe principes nodig  
voor vredesproces’

“De tweestatenoplossing toont ernstige gebreken. Er moeten eerst 
een aantal zaken worden opgelost voordat de Palestijnen klaar zijn 
voor een eigen staat.”

Drie problemen
De PA en PLO overtreden fundamentele mensenrechten van hun  
eigen mensen. 
Daarom, stelt de Israëlische professor Bell, is het oneerlijk om alleen 
Israël te bekritiseren omdat het niet voldoet aan het internationaal 
recht. “De waarheid is dat geen staat in de wereld voor honderd 
procent voldoet aan het internationaal recht. Van alle staten in het 
Midden-Oosten en Noord-Afrika is Israël het succesvolst in het 

beschermen van mensenrechten. Dus waarom afgeven op Israël? Het 
zou veel logischer zijn om de ontwikkeling van Israël te steunen, dan 
alleen Israël uit te kiezen voor boycots, desinvesteringen en sancties.”

Internationale wetgeving vereist niet de oprichting van een Palestijnse staat.
Matthijs de Blois van de Universiteit van Utrecht stelt dat nederzet-
tingen niet in strijd zijn met het recht van Palestijnen op zelfbe-
schikking. “Het recht op zelfbeschikking is een relatief begrip. Er is 
niet zoiets als ‘recht op een staat’. De aanspraak van Palestijnen op 
zelfbeschikking mag niet conflicteren met de soevereine rechten 
van de staat Israël onder internationaal recht.” 

Internationaal recht vereist niet dat Israël zich terugtrekt achter de wapen-
stilstandslijnen van 1949, en het zegt niet dat alle nederzettingen illegaal zijn.
Tucker: “De suggestie dat het doorgaande nederzettingenbeleid in 
strijd is met het internationaal recht, is complete onzin. Als je dat zo 
zegt, maak je het feitelijk onmogelijk voor Joden in Oost-Jeruzalem, 
Judea of Samaria te wonen. De argumentatiewijze geeft steun aan de 
Palestijnse eisen om Joden te verwijderen uit een nieuwe Palestijnse 
staat. En dat is niets anders dan een vorm van etnische zuivering – 
duidelijk iets dat ingaat tegen de basale Europese wetten en waarden.”

Moties in de Tweede Kamer
Ook de Nederlandse politiek blijkt er moeite mee te hebben niet 
mee te doen met de BDS-beweging. Een Kamermeerderheid stemde 
in met de motie ‘Constructieve deelname vredesbesprekingen’. Het 
kabinet wordt opgeroepen om maatregelen te nemen tegen ‘partij-
en’ die afzien van het vredesoverleg. Ook de motie om Israëlische 
producten uit de betwiste gebieden niét te labelen haalde het niet. 
Overigens stemde de Kamer ook in met een motie zodat Nederland 
en de Europese Unie de Palestijnse Autoriteit financieel moeten 
korten zolang deze salarisbetalingen aan Palestijnse terroristen fa-
ciliteert. De Kamer stemde eveneens voor het stoppen van subsidie 
aan organisaties die oproepen tot boycot van Israël.

“De internationale gemeenschap moet opnieuw kijken naar de wettelijke en politieke principes die aan het  
vredesproces ten grondslag liggen.” Dat stelt Andrew Tucker, juridisch adviseur voor de Europese Coalitie voor Israël. 

De wereld heeft in het vredesproces vooral kritiek op Israël. Zo wordt het lijden 
van de Palestijnen vooral aan Israël toegekend. In Gaza verpaupert de bevolking, 
omdat Hamas niet investeert in het welzijn van de eigen bevolking, maar in het 
vernietigen van de Israëlische. | Foto: Flash90
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Kanttekening

Vriendschap
Onlangs gebeurde het weer eens dat 
een onbekende mij spontaan vertelde 
dat hij ons ‘krantje’ leest. Hij bleek er 
redelijk tevreden over, want hij had 
wel iets met Israël. 

Eén aanmerking had hij wel, namelijk 
dat wij altijd alleen maar goed van 
dit land en volk spreken. Hij ging ge-
lukkig niet zo ver, zoals vele anderen, 
door te beweren dat wij alles (dus 
ook de verkeerde dingen die ook in 
Israël voorkomen) van Israël goed-
praten. Hij miste echter kritische 
artikelen over Israël.

Maar als de meeste andere bladen en 
tijdschriften voornamelijk negatief 
over Israël schrijven, dan hoeven wij 
ons toch niet in dat koor van valse 
zangers te mengen. Als je kijkt naar 
de niet-aflatende vloedgolf van 
agressieve, veelal op halve waar-
heden en hele leugens gebaseerde 
verhalen en journaalberichten over 
Israël, zou je bijna gaan denken dat 
je met het meest criminele land in de 
wereld te maken hebt. Er is zoveel 
positiefs over Israël te melden, dat 
onze maandkrant telkens te weinig 
ruimte blijkt te hebben.

En inderdaad, onze relatie met Israël 
is er een van vriendschap. Door de 
Bijbel als basis en uitgangspunt in 
je leven te hebben ontstaat er een 
grote liefde voor Israël en het Joodse 
volk. 

Bovendien huldigen wij het principe 
dat als je kritiek hebt op vrienden, 
je dat onder vier ogen met elkaar 
bespreekt en niet aan de grote klok 
hangt. Het is regelmatig gebeurd 
dat er dingen in Israël plaatsvonden, 
die ook wij niet konden rijmen met 
de hoge roeping die het land en volk 
heeft als uitverkoren natie. Open 
en eerlijk spreken wij daarover dan 
– off the record – met onze Joodse 
vrienden.

Kennelijk huldigt niet iedereen een 
dergelijk standpunt. Af en toe wordt 
er met je visie afgerekend, meestal 
op basis van onjuiste of eenzijdige 
informatie. 

Dat is pijnlijk, maar ontneemt ons 
niet de moed, de trouw en de liefde 
om door te gaan met het werk waar-
toe wij ons geroepen weten.

Pim van der Hoff, hoofdredacteur
pvdhoff@cvi.nl

Donderdag 9 juni. Het is vroeg in de 
avond. Ik ben zojuist thuis uit Straats-
burg. Voor het eten loop ik snel mijn 
favoriete Israëlische websites na. Op 
die van het Moshe Dayan Center voor 
het Midden-Oosten zie ik meteen 
een nieuwe publicatie: “Encountering 
Terror at Sarona Market”. Linda Dayan, 
overlevende van die vreselijke aanslag 
in Tel Aviv een dag eerder, doet per 
blog indringend verslag.

De jonge academica vertelt hoe ze 
met haar vriend Jordan uit eten gaat 
in Sarona. Vanwege de hitte nemen ze 
een tafeltje binnen in een restaurant. 
Een glazen wand scheidt hen van het 
terras. Plotseling wordt hun gezellige 
samenzijn onderbroken door knallen. 
Linda denkt eerst aan een elektrische 
storing. Vervolgens klinkt er gegil en 
rennen mensen voorbij het raam.
In een flits ziet Linda een man met 
een zilverkleurig geweer. Ze herkent 
het wapen als een Carlo Gustav. 

Slechts een glaswand scheidt haar van 
de Palestijnse terrorist. Vriend Jordan 
sprint weg. Linda laat zich plat op de 
grond vallen.
“Je coördineert zulke momenten niet”, 
legt ze later uit. Met het hoofd van het 
raam afgewend staat Linda doodsang-
sten uit. Stel dat hij “door de glazen 
wand schiet of het restaurant binnen-
komt. Als dat gebeurt, ben ik dood”.

Wanneer de schietgeluiden wegster-
ven, roept iemand luidkeels iedereen 
in het restaurant naar achteren. 
Overmand door angst – “ik hoopte 
dat de man niet meer buiten was, 
want anders kon hij me neerschieten” 
– gehoorzaamt Linda. Eenmaal daar, 
staren alle ogen haar aan. “Ik keek 
naar beneden en zag dat ik helemaal 
onder het bloed zat. Ik was op mijn kin 
gevallen. Het was mijn eigen bloed.”
Vriend Jordan vindt haar en veegt het 
bloed van Linda’s kleren onder omhel-
zingen en wederzijdse liefdesbetuigin-

gen. Daarna stellen zij hun families op 
de hoogte van .... het overleven van 
een terreuraanslag.

Eenmaal thuis ziet ze op tv hoe in 
Hebron snoepgoed wordt uitgedeeld. 
“De terroristen zijn jonger dan ik. 
Thuis zijn ze helden.”
Linda denkt terug aan de college-
banken waar medestudenten “de 
advocaat van de duivel speelden” door 
naakte terreur in het Israëlisch-Pales-
tijns conflict te rechtvaardigen. Op 
scherpe wijze veroordeelt zij deze 
houding: noem terreur bij naam! Vier 
mensen zullen na deze avond nooit 
meer thuiskomen.

“Ik leef. Ik leef”, juicht Linda Dayan 
in de laatste regel van haar roerende 
blog. Een veelzeggende vreugdekreet. 
Het leven van Israëlische burgers is 
immers in het geding. Dat moet de 
Europese Instellingen raken in hun 
Midden-Oostenbeleid.
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In een volle zaal in het Tropenmuseum in Amsterdam, in aanwezigheid 
van ambassadeur Haim Divon, kregen begin juni vijftien mensen de Yad 
Vashemonderscheiding. Postuum, uitgereikt aan de nabestaanden. Met 
de onderscheiding erkent de staat Israël deze mensen als ‘rechtvaardigen 
onder de volken’: zij waagden hun leven om Joden, medemensen, tijdens 
de Tweede Wereldoorlog het leven te redden. De titel ‘rechtvaardige onder 
de volken’ is ontleent aan de Talmoed, waar staat: de rechtvaardigen onder 
de volkeren van de wereld hebben een plaats in de wereld die gaat komen. 
Dat is ook waar opperrabbijn Jacobs in zijn toespraak aan refereerde: “Hun 
zielen zijn en worden rijkelijk beloond in het leven na dit aardse bestaan, 
waar zij blijvende beloning ontvangen van de Allerhoogste, omdat zij 
‘mens’ bleven in een periode waarin zo velen meenden zich te mogen ver-
lagen tot het niveau van een onmens.” | Foto: Dirk P.H. Spits/DPHOTO

Vijftien Yad Vashemonderscheidingen

 Erkenning voor belangeloze inzet

“Vandaag was ik er bijzonder trots op 
getuige te mogen zijn van het échte Israël in 
actie. Rijdend over de snelweg in Jeruza-
lem, bumper aan bumper gekleefd, kreeg 
een oudere Arabische chauffeur een lekke 
band. Hij had hulp nodig. Een legertruck 

stopt vlak voor hem om te helpen bij het 
wisselen van de band. Ik vroeg de oude man 
toestemming om dit te mogen publiceren 
en daar stemde hij met plezier mee in. 
In het echte Israël – niet het Israël dat de 
media u voorschotelt – is het Israëlische 

leger een leger van groot mededogen, 
dat niet discrimineert tussen mensen in 
nood, en zoals je ziet is dit een deel van 
hun training. Uit eigen beweging stoppen 
ze in de gloeiende hitte om een Arabier te 
helpen die ze helemaal niet kennen.”

Het échte Israël
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Noem terreur tegen Israëli’s bij naam
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De laatste grote alija

Momenteel leven we in een tijd die 
‘het herstel van Israël’ genoemd kan 
worden. Dit herstel van het verwoeste 
land en de terugkeer van het Joodse 
volk is al meer dan 120 jaar aan de 
gang. Onder harde tegenstand van de 
wereld. De Bijbels-profetische bete-
kenis van dit herstel wordt door veel 
profetieën bevestigd. Christenen voor 
Israël is intensief bij deze ontwikkelin-
gen betrokken.

Meer dan de exodus
In Jeremia 16:14-16 staat dat er een 
tijd komt waarin de Heere “de Israë-
lieten zal terugbrengen uit alle landen 
waarheen Hij hen verdreven had”. Die 
‘uittocht’ zal nog meer indruk maken 
dan de exodus uit Egypte. In Exodus 
15:14-16 staat dat alle bewoners van 
Kanaän “sidderden” toen zij hoor-
den van Gods machtige daden. Zelfs 
Rachab uit Jericho wist ervan (Jozua 
2:9-11). Bij de in Jeremia 16 genoemde 
[volgens mij de laatste exodus, JvB] 
zullen eerst vissers en daarna jagers 
een belangrijke rol spelen. Vissers zul-
len het Joodse volk opvissen. Daarna 
zullen antisemitische jagers achterblij-
vers opjagen van bergen, heuvels en 
uit rotskloven. Deze grote, laatste alija 
zal heel groots zijn. Antizionisme en 
antisemitisme zullen de aanjagers zijn. 
Het lijkt erop dat de mensen en de 
publieke opinie momenteel al worden 
voorbereid op zo’n wereldwijde golf 
van antisemitisme. 

Een vol land
“Ik zal u uit de heidenvolken halen en 
u uit alle landen bijeenbrengen. Dan 

zal Ik u naar uw land brengen” (Ezechi-
el 36:24). Deze alija is momenteel aan 
de gang. Joden uit Oekraïne en West- 
Europa komen terug. Onlangs is er 
weer een groep van 712 mensen van de 
Bnei Manasse uit India na 27 eeuwen 
ballingschap in Israël aangekomen. 
Maar later zullen “kudden mensen” de 
steden die verwoest waren, bevolken 
(Ezechiël 36:37,38). Het land zal “te 
nauw zijn vanwege zoveel inwoners” 
(Jesaja 49:19,20). Ten slotte: “Ik zal u, 
Jakob, zeker verzamelen, geheel en al 
(...) het zal er gonzen van de mensen” 
(Micha 2:12). Dat moet ook wel, want 
ongeveer de helft van Israël woont 
nog buiten het land dat God voor hen 

heeft bestemd. Dat is nog afgezien van 
de stammen die nog ergens verborgen 
onder andere volken wonen. Want 
ook Efraïm zal komen, met die andere 
stammen. Het zal niet makkelijk gaan, 
want er staat geschreven: “De Door-
breker trekt voor hen op” (Micha 2:13). 
Maar profetie wordt vervuld!

Twee stukken hout
Ezechiël moet twee stukken hout ne-
men (Ezechiël 37:15-22). Het ene stuk is 
voor Juda en de Israëlieten die daarbij 
horen. Het andere voor Efraïm (Jozef) 
en de Israëlieten die daarbij horen. 

Ezechiël moet ze tot één stuk hout bij 
elkaar voegen. Efraïm wordt bij Juda 
in Israël gevoegd. Waar? Dat moet nog 
gebeuren. Waar? Op de bergen van 
Israël, het gebied waar de hele wereld 
een Palestijnse (terreur)staat wil zien. 
Dat zal dus niet gebeuren! Efraïm en 
Juda werken samen aan de bevrijding 
van het land: “Westwaarts zullen zij 
de Filistijnen op de schouder vliegen” 
(Jesaja 11:13,14). Vertaald naar de hui-
dige situatie: zij zullen samen Hamas 
uit de Gazastrook verdrijven. God zal 
Efraïm nooit vergeten. Want Efraïm is 
voor de Heere een “dierbare zoon”, een 
“lievelingskind” (Jeremia 31:20). 

Eind goed...
Deze laatste alija zal uitlopen op een 
aantal belangrijke heilshistorische 
gebeurtenissen. Israël zal weer com-
pleet zijn. Ook op de bergen van Israël, 
in Judea en Samaria. Gebieden die nu 
bezet zijn door Palestijnen. Israël zal in 
die tijd gereinigd worden, zodat zij een 
volk voor de Heere zijn en Hij een God 
voor hen (Ezechiël 37:27). Dan zal Gods 
knecht David koning over hen zijn (zie 
Ezechiël 37:23,24). De tempel wordt 
herbouwd en God zal een nieuw, eeu-
wig verbond met hen sluiten (Ezechiël 
37:26 en Jeremia 31:31-34). 

Een zware weg
Er zullen verschillende parallellen 
zijn met de tijd van de uittocht uit 
Egypte. De zware tegenstand van de 
farao zal nu van de wereld komen. De 
waarschuwende plagen van Egypte 
zullen nu uit apocalyptische oordelen 
bestaan. Uit Egypte trok Israël naar de 
Sinaï en daar kreeg het Gods verbond. 
Na deze laatste alija krijgt Israël het 
nieuwe verbond. 
De jagers uit Jeremia 16 zullen uit een 

laatste uitbarsting van antisemitisme 
komen. God beschermde Israël in 
Gosen tijdens de plagen over Egypte. 
God zal ook straks Zijn volk bescher-
men: “Want zie, duisternis zal de aarde 
bedekken maar over u (Israël) zal de 
Heere opgaan” (Jesaja 60:2). Een tijd 
van benauwdheid zal over de wereld en 
Israël komen. Maar ook redding voor 
Israël (Daniël 12:1).
Gebed voor Israël blijft een eerste 
prioriteit. Want: “Ook dit zal Ik Mij 
door het huis van Israël laten afsmeken: 
Ik zal hen zo talrijk aan mensen maken 
als een kudde schapen” (Ezechiël 37:37).

Er zijn aanwijzingen in het profetische Woord dat er nog een magistrale, opzienbarende terugkeer  
van Israël (alija) naar het beloofde land komt. Dit zal gebeuren in een periode van rampen  
over de wereld en van antisemitisme. In dit artikel gaan we na welke Bijbelse aanwijzingen  

er zijn voor zo’n machtige manifestatie van Gods hand over Zijn volk. 
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Duizenden Israëlische jongeren wandelen door de Oude Stad van Jeruzalem tijdens Jeruzalemdag, de 
dag waarop wordt gevierd dat Israël in 1967 weer volledig in Israëlische handen viel. Er komt een dag 
dat het land te klein zal zijn voor alle Israëlieten die de Heere er terug zal brengen. | Foto: Flash90

Roger van Oordt
rvoordt@cvi.nl

Geloof het  
of niet
26 mei jl. zat ik met mijn echtgenote 
Elisabeth bij het Tweede Kamerdebat 
over het etiketteren van producten 
uit de omstreden gebieden, Judea  
en Samaria.

Voorafgaand aan het debat was er 
een korte manifestatie van ongeveer 
150 Israëlvrienden voor het gebouw 
van de Tweede Kamer. Vijftien bui-
tenlandvertegenwoordigers van de 
verschillende partijen popelden om in 
debat te gaan met onze minister van 
Buitenlandse Zaken, Koenders. 

Het was bizar hoe gretig de meeste 
politici de etikettering aangrepen 
om Israël en zijn Joodse bevolking te 
beschadigen. Natuurlijk er waren de 
goede uitzonderingen van de SGP en 
ChristenUnie en ik bewonder hen dat 
zij met gedegen kennis van zaken tal-
loze beschuldigingen aan Israël maar 
ook aan hun adres, wisten te pareren. 
In het debat dat twee uur mocht 
duren en waarin alle partijen evenre-
dig aan het woord mochten komen, 
presteerde de heer Sjoerdsma van 
D66 het om praktisch al zijn spreek-
tijd te spenderen aan het feit dat een 
Israëlische soldaat een Arabier had 
doodgeschoten die met een mes in 
stak op Joden. Dit was volgens hem 
het begin van een nieuwe catastrofe 
in het Midden-Oosten. Ook de nieu-
we minister Lieberman van Defensie 
was de satan in eigen persoon.
Geen woord werd er gerept over 
de tienduizend doden vorige week 
in Noord-Syrië en Irak. Geen woord 
over de bruutheid van eigen-
lijk alle Arabische regimes in het 
Midden-Oosten. Nee, alles werd 
ondergeschikt gemaakt om Israël 
te kunnen veroordelen. Want als de 
Joden maar toegeven en hun land 
opgeven dan zou de echte vrede voor 
het Midden-Oosten, wellicht voor 
deze hele aardbol komen.

Het was een surrealistisch scenario 
in de Tweede Kamer, waar toch intel-
lectuele volksvertegenwoordigers de 
splinter in het oog van Israël weten 
te ontdekken maar de balk in eigen 
oog niet zien. Of zoals C.S. Lewis 
het uitdrukte: de mug op vijf meter 
afstand zien, maar de olifant die in 
dezelfde kamer staat niet opmerken.
In Joël 3 staat dat God de volkeren 
zal oordelen, omdat zij het volk 
Israël hebben verstrooid en Zijn land 
verdeeld, en in Psalm 2: “De koningen 
van de aarde spannen samen tegen de 
Heere en Zijn gezalfde; maar de Heere 
in de hemel lacht en spot met hen.”

“Keer terug jonkvrouw Israël,  
keer terug naar deze steden van u.” 
(Jeremia 31:21)



Jeremia schrijft: “Zie, Ik doe hen 
komen uit het land van het noorden, 
Ik zal hen bijeenbrengen van de uit-
hoeken van de aarde; onder hen zijn 
blinden en verlamden, zwangeren en 
barenden met elkaar: met een grote 
menigte zullen zij hierheen terugko-
men” (31:8)

Lylya 
Lylya Moiseevna Marder is 84 jaar en 
heeft haar hele leven in Kiev gewoond. 
Voor de Tweede Wereldoorlog over-
leed haar moeder, maar haar vader 
wilde niet voor zijn dochter zorgen 
en stuurde haar weg. Als klein meisje, 
helemaal alleen, was dat een zware 
uitdaging.
Tijdens de oorlog verborg ze zich in 
een kelder in Podol, een gebied in de 

provincie Kiev. Ze noemt het een won-
der dat ze nog steeds in leven is. Lylya 
heeft altijd geweten dat de Almachti-
ge nabij was, zeker in de moeilijkste 
momenten van haar leven. Ze had een 
oude siddoer (gebedenboek) die haar 
hielp om helder te blijven nadenken en 
het verzekerde haar ervan dat de God 
van Israël haar beschermt.

Aan bed gekluisterd
Ze is altijd alleen gebleven. De afgelo-
pen tien jaar was ze aan bed gekluis-
terd. Haar zus zorgde voor haar, tot het 
moment dat haar zus een jaar geleden 
overleed. Haar zwager maakte een be-
gin met het op orde brengen van haar 
documenten om alija te maken (terug 
te keren naar Israël), maar de belang-
rijkste vraag bleef onbeantwoord: waar 
moet deze vrouw dan naartoe; wie gaat 
er voor haar zorgen?
Na enige tijd werd er een ziekenhuis 
in Bnei Brak gevonden dat bereid is 
de zorg voor deze vrouw op zich te 
nemen. Als je ook maar het geluk had 
kunnen zien dat van het gezicht van 
Lylya afstraalde.

God zorgt
De gezondheid van Lylya hangt aan 
een zijden draadje. We hebben een spe-

ciale auto gehuurd waarin een stret-
cher kan, zodat we haar veilig en wel 
naar de luchthaven konden brengen. 
Onze chauff eurs Yuri en Kolya hebben 
met grote zorg de vrouw van drie hoog 
naar beneden getild. Op de luchthaven 
kon Lylya met speciaal vervoer direct 
naar het vliegtuig.
We danken God voor Zijn nooit 
eindigende genade, liefde en barmhar-
tigheid voor Zijn volk. We hebben de 
bijzondere kans om te zien hoe God 
letterlijk Lylya op vleugels thuisbrengt.

»  Help ook mee. Maak een bijdrage 
over voor Breng de Joden thuis. 
Het kost 135 euro om een Jood uit 
Oekraïne, 900 euro om een Jood 
uit India en 400 euro om een Jood 
uit Frankrijk te helpen naar Israël 
te gaan. 

israël aktueel | juli - augustus 2016 nieuws 5

De gebeurtenissen waarover ik u wil vertellen, staan al voorzegd in 
de profeten duizenden jaren geleden. Zij voorzagen hoe Gods geliefde 

kinderen naar huis zullen keren in het beloofde land.

Wie zorgt er voor Lylya?

Foto: CvI

kort nieuws

Sorry voor 
‘Tempelberg-stem’

De Franse premier Manuel Valls 
(foto) biedt zijn verontschuldigingen 
aan voor zijn steun aan een UNES-
CO-resolutie. Deze resolutie erkent 
de exclusieve Palestijnse rechten op 
de Tempelberg, door niet langer over 
Tempelberg, maar over Al Aqsamos-
kee te spreken. Valls zei: “Frankrijk zal 
nooit de heilige banden tussen Jeru-
zalem en de Joodse geschiedenis op 
de proef stellen.” Hij stelde ook: “We 
moeten onze fouten toegeven, zoals 
de stemming in UNESCO die niet had 
moeten plaatsvinden.” | Foto: Flash90

Defi nitie antisemitisme
Het Internationale Holocaust Her-
denkingsgenootschap heeft met 
goedkeuring van een verscheidenheid 
aan organisaties en landen een nieuwe 
defi nitie van het begrip antisemitisme 
aangenomen. Doel hiervan is een stap 
te maken in het bestrijden van anti-
semitisme. De defi nitie luidt als volgt: 
‘Antisemitisme is een bepaalde per-
ceptie van Joden, die kan worden ge-
uit als het haten van Joden. Gesproken 
en fysieke uitingen van antisemitisme 
zijn gericht aan Joden of niet-Joodse 
individuen en/of hun eigendommen, 
aan Joodse gemeenschapsinstellingen 
en religieuze voorzieningen.’

Publiek geheim
De Shin Bet maakt er geen geheim 
van: het zoekt nieuwe medewerkers. 
Daarvoor zette de binnenlandse vei-
ligheidsdienst een reclamecampagne 
op touw: posters van straatnaam-
borden waarvan één letter van de 
straatnaam in een andere kleur staat, 
een verwijzing naar de codenaam van 
een Shin Bet-agent. De advertentie-
campagne was volgens de Israëlische 
Gouden Cactus Onderscheiding de 
beste dit jaar.

Spraakverwarring
Schoonmakers van een vliegtuig op 
Cyprus zagen een doos liggen met 
het woord ‘booba’ er op. Het is een 
onschuldig Hebreeuws woord voor 
‘pop’. In het Grieks lijkt het woord op 
‘bom’. En dus sloegen de schoonma-
kers groot alarm. Met als gevolg dat 
het toestel eerst aan een grondige in-
spectie moest worden onderworpen, 
voordat de passagiers veilig naar Israël 
konden vliegen.

‘Stop vernieling’
Israël heeft een formeel verzoek inge-
diend bij de Waqf. Daarin vraagt het 
aan de islamitische toezichthouder 
van de Tempelberg om de bouwacti-
viteiten te stoppen. Die activiteiten 
beschadigen de berg en de kunstvoor-
werpen die er in de bodem liggen.
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De ‘essentie’ van hoe het allemaal begon ...
Aurit en Shai Ya’akov wonen in Jeruzalem. Zij hebben drie kinderen, en twee van hen zijn autistisch. 

Het echtpaar vindt dat niet alleen alle mensen op de juiste manier behandeld moeten worden, maar ook 
dat iedereen kan bijdragen aan de maatschappij. Zelfs mensen met een fysieke of geestelijke beperking. 

Dat kan prima met de juiste hulpmiddelen, en geholpen door mensen met engelengeduld.

Werk en opleiding
Zeepfabriek Es-Sense begon in 2009 
met twee autistische volwassenen en 
vier middelbare schoolstudenten. Van 
zondag tot en met donderdag krijgen 
deze studenten tijdens een twee uur 
durende workshop les van een groep 

autistische volwassenen. Dit is een vas-
te groep van rond de acht mensen die 
hoog functionerend zijn. De studenten 
krijgen les in het hele zeepproductie-
proces, van het voorbereiden van de 
grond om kruiden voor de zeep te la-
ten groeien, tot het maken en verpak-
ken van de uiteindelijke zeep. In 2013 
was het bedrijf gegroeid tot achttien 
autistische volwassenen met daarnaast 
tweehonderd studenten per week die 
aan de Agrarische Hogeschool in Ein 
Kerem studeren.

Maatwerk
Het is een grote uitdaging om ge-
schikt werk te vinden voor autistische 
volwassenen. Bij Es-Sense heeft iedere 
werker een taak die bij zijn of haar 
niveau van functioneren past, van de 
zeepproductie tot de eindverpakking: 
iedere fase is ontwikkeld met hun 
mogelijkheden in gedachten. En als het 
nodig is, wordt er zelfs een taak gecre-
eerd voor een werker met zeer beperk-
te mogelijkheden. Om deze redenen 

gebruikt Es-Sense zo veel verschillende 
soorten doosjes voor hun producten.

Breed aanbod
Autisten kunnen niet met giftige stof-
fen omgaan, dus zijn alle grondstoff en 
veilig. De natuurlijk Es-Senseproduc-
ten zijn op basis van zelf gekweekte 
kruiden en planten. De crèmes bevat-
ten alleen natuurlijke bederfwerende 
middelen, zoals essence van mirre of 
wierook. 
Momenteel produceert Es-Sense meer 
dan tweehonderd soorten zeep en 
bodyproducten. Er zijn meer dan der-
tig soorten olijfzeep. Het bedrijf kan 
iedere vorm of geur produceren die de 
klant maar wil: van 3D-bedrijfslogos 
tot persoonlijke geurtjes.
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Jagers en vissers zijn missers

Gastcolumn

Is er voor een dergelijke activiteit een basis in de Bijbel aan te 
wijzen? Daarvoor is de kennis van wat de profeten van Israël 
hebben geschreven een absolute voorwaarde. En daar ont-
breekt het doorgaans aan bij zowel Joden als ook christenen. 
Vaak wordt op de klank af een enkel fragment uit die geschrif-
ten aangehaald. En daar kunnen ongelukken van komen. 

Klankexegese 
Nog levendig kan ik me herinneren dat professor Jonker 
tijdens een college homiletiek (predikkunde) vertelde hoe 
hij als beginnend predikant allerlei gedachten aan het papier 
had toevertrouwd over de woorden: de hand van de Heere is 
nog uitgestrekt. Wat een bemoediging ligt daarin opgesloten, 
dacht de jonge dominee. Later zocht hij de tekst op in de 
profetie van Jesaja. Daar klinkt in de hoofdstukken 9 en 10 als 
refrein: “Om dit alles keert Zijn toorn zich niet af, maar Zijn 
hand is nog uitgestrekt”. Het bleek te gaan over het oordeel 
van God. Dus kon hij opnieuw beginnen met zijn preek!

Iets soortgelijks is aan de orde met de vaak geciteerde tekst 
over de vissers en de jagers. Worden die echt in geschakeld om 
Joden naar het beloofde land te brengen? Neem nu eens de 
moeite om Jeremia 16 met aandacht te lezen. Het is onmis-
kenbaar een oordeelsprofetie. De profeet mag niet trouwen 
en zal dus ook geen kinderen krijgen. Het perspectief van de 
toekomst is asgrauw. God zegt: “Ik heb mijn vrede, goedertie-
renheid en barmhartigheid weggenomen.” Als motivatie zegt 
Hij, dat het volk zich verslingerd heeft aan de afgodendienst 
en de wet van de Heere niet in acht heeft genomen. “Daarom 
zal Ik jullie uit dit land werpen, in een land, dat jullie niet 
gekend hebben” (vers 13). Gelukkig is dit niet het einde van het 

verhaal. Er is hoop voor de toekomst. Groter dan de uittocht 
uit Egypte zal de terugkeer van Israël naar het beloofde land 
zijn (vers 14 en 15). Dan volgt direct daarna die tekst over de 
vissers en de jagers. Maar dat slaat niet op de ontferming van 
God, maar Zijn oordeel, want er staat: “Daarom zal ik eerst 
hun ongerechtigheid en hun zonde dubbel vergelden, omdat 
zij Mijn land ontheiligd hebben” (vers 18). 

Exegetische missers
’Jagers en vissers zijn missers.’ Wat is de betekenis van dit 
rijmpje? Als je niet veel werkt zal je ook niet veel verdienen. 
Of wanneer mannen graag op stap gaan verwaarlozen zij 
hun gezin. Ik wil die spreuk anders interpreteren: schijnbaar 
Bijbels gemotiveerde activiteiten van jagers en vissers zijn 
exegetische missers. Het gaat om een oordeel: vanwege de on-
gerechtigheid drijven vissers en jagers het volk in de balling-
schap. In het nummer van Amen (mei/juni 2016) schreef Peter 
Slagter van de stichting Morgenrood daar een artikel over. Al 
realiseer ik me dat wij vaak met hem van mening verschillen, 
zeg ik toch: het is deze vriend die Christenen voor Israël hun 
feilen toont. 

Slaat de genoemde organisatie uit Nijkerk dan de plank 
helemaal mis? Dat wil ik niet beweren. Er staan wel ande-
re teksten in de Bijbel waaruit duidelijk wordt hoe God de 
gojim (heidenvolken) zal inschakelen om Zijn zonen in de 
armen en dochters op de schouder te dragen (Jesaja 49:22). 
Door oprechte liefde gedreven mogen we hulp bieden aan 
Joden om thuis te komen. Dit ligt immers geheel in de lijn 
met de verwachting betreffende de bedoeling die God met 
Zijn volk heeft. 

In de oude  
Jodenbuurt
Amsterdam gaat de erfpachtbedragen 
en boetes die het na de oorlog van 
teruggekeerde Joden in de ... tja. 
Teruggeven? Een gebaar maken  
erover? Om daarover te schrijven 
heb ik niet genoeg plaats, dus daar 
gaat het hier niet over. 

Alleen dit. Eén van de dingen waarover 
sommigen boos werden, is dat de stad 
wil beslissen hoe dat restitutiegeld te 
besteden, én dat de stad het onder 
meer wil ‘geven’ aan het nieuwe Ho-
locaustmuseum. Is het onrechtvaardig 
dat Joden zo’n museum ‘krijgen’ van 
geld dat hen dóór die Holocaust ten 
onrechte is afgenomen? 
Dat museum komt in de oude Joodse 
buurt, althans wat daarvan niet 
gesloopt is. Die hele buurt is al een 
openlucht-Holocaustmuseum, zeggen 
tegenstanders. Dat geld moet naar 
de levenden, vinden zij. En zij denken 
eraan dat veel mensen zich onveilig 
voelen als zij nu in die buurt lopen met 
een keppeltje. Want dat is wrang.

Dat allemaal en nog meer maakt mij 
blij met een initiatief van de Joodse 
sportvereniging Maccabi: op 12 juni 
komt er een ‘Community FunRun’ 
door precies die oude Joodse buurt 
waar we het over hebben. Dan rennen 
er Joodse jongeren door dat zoge-
naamde openlucht-Holocaustmuseum, 
aangemoedigd door hopelijk heel veel 
Joodse ouderen en kinderen die niet 
kunnen of willen rennen. Die jongeren 
halen daarmee sponsorgeld op, van en 
voor de Joodse gemeenschap. En ‘de 
buurt’ zal weer vol staan met de Joden 
die de nazi’s er voorgoed uit wilden 
verwijderen.

Kent u het partizanenlied?
Zog nit kejnmol az doe gejst dem letstn weg, 
chotsj himlen blajene farsjteln bloje teg;
koemen wet noch oendzer ojsgebenkte sjo
s’wet a pojk ton oendzer trot mir zenen do!

Zeg niet eenmaal dat je de laatste weg 
gaat, al verduisteren grauwe hemelen 
je blauwe dag; komen zal nog het uur 
waarnaar wij verlangen – dan dreunt 
onze stap: wij zijn er! – Nog. Daar. In 
de buurt. En in Israël. Wij zijn blij met 
uw steun.
 
Elise Friedmann is redacteur-onderzoeker 
bij het CIDI, Centrum Informatie en 
Documentatie Israël.
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Christenen voor Israël zijn geen vreemdelingen in Jeruzalem. Zij zijn aan de weet  
gekomen hoe er bij Joden die in de verstrooiing leven een sterk verlangen naar Sion is.  

‘Volgend jaar in Jeruzalem,’ klinkt het tijdens de viering van Pesach. Graag willen ze  
hen bij de alija (terugkeer van het Joodse volk) van dienst zijn. Denk maar aan de actie  

’Breng de Joden thuis’. Vandaar ook de geuzennaam: christenzionisten. 

gastcolumn@cvi.nl

Israël is in de belangstelling. Ja, maar 
hoe? Welk of wiens belang? Laten we 
eens wijzen op een wereldwijd belang. 
De Israëlische uitvindingen van de drup-
pelirrigatie, waar we in onze keurige 
tuintjes dankbaar gebruik van maken. 
Toen ik in de tachtiger jaren voor het 
eerst in Israël druppelirrigatie zag op 
een avocadoplantage – elk boompje 
werd bedruppeld – was ik werke-
lijk ontroerd. Later werd het alweer 
gewoon. En toen kwam daar ook de 

bedauwing bij via trechtervormige 
opvang om elk stekje. Wat een zorg!
Een oude profetie werd werkelijkheid. 
Ze hebben verwoeste steden ver-
nieuwd, hoven aangelegd en wijngaar-
den geplant. En het Joods Nationaal 
Fonds werkt daar aan mee. Elk boom-
certificaat spreekt daarvan: “Zonder 
groen geen leven.” En dan Ezechiël 36 
als vooruitblik van wat zou komen tot 
het grote herstel van het land: “Gij zult 
bewerkt en bezaaid worden”, en ook: 

“Het verwoeste land zal weer worden 
bewerkt, in plaats van een woestenij 
te zijn voor het oog van iedere voorbij-
ganger.”

Hierboven hebben we gewezen op 
een wereldwijd belang. Zo zouden we 
kunnen zeggen dat Israël als het ware 
een proeftuin is voor het toekomstige 
wereldherstel. Nu al in aanzet, als 
men zou stoppen met het aanklagen 
van dit kleine landje en zou wil-
len leren van Gods volk. Dankbaar 
gebruikmaken van hun kennis om 
woestijnen vruchtbaar te maken en 
zo de honger in veel gebieden tot 
stoppen te dwingen. “De woestijn 
zal bloeien als een roos en de steppe 
zal jubelen en juichen.” Wonderlijk 
herstel. Prijst God!
En ergens heeft de Almachtige het in 
de genen van Zijn volk gelegd. Abra-
ham plantte een boompje te Berseba, 
een tamarisk, toch een behoorlijke 
struik. Volgens de oude vertaling 
een ’bosch’ genoemd. Denk ook aan 
Psalm 126. “Wie met tranen zaaien 
(zo begon het herstel), zullen met 
gejuich maaien (zo mag het worden).”

Het boompje
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Foto: Flash90



Geboren uit Israëlische ouders die in 1969 naar Amerika 
verhuisden, groeide Sharon op in New York. Hij studeerde er 
geschiedenis en reisde na zijn afstuderen de wereld rond. “In 
die periode ontmoette ik veel Israëlische jongeren en sprak 
met ze over Israël. Dat maakte iets bij me los. Ik wilde naar 
Israël, het leger in, het land dienen. Mijn ouders zagen dat 
niet zitten en raadden het af, omdat ik er niet opgegroeid 
ben. Toch zit het Israëlische bloed in mijn genen”, vertelt 
Sharon lachend. “Eigenwijs als ik ben, besloot ik in Israël me-
dicijnen te gaan studeren. Na vier jaar keerde ik terug naar 
Amerika om me aan de universiteit van Harvard te speciali-
seren in hoofdpijn en migraine. Ik kreeg een functie in een 
ziekenhuis aangeboden. Maar mijn verlangen om terug naar 
Israël te gaan, was sterker. Ik bleek te oud om het leger in te 
gaan en dus meldde ik me als vrijwilliger. Na een basistrai-
ning werd ik aangesteld als legerarts, dat is nu tien maanden 
geleden.”

Vijand in nood helpen
Sharon is afwisselend in het noorden, op de Golan, en in het 
zuiden, bij Gaza, gelegerd. “Het leger is een bijzondere ma-
nier om het land te leren kennen. Prachtige landschappen, 
mooie dorpen en bijzondere mensen. Een multiculturele 
samenleving, een palet van mensen, kleuren en culturen van 
over de hele wereld. Zoveel ontmoetingen, zoveel indrukken, 
maar ook zoveel verdrietige omstandigheden. Vooral aan de 
grens met Syrië, waar we met gewonde vluchtelingen te ma-
ken hebben. Het is schokkend om te zien hoe velen van hen 
er aan toe zijn. Mensen met botbreuken, granaatscherven in 
hun lichaam, maar ook met nog ergere verwondingen. Wat 
het Israëlische leger voor hen doet, is een van de krachten 
van dit land; Zelfs, of misschien juist, de zogenaamde vijand 
in nood helpen.” 
Aan de grens bepaalt de medische staf, in overleg met het 
leger, wie en hoe geholpen wordt. “Lichtgewonden behan-
delen we ter plekke en worden na behandeling meteen weer 
teruggestuurd. Ernstig gewonden worden in ziekenhuizen in 
Israël ondergebracht waar ze geopereerd en begeleid worden. 
Daar worden ze net zo behandeld als Israëlische patiënten. 
Afkomst is voor een dokter niet belangrijk. Het enige wat 

telt, is het redden van levens en dat is wat we doen. Het doet 
pijn om de vluchtelingen uiteindelijk weer terug te sturen 
naar hun land. Wat er zich in Syrië afspeelt, is een absolute 
tragedie. Daar lijkt geen toekomst meer te zijn. Dat geldt 
overigens ook voor de bevolking in Gaza. Als ze het cement 
dat gebruikt wordt om tunnels te bouwen, zouden gebrui-
ken voor het bouwen van scholen en ziekenhuizen, dan zou 
dat de levensomstandigheden van de mensen daar enorm 
veranderen.”

Complexe wereld
“Vooral in het zuiden van Israël is het een rare, complexe 
wereld. Door de oorlogen, aanslagen en het continue geweld 
wordt de afstand tussen de verschillende bevolkingsgroepen 
groter en groter. Het lijkt bijna onoverkomelijk om in vrede 
met elkaar te leven. Of kan het toch? Het kan gebeuren dat 
we Israëlische gewonden krijgen door een raketaanslag uit 
Gaza en op datzelfde moment ook gewonde Gazanen die 
door Israëlisch vuur geraakt zijn. Ze belanden dan vaak op 
dezelfde ziekenzaal, en dan maakt achtergrond niet uit en 
ontstaan er zelfs hechte vriendschappen.”

Bewondering
Over twee maanden is Sharons legertijd voorbij. “Het is een 
prachtige tijd geweest. Wat heb ik veel geleerd en wat heb 
ik een bewondering voor alle soldaten. Jongeren van acht-
tien en negentien jaar, die houden van hummus, naar het 
strand gaan en uitgaan. De belangrijkste jaren van hun leven 
brengen ze door in een uniform. Van buiten lijkt het leger 
een grote, massale unit, het tegendeel is waar. Iedere soldaat 
is een individu, een mens, die ernaar uitkijkt om naar huis 
te gaan. Om daar vertroeteld te worden, om naar de film te 
gaan. In deze jaren worden hun herinneringen gevormd. Ik 
vind het een eer dat ik, ook al was het maar heel even, deel 
van hun leven mocht uitmaken. Vaste plannen voor mijn 
toekomst heb ik nog niet. Eerst wat rondreizen. Ik heb een 
tijdelijke functie aangeboden gekregen als neuroloog in een 
ziekenhuis in Tel Aviv. Daarna zie ik weer verder. Wat ik wel 
weet, is dat ik de kinderen die ik ooit hoop te krijgen hier wil 
laten opgroeien, daar horen ze thuis, want Israël is ons land.”
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Ongelukken met kamelen

Ook al mag het niet, vaak lopen er 
kamelen vrij rond langs de wegen 
in de Negev, waardoor er geregeld 
ongelukken ontstaan. De oorlabels 
van de kamelen worden meestal ver-
wijderd, voordat de politie ter plaatse 
is. Vervolging van de eigenaar wordt 
daardoor moeilijk tot bijna onmoge-
lijk. | Foto: Flash90

BDS-steun groeit
De oproep van de BDS-beweging 
krijgt steeds meer steun. Uit een 
peiling onder Amerikanen en Britten 
blijkt dat een groeiend aantal van 
hen (33% van de Amerikanen en 40% 
van de Britten) de BDS-campagne 
een legitiem middel vindt om Israël 
onder druk te zetten. Daarentegen 
vindt 62 procent van de Amerikaanse 
ondervraagden en 50 procent van de 
Britse de BDS een moderne vorm van 
antisemitisme.

Nieuwe Antiterreurwet
Na jaren van voorbereiding – het 
eerste voorstel werd al in 2009 in de 
Knesset besproken – is Israëls nieuwe 
Antiterreurwet nu praktisch rond. De 
wet was nodig om de noodzaak van 
terreurbestrijding in de pas te laten 
lopen met democratische, burger- en 
humanitaire rechten, en met inter-
nationaal recht. Een van de nieuwe 
strafbare feiten is het graven van 
een terreurtunnel, met een straf van 
maximaal vijftien jaar.

Enig kind
Tot nog toe hadden ouders in Israël 
de mogelijkheid om hun enig kind uit 
dienst te halen als hun kind naar oor-
logsgebied werd gestuurd. Nu is die 
regel opgeheven: geef je als ouders 
eenmaal toestemming aan je enig 
kind om in dienst te gaan, dan is de 
mogelijkheid om in een oorlogssitua-
tie te dienen daarbij inbegrepen.

Joden zijn ‘uitslag’

Woedend was het Europees Joods 
Congres nadat een Europees Parle-
mentslid Joden had vergeleken met 
uitslag. Marina Anderson, Brits lid 
voor Noord-Ierland, zei dat Israëli-
sche lobbyisten “overal op deze plek” 
zijn “zoals een uitslag”. | Foto: Diliff/

CC3.0 Wikimedia Commons
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Een meer dan goed betaalde baan in een ziekenhuis in New York;  
Hij had het helemaal voor elkaar. Maar dr. Roni Sharon (32), neuroloog,  

gaf het allemaal op en koos voor een vrijwilligersfunctie  
in het Israëlische leger.

Alles opgegeven  
om te dienen

interview

Roni Sharon | Foto: met dank
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De EU bouwt nog steeds illegaal in Judea

Het ABC van de Oslo-akkoorden

‘Oslo’ zegt niets over een ‘Palestijnse staat’
Tussen september 1993 en september 1995 sloten de 
Israëlische regering en de Palestijnse Bevrijdingsbe-
weging PLO de zogenoemde Oslo-akkoorden. Die 
moesten leiden tot een vreedzame oplossing van het 
helemaal niets met onroerend goed te maken heb-
bende Arabisch-Joods conflict in de smalle landstrook 
tussen de Jordaan en de Middellandse Zee.
Op basis van de ‘beginselovereenkomst’ Oslo I (1993) 
werd de Palestijnse Autoriteit (PA) in het leven geroe-
pen. Dat door PLO-functionarissen bemande be-
stuursorgaan werd verantwoordelijk voor zelfbestuur 
in de door Israël over te dragen ‘Palestijnse’ gebieden 
in Judea en Samaria. De Oslo-akkoorden spreken 
overigens niet over een Palestijnse staat. Er werd 
afgesproken dat de partijen in ‘permanente statuson-
derhandelingen’ verder zouden praten over heikele 
kwesties waarover men het naar verwachting maar 

moeizaam eens zou kunnen worden, zoals grenzen en 
de toekomst van Israëlische ‘nederzettingen’ en Israëls 
hoofdstad Jeruzalem.

De territoriale consequenties van ‘Oslo’
In mei 1994 droeg Israël de eerste gebieden aan de PA 
over: Jericho en de Arabische bevolkingscentra in de 
Gazastrook. In de mede door de EU ondertekende ‘in-
terimovereenkomst’ Oslo II (1995) werden vervolgens 
tal van praktische zaken afgesproken. De Oslo-akkoor-
den beperken overigens nergens het recht van Israëli’s 
om in Judea en Samaria te (gaan) wonen. Bestaande 
Joodse ‘nederzettingen’ mochten en mogen bijgevolg 
met impliciete contractuele instemming van de PLO 
en de EU worden uitgebreid en nieuwe gebouwd. 
Andersom heeft Israël ook geen zeggenschap over de 
ruimtelijke ordening in de onder het zelfbestuur van 
de PA vallende gebieden.
In Oslo II werden Judea en Samaria (de zogenoemde 
Westoever) opgedeeld in drie administratieve re-
gio’s (A, B en C) waarin Israël en de PA verschillende 
verantwoordelijkheden kregen. De gebieden A en B 
zouden geleidelijk aan de PA worden overgedragen.

Gebied A
Het betreft steden en dorpen waar uitsluitend Ara-
bieren wonen en die geheel onder bestuur van de PA 
werden gebracht (dus ook wat betreft veiligheid). De 
Arabische enclaves in Israëls hoofdstad Jeruzalem 
werden hiervan uitgesloten. De Joodse wijk in Hebron 
bleef eveneens onder Israëlisch bestuur. Gebied A 
beslaat momenteel ongeveer 17 procent van de zoge-
naamde Westoever en het is voor Israëlische burgers 
verboden er te komen.

Gebied B
In dit gebied liggen zo’n 440 Arabische nederzettin-
gen, maar geen Israëlische dorpen. De PA is verant-
woordelijk voor het civiele bestuur en Israël en de PA 
samen voor de veiligheid. Gebied B beslaat momenteel 
ongeveer 24 procent van de zogenaamde Westoever.

Gebied C
Het resterende deel van Judea en Samaria (zo’n 59 
procent van het totaal) staat onder Israëlisch bestuur. 
Het gaat om staatsgronden, zo’n 135 Joodse steden en 
dorpen (exclusief Jeruzalem), en enkele honderden 
kleine Arabische nederzettingen. Onderdeel van het 
gebied zijn de Jordaanvallei en de Woestijn van Judea, 
met de nabij Jeruzalem gelegen ‘nieuwe’ stad Ma’aleh 
Adumim. Er wonen in Gebied C ruim 407.000 Joden 
(schatting januari 2016)1 en 50.000 Arabieren. De PA 
speelt wel een rol met betrekking tot onderwijs en 
medische zorg aan de Arabieren daar. 

Politieke bouwprojecten van de EU
De pro-Palestijnse bouwactiviteiten van de EU in 
delen van Gebied C kwamen zo’n vier jaar geleden 
op stoom. In september 2012 stelde de EU er hon-
derd miljoen euro voor beschikbaar. Daarvan werd 
voor datzelfde jaar al zeven miljoen euro rechtstreeks 
gekoppeld aan “de ontwikkeling van grond en basale 
infrastructuur”. In september 2014 werd door Brus-
sel nog eens elf miljoen euro extra vrijgemaakt voor 
illegale bouwwerkzaamheden in Gebied C. De EU 
zoekt naar eigen zeggen met deze activiteiten “de 
Palestijnse aanwezigheid daar te ondersteunen en de 
sociale en economische ontwikkeling van Gebied C te 
bevorderen, welke een essentiële voorwaarde is voor 
de ‘tweestatenoplossing’.” 
De Israëlische organisatie Regavim onderzocht de 
kwestie en concludeerde dat de EU alleen al in de 
periode 2012-2014 meer dan vierhonderd illegale 
bouwwerken in Gebied C had laten neerzetten. Het 
gaat met name om landbouw- en huisvestingspro-
jecten voor (nomadische!) bedoeïenen in het gebied 
rond de woestijnstad Ma’aleh Adumim. Met deze 
omsingelingspolitiek, met van opzichtige EU-vlag-
getjes voorziene prefabgebouwen, lijkt de EU vooral 
die stad te willen isoleren en de door Israël beoogde 
verbinding met Jeruzalem onmogelijk te maken.  »
Dit is niet alleen een onvoorstelbaar brutale inmen-
ging in Israëlische zaken, het is ook een flagrante 
schending van de Oslo-akkoorden door een direct 
betrokkene (de EU is immers medeondertekenaar). 
De Oslo-akkoorden bepalen dat de toekomstige status 
van de gebieden moet worden vastgesteld in bilate-
rale onderhandelingen tussen Israël en de PLO. En 
zij verbieden expliciet het unilateraal veranderen van 
de status ervan. Israël én de PA zijn in de door hen 
beheerde regio’s bevoegd op het gebied van de ruimte-
lijke ordening en zij mogen er woningbouw plegen. De 
EU-bouwwoede, die vanzelfsprekend gesteund wordt 
door de PA, zoekt echter de Israëlische aanspraken op 
het gebied te verzwakken, ten gunste van die van de 
PLO/PA. 

De Israëlische reactie
De Israëlische reactie op de EU-brutaliteit is terug-
houdend. Zo werden op 5 juni slechts zeven prefab-
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Bouwen zonder omgevingsvergunning mag nergens in de lidstaten van de Europese Unie.  
Illegale bouwwerken worden op last van de overheid afgebroken. Maar de EU zelf bouwt illegaal nabij  

de Israëlische hoofdstad Jeruzalem, in gebied dat rechtmatig door Israël wordt bestuurd. Als de Israëli’s die illegale  
bouwsels vervolgens verwijderen, worden er vanuit Brussel dreigementen geuit. Hoe zit het eigenlijk met  

de bevoegdheden in de A-, B- en C-gebieden die in de Oslo-akkoorden werden afgesproken?

Een overzicht van het gebied rond Ma’aleh Adumim, ten oosten van Jeruzalem. | Foto: Regavim

Prefab gebouwen in C-gebied. | Foto: Regavim
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woningen verwijderd die de EU illegaal had laten 
neerzetten bij het Joodse dorpje Mitzpe Jericho. Twee 
weken eerder dreigde de EU-ambassadeur in Israël, 
Lars Faaborg, nog dat dit soort (beperkte) Israëlische 
(tegen)acties schade toebrengt aan de betrekkingen 
met de EU.

Hoeveel Arabieren en Joden in Gebied C?
In 2011 schatte een VN-instelling het aantal Arabieren in 
Gebied C op 150.000, inclusief 27.500 bedoeïenen (UN 
Humanitarian Factsheet). In januari 2013 beweerde ook 
een andere VN-instelling dat het om 150.000 personen 
zou gaan, maar “in 542 gemeenschappen waarvan er 281 
geheel of voor meer dan 50 procent in Gebied C liggen” 
(UN O�  ce for the Coordination of Humanitarian Aff airs 
occupied Palestinian territory). Hieruit blijkt dus dat 
een groot deel van deze 150.000 ‘Palestijnen’ helemaal 
niet in Gebied C kan wonen. ‘Dus’ hebben de VN dit 
‘gecorrigeerd’ in een medio 2013 verschenen rapport van 
het O�  ce for the Coordination of Humanitarian Aff airs 
(OCHA). Daarin staat dat er “naar schatting 297.000 
mensen [men bedoelt kennelijk Arabieren, WK] in 532 
woonwijken in Gebied C wonen”. In de kleine lettertjes 
schrijft OCHA vervolgens: “Sommige van deze woon-
wijken liggen geheel in Gebied C, maar in veel gevallen 
maken zij deel uit van een grotere gemeenschap die deels 
in Gebied A of B ligt”. Ook het demografi sche bedrog van 
de VN kent kennelijk geen grenzen.
Een o�  ciële Israëlische schatting uit 2012 noemt het 
aantal van 47.560 Arabieren en in een in 2012 gepubli-
ceerd vredesplan van de Israëlische minister Naftali 
Bennett wordt uitgegaan van 50.000. In zijn plan pleit 
Bennett voor de Israëlische annexatie van Gebied C, 
waar inmiddels zo’n 407.000 Joden wonen die alleen al 
vanwege hun aantal ‘onverwijderbaar’ zijn. Begin juni 
sprak ook de Israëlische minister van Landbouw Uri 
Ariel zich openlijk uit voor annexatie.
1  http://www.Israëlnationalnews.com/Articles/
Article.aspx/18210#.V1nHAvmLSUl

Een overzichtskaart van Judea en Samaria met de 
verdeling in A-, B- en C-gebieden. | Foto: CvI

DryBones

Verzoeningspoging 
Hamas en Fatah
Op 30 juni schuiven Hamas en Fatah weer om de tafel, 
om opnieuw een poging te doen tot overeenstemming 
te komen. Er waren al zes eerdere overeenkomsten, 
maar van geen van alle kwam in de praktijk iets terecht. 
Nu hebben de terreurorganisaties internationale hulp 
ingeschakeld. Fatah en Hamas zijn gasten van het Zwit-
sers ministerie van Buitenlandse Zaken in Genève. Ook 
zullen er vertegenwoordigers van het Kwartet (VS, VN, 
EU, Rusland) aanwezig zijn.

Israëlische export vervangen
Turkse en Palestijnse zakenmensen voerden overleg in 
Ramallah. Ze zoeken naar mogelijkheden om de handel 
tussen beide te vergroten ten koste van de Israëlische 
export naar de Palestijnse gebieden. De bijeenkomst 
werd door hen omschreven als de eerste vergadering 
van de nieuw organisatie, de Palestina Turkije Coördi-
natieraad.

Studeren in het buitenland?

De stijgende huizenprijzen in Israël blijken invloed te 
hebben op de studielocatie van studenten. Onderzoek 
wijst uit dat een derde van de studenten overweegt om 
daarom in het buitenland te gaan studeren. Ruim de 
helft van de studenten gelooft niet dat het de overheid 
zal lukken de prijzen te laten zakken. Het onderzoek 
werd gedaan door de woning- en vastgoed-afdeling van 
de Israëlische Studenten Vereniging. | Foto: StateofIsrael

Vrijhandel Israël Zuid-Korea
De eerste gesprekken tussen Israël en Zuid-Korea zijn 
gevoerd. Doel is te komen tot een vrijhandelsverdrag 
tussen beide landen. De focus zal liggen op hightech, 
landbouw en onderzoek en ontwikkeling van de indus-
trie.

Van Gogh aan het strand

Naast het bewonderen van de zon en het genieten van 
het verkoelende zeewater aan het strand bij Tel Aviv, 
kun je er deze maand ook kunst van onder andere Van 
Gogh, Matisse en Renoir bewonderen. Niet de echte 
werken uiteraard, maar mooie reproducties met een 
korte toelichting. De openbare kunstexpositie zijn in 
het echt te zien in het Tel Avivmuseum voor Kunst. 
| Foto: timesofi srael.com

Gaulanitis
Afgelopen maand verscheen de debuutroman van Dolf 
Lok (1948). Het boek heeft als achterliggend thema het 
actuele vluchtelingenvraagstuk. Lok heeft zijn denk-
beelden hierover niet op gebruikelijke wijze uiteenge-
zet, maar heeft deze op originele wijze in de vorm van 
een verhaal gegoten.

Gaulanitis – de enigszins nieuws-
gierig makende titel van het 
boek wordt aan het slot ont-
vouwd – zou je een romantische 
thriller of een thrillerachtige 
roman kunnen noemen. In elk 
geval is het een spannend boek, 
dat je dwingt te blijven lezen als 
je er in begonnen bent. Omdat 
het boek bijna geheel is opge-
bouwd uit dialogen, krijgen de 
personages slechts karig kleur en 
karakter. De twee jonge hoofd-
personen, een overspannen huisarts uit de provincie, en 
een Amsterdamse vrouw van Joodse a� omst, ontmoeten 
elkaar in Westerbork. De jonge mensen beleven, mede 
als gevolg van het verleden van de vrouw, een spannende 
periode, waarin terreur een belangrijke en soms heftige 
rol speelt. In de laatste hoofdstukken wordt de visie van 
de auteur op het vluchtelingenvraagstuk uit de doeken 
gedaan.

»  Gaulanitis; Dolf Lok; jongboek.nl
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Betondiefstal

“Van elke honderd zakken betonmor-
tel die Israël de Gazastrook invoert 
voor de herbouw, worden er slechts 
vijf of zes bezorgd bij de burgers.” 
Dat vertelde Dore Gold van het Israë-
lische ministerie van Buitenlandse 
Zaken aan de Internationale huma-
nitaire top in Istanboel, eind mei. 
“Hamas misbruikt op cynische manier 
Israëls hulp om zijn eigen militaire ca-
paciteit uit te bouwen.” | Foto: Flash90

Zwitsers wakker geschud
Een gedetailleerd artikel in de Basler 
Zeitung legde in mei bloot hoe miljoe-
nen Zwitserse franken aan ‘hulp-
gelden’ voor de Palestijnen worden 
gebruikt voor anti-Israëlische activitei-
ten. Hierop dienden 41 parlementsle-
den een motie in. Daarin roepen ze de 
regering op om alle steun op te zeg-
gen aan organisaties die “racistische 
en antisemitische acties” ontplooien 
of een boycot van Israël promoten.

‘Ik ben Sefardisch’
Tijdens de opening van een nieuwe 
vestiging van het Diasporamuseum 
in Tel Aviv, zei premier Benjamin 
Netanyahu dat hij van Sefardische 
(Zuid-Europees/Midden-Oosters 
Jodendom) afkomst is. Hoewel zijn 
familie Litouwse, en dus Asjkenazi-
sche (Noord-Europees Jodendom) 
wortels heeft, heeft zijn broer via 
DNA-onderzoek ontdekt dat de 
familie ook sterke Spaanse banden 
heeft. “Ik krijg dit nieuws een beetje 
laat om er politiek munt uit te slaan”, 
grapte de premier, “maar het leert mij 
dat alle Joden één familie zijn en die 
les kunnen we leren van dit museum”.

Bedroevende  
bouwkwaliteit

De kwaliteit van de bouw in Israël laat 
veel te wensen over. Dat blijkt uit een 
rapport van het Israëlische economi-
sche magazine Globes. Ook onder-
vroeg het blad 350 mensen uit de sec-
tor naar hun bevindingen. 58 procent 
van hen gaf toe dat de kwaliteit erg 
onderdoet voor de standaarden in an-
dere westerse landen. De Israëlische 
vakbeweging voor de bouw verzet 
zich tegen de komst van buitenlandse 
bouwbedrijven naar Israël, maar vol-
gens velen is juist dat de enige hoop 
op verbetering. | Foto: Flash90

Kennismaken met Joodse geschriften

De mondelinge leer

Dit is de eerste paragraaf uit het traktaat 
‘Spreuken der Vaderen’ (Hebreeuws: 
Pirké Avot). In een paar woorden worden 
oorsprong en dagelijkse praktijk van het 
Jodendom met elkaar verbonden. Dat is 
de mondelinge leer. De keten van overle-
vering gaat verder. Na de ‘mannen van de 
Grote Vergadering’ (dit is de tijd van Ezra) 
komen in deze tekst uit elke generatie lera-
ren aan het woord, die met hun onderwijs 
richting geven aan het leven van Israël. 
Bekende namen zijn Hillel en Sjammai, 
maar ook Gamaliël, die we uit het Nieuwe 
Testament kennen, en rabbi Akiva. 

Mondelinge Thora
Het Jodendom is gebaseerd op de Tho-
ra. Dat zijn de vijf boeken van Mozes. 
Maar de Thora moet uitgelegd en 
toegepast worden, in elke tijd en in elke 
generatie opnieuw. En de praktijk van 
het leven vraagt om steeds vernieuwde 
leefregels. Dat is de mondelinge Thora. 
Naar Joods besef is deze mondelinge 
leer tegelijk met de schriftelijke Thora 
aan Mozes op de Sinaï gegeven. 
In de Thora zelf vinden we al aanzetten 
tot een mondelinge leer: “Overeen-

“Mozes ontving de Thora vanaf de Sinaï en leverde haar over aan Jozua, en Jozua aan de oudsten, en de  
oudsten aan de profeten, en de profeten leverden haar over aan de mannen van de Grote Vergadering.  

Zij leerden drie dingen: wees voorzichtig bij het vellen van een oordeel, leid veel leerlingen op,  
en maak een omheining om de Thora” (Pirké Avot 1:1). 
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Bijna iedereen kent wel de mezoeza, het kokertje 
aan de deuren van Joodse huiseigenaren. In een 
‘koosjere’ mezoeza zit een stukje perkament dat 
is beschreven met de Bijbelteksten uit Deutero-
nomium 6:4-9 en 11:13-21 waarin ook het gebod 
staat om Gods geboden op de “deurposten te 
schrijven”. Het woord mezoeza betekent ‘deur-
post’. Zo vormen Gods geboden als het ware een 
spirituele deurpost. Wie daarlangs gaat, moet 
zich telkens opnieuw bewust worden van Gods 
aanwezigheid en daarnaar zijn leven richten.
Vaak staat op de koker van de mezoeza de 
Hebreeuwse letter sjin. Dit is de eerste letter van 
een van de namen van God, El Sjaddai. Volgens 
de Joodse traditie is die naam ook een acroniem 
van het Hebreeuwse sjomeer daltot jisrael, ‘Waker 
over de poorten van Israël’. Alle poorten van Je-
ruzalem, behalve de Damascuspoort, hebben een 
mezoeza. Die bij de Damascuspoort is er door 
Arabieren vanaf gesloopt en nooit herplaatst. 
Volgens verschillende Joodse gebruiken wordt de 
mezoeza schuin of rechtop gehangen.  
| Foto: thejoyofcaitlyn.com

De mezoeza

De school van Hillel en Sjammai
De school van Hillel staat in het algemeen, maar niet altijd, een mildere inter-
pretatie van de Thora voor dan de school van Sjammai. Een bekende spreuk 
van Hillel is: “Wat gij haat, doe dat uw naaste niet aan.” 
De leer van Jezus zoals we die in de Evangeliën vinden is vaak vergeleken met 
die van Hillel en Sjammai. Soms blijkt Jezus dan overeen te stemmen met Hillel, 
bijvoorbeeld in de ‘Gulden Regel’ (‘wat gij wilt dat de mensen u doen, doe dat even-
zo’), en soms met Sjammai, bijvoorbeeld over het huwelijk. Maar Hij gaat eigenlijk 
nooit tegen de geest van de overlevering in, integendeel, Jezus past er helemaal in. 
Je zou kunnen zeggen dat de discussies van Jezus met de farizeeën en de Schriftge-
leerden in de evangeliën momenten zijn in de vorming van de halacha (leefregels).

komstig de wetsregel (Hebreeuws: 
Thora) die zij u leren … moet u han-
delen” (Deuteronomium 17:8-11). De 
Farizeeën beriepen zich op Deutero-
nomium 31:19: “Leer het de Israëlieten, 
leg het hun in de mond.” Ook andere 
groepen zoals de sadduceeën en de 
Qumrangemeenschap hadden hun 
eigen mondelinge leer. Maar na de 

verwoesting van de tweede tempel is de 
overlevering van de farizeeën als enige 
overgebleven en gezaghebbend gewor-
den. Daaruit is de rabbijnse traditie 
voortgekomen.

De naam zegt het al: de mondelinge 
leer werd aanvankelijk mondeling 
doorgegeven, van leraar op leerling. 
De leerling herhaalt het onderwijs van 
de leraar en voegt er zijn eigen uitleg 
aan toe. Uiteindelijk was het nodig om 
alles op te schrijven. Dat is het werk 
geweest van rabbi Jehoeda HaNasi aan 
het eind van de tweede eeuw n.Chr. 

Rabbi Jehoeda HaNasie (135-219) was 
het hoofd (Nasie betekent overste) van 
het sanhedrin. Hij was een directe af-
stammeling van Hillel, die leefde in de 
tijd dat Jezus geboren werd en een van 
de meest vooraanstaande wetgeleerden 
van zijn tijd was. Hij gaf leiding aan een 
‘school’ binnen de farizese stroming die 
naar hem genoemd is. De andere grote 

farizese school is genoemd naar zijn 
collega Sjammai. De bekendste leerling 
van Hillel is overigens zijn kleinzoon 
Gamaliël (vgl. Handelingen 22:3).

Misjna 
De compilatie van de mondelinge 
traditie die rabbi Jehoeda samenstelde 
wordt de Misjna (= leer) genoemd. Hij 
verdeelde de Misjna in zes delen of ‘or-
den’, sedariem (sjisja sidré hamisjna, vaak 
afgekort als ‘sjas’). Elk deel is verdeeld 
in een aantal traktaten over samen-
hangende onderwerpen. Het traktaat 
sjabbat bijv. gaat over alles wat met de 
sabbat te maken heeft; berachot over 
de liturgie en de gebeden; Pesachiem 
over het paasoffer en de viering van de 
sederavond; maar ook de hierboven 
aangehaalde Spreuken der Vaderen is 
een traktaat in de Misjna. 
De Misjna vormt op haar beurt weer 
de basis voor de voortgaande discussies 
die uiteindelijk (eind vijfde eeuw) in de 
Talmoed zijn verzameld. Kennis van de 
Misjna is belangrijk voor het verstaan 
van het Jodendom, maar verschaft ook 
veel inzicht in de achtergronden van 
het Nieuwe Testament. 

‘De Thora die zij u leren.’
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Uw ogen
“De Here (...) heeft uw ogen, de profeten, toegesloten en  

uw hoofden, de zieners, omhuld.” (Jesaja 29:10)

Zien 
Wij weten niet op welke manier de 
goddelijke boodschap bij de profeten 
‘binnenkomt’. Het technische procedé, 
die weg tussen God en de profeet, 
blijft voor ons onbekend. De profeten 
formuleren het zelf heel eenvoudig: 
‘Het woord des Heren kwam tot mij’ 
... va-jehi dvar Adonai elái, lemór. Heel 
vaak opent de boodschap van de pro-
feet ook als volgt: ko-amár Adonai ... 
‘zo zegt de Here’. In Jeremia 29:21 luidt 
het: “Zó zegt de Here der heerscharen, 
de God van Israël.” En dat laatste geeft 
de woorden extra nadruk, extra auto-
riteit. Met andere woorden: Ik verzin 
het niet, het is jullie God, de Heere der 
heerscharen, die spreekt! 
Nu staat het werkwoord amár, zeggen, 
spreken, in de verleden tijd. Dat geeft 
ons de mogelijkheid van een vertaling 
als ‘zó heeft de Heere gezegd’. Dat be-
nadert waarschijnlijk de werkelijkheid 
beter. We kunnen ons daarbij voorstel-
len dat de Heere spreekt terwijl de pro-
feet luistert. Dan geeft die vervolgens 
de aangehoorde woorden namens God 
aan zijn gehoor, het volk, door. 

Gezicht 
Vaak komt de goddelijke boodschap tot 
de profeet in de vorm van een gezicht, 
een chazón. Het boek Jesaja opent 
daarmee: “Het gezicht van Jesaja, de 
zoon van Amoz, dat hij heeft gezien 
over Juda en Jeruzalem in de dagen 
van Uzzia, Jotam, Achaz en Jechizkia.” 
De profeet vat hiermee zo te zien zijn 
gehele levenswerk samen. “Het gezicht 
dat hij heeft gezien” ... chazón ashér 
chazáh. Chazón wordt overigens ook 

nogal eens vertaald met ‘geopenbaard 
woord’. Dat is niet vreemd, omdat er in 
een gezicht ook vaak wordt gesproken 
met de ontvangende profeet. In Jere-
mia 1 lezen we bijvoorbeeld hoe God 
aan de profeet zaken toont en daar dan 
een verklaring bij geeft. Vers 11: “Het 
woord des Heren kwam tot mij: wat 
ziet gij?” ... ma ata ro’èh. Het betreft een 
amandeltwijg. In vers 13 gebeurt iets 
soortgelijks en dan gaat het over een 
kokende pot. 

Ezechiël 
Sterker lezen we over gezichten bij de 
profeet Ezechiël, dramatischer bijna. 
Niftechóe ha-sjamájiem, zegt hij. “De 
hemel werd geopend, en ik zag gezich-
ten van Godswege” ... va-ér ’èh mar’ót 
elohiem. Hier heet een gezicht niet een 
chazón, maar een mar’èh. Dat laatste 
hangt samen met ra’áh, zien. “Het 
woord des Heren kwam tot de pries-
ter Ezechiël”, lezen we. En dan wordt 
er nog een versterkend element aan 
toegevoegd: “De hand des Heren was 
daar op hem.” 
Bij Jesaja komen we de term ‘nachtge-
zicht’ tegen: chazón laila. Ook Daniël 
spreekt daarvan en wel in het Aramees: 
chezvá di-leeljá ... “het nachtgezicht” 
(2:19). 

Zien/inzien 
Nu, de profeten zien dus. We zijn hier 
de verschillende benamingen nagegaan 
en hebben die bij elkaar gezet. Maar 
toch blijft er iets openstaan. De vraag 
is of het bij de uitspraak ‘uw ogen, de 
profeten’ gaat om het reële, het fysieke 
zien. Om te beginnen zal het zien van 

de profeten op het moment van een 
gezicht zich binnen hun eigen hoofd 
afspelen, dus niet vóór hun ogen, in 
ruimtelijke zin, zodanig dat iemand 
anders zou kunnen meekijken. We 
moeten eerder denken aan het geestes-
oog van de profeet. 
Maar dan zijn we er nog niet. Als de 
profeten door God ‘de ogen van het 
volk’ worden genoemd, dan hebben we 
te maken met beeldtaal. Het spreken 
in beelden is heel sterk aanwezig in de 
Bijbel. Het is vaak ook noodzakelijk om 
bepaalde abstracte zaken te kunnen 
uitleggen. Zo gebruikt het Hebreeuws 
het werkwoord terugkeren voor 
bekeren. Een abstract begrip wordt 
tot uitdrukking gebracht door het 
woord terugkeren. Zo leren we heel 
eenvoudig dat de zondaar zich van God 
heeft verwijderd. Hij moet door terug 
te keren de ontstane afstand tot God 
tenietdoen. 
Bij ‘uw ogen, de profeten’, zien we 
dezelfde methode. Het gaat in deze 
uitdrukking niet in eerste instantie om 
datgene wat de profeten te zien krijgen 
van God, maar om te zeggen dat de 
profeten functioneren als de ogen van 
het volk. Zij zijn het die God aan-
schouwen en de boodschap die God 
hen toont. Als het volk de wil van God 
wil kennen, dan moet het de profeten 
gebruiken als ogen om God te kun-
nen zien. Daar zijn ze voor gegeven. 
Luister oplettend naar wat zij zeggen! 
Door hun boodschap heen kunnen 
jullie God zien. De profeten zijn de 
ogen waarmee jullie naar God kunnen 
kijken. Gebruik die. Dan wordt zien tot 
inzien, tot het begrijpen van Gods wil.

D
rs

. D
ir

k
 V

a
rw

ij
k

Jod (of joed) is de tiende letter 
van het Hebreeuwse alfabet. Hij 
staat voor de letters j en i. De 
oervorm van de letter was een 
pictogram van een hand met een 
onderarm (jad = hand). Dat teken 
ontwikkelde zich langs verschil-
lende stadia onder andere tot 
het hangende haakje zoals we 
dat nu kennen. Ook de Griekse 
jota en onze i en j gaan uiteinde-
lijk op hetzelfde teken terug. 

De getalswaarde is tien. De 
meeste lezers zullen nog wel 
weten wat een joetje is: een 
tientje. Nu weet u ook waar 
dat vandaan komt. Maar er is 
natuurlijk meer over te zeggen.

De jod is de eerste letter van de 
onuitsprekelijke Naam van God. 
Het is ook de eerste letter van 
het Hebreeuwse woord jeroesja, 
het erfdeel dat – zo zegt de 
Talmoed – God geeft aan dege-
nen die Zijn geboden doen. En 
het is de eerste letter van het 
woord Jood, Jehoedi, wat je kunt 
vertalen als ‘Godlover’.

“Er zal niet één jota (jod) of 
één tittel (dwarsstreepje aan de 
letter) van de Wet voorbijgaan, 
totdat het alles geschied is” 
(Matteüs 5:18).

Het getal tien is een bouwsteen 
van de schepping: door tien keer 
dat God sprak is de wereld ge-
schapen (Spreuken der Vaderen). 
Met tien wonderen verloste God 
de Israëlieten uit Egypte en tien 
plagen bracht Hij over de Egyp-
tenaren. God gaf de Israëlieten 
de tien geboden.
Het staat ook voor heiligheid, 
wijding. Voor een geldige syna-
gogedienst zijn tien Joodse man-
nen nodig (een minjan). Want de 
Sjechina, de Goddelijke aanwe-
zigheid, verblijft bij een ‘verga-
dering’ van ten minste tien man. 
Dit is ontleend aan het verhaal 
van de twaalf verspieders in Nu-
meri 14. “Hoelang zal Ik nog bij 
deze boze vergadering blijven?”, 
zegt God tegen Mozes (vers 27, 
SV). De Joodse uitleg betrekt 
dit op de tien verspieders. Israël 
deed in de woestijn niets anders 
dan Thora leren. De tien verspie-
ders waren bang dat dat in het 
land verloren zou gaan, verslon-
den als men zou worden door 
de materiële beslommeringen 
van het land (vgl. Numeri 13:32). 
Maar ze vergaten dat het juist 
de bedoeling was om door het 
leven in het land volgens Gods 
geboden het materiële geestelijk 
te verheffen, om zo klaar te zijn 
voor de komst van de Messias.
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Het alefbeet
Kees de Vreugd
kdvreugd@cvi.nlFoto: Flash90



 

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 

www.yehuda.nl                  info@yehuda.nl

Yehuda Judaica 
Israël kwaliteitsprodukten

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

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

transparant, eerlijk, onthullend
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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.

Jan Budding Schilderwerk
Elst (Utrecht)

 

Voor al uw schilderwerk,
binnen en buiten!

Bel voor een vrijblijvende offerte:
06-39 675 192

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

Giften graag op IBAN:
NL 97 INGB 0003885840

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

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

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

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

alle bevolkingsgroepen,
ongeacht afkomst en

overtuiging.

Verpleegkundige hulp
discrimineert niet....

Geeft u óm Israël,
geef dan voor Israël

www.verplegingvoorisrael.nl



Doe mee aan onze Tulpenactie en koop een paar zakjes 
tulpenbollen. Dit najaar hopen we weer bollen te kun-
nen uitdelen aan mensen in Israël, zoals we dat al jaren 
achtereen mochten doen. 

Een persoonlijk cadeau, want op de zakjes met de door 
u betaalde tulpenbollen plakken wij een sticker met uw 
naam en adres. De kans is dus groot dat u eind novem-
ber een bedankje uit Israël ontvangt van degene die uw 
tulpenbollen heeft gekregen. Zo duur is het niet, want 
voor vier zakjes met bollen in geschenkverpakking 
betaalt u slechts 12 euro. Een hoger bedrag voor meer 
bollen is natuurlijk ook mogelijk. 

»  Meer weten? Kijk op christenenvoorisrael.nl/tulpen 
of vraag de gratis tulpenfolder bij ons aan, 
033-2458824 of secretariaat@cvi.nl. Doen! 
De Israëli’s zullen u er dankbaar voor zijn.

Steun Israël met tulpen
“Wat een wonder!”

“Ik dacht dat ik al heel veel wist over de terug-
keer van het Joodse volk, maar na het bezoeken 
van deze tentoonstelling, besef ik dat ik maar 
een heel klein beetje weet. Wat een wonder!”, 
reageert een bezoeker van de in juni geopende 
expositie De grote terugkeer in Nijkerk.

Het is weer een indrukwekkend geheel geworden. In 
vier aparte ruimtes die ieder hun eigen sfeer ademen, 
wordt verteld over de terugkeer vanuit Oekraïne, 
Jemen, Ethiopië en Frankrijk. Vier indrukwekkende 
ruimtes, waarin telkens weer duidelijk wordt hoezeer 
het volk Israël in de ballingschap niet thuis kan zijn. 
Hoezeer het apart staat van de volken en wacht en 
verlangt op de terugkeer naar het beloofde land.

En in onze tijd zien we deze terugkeer op gang 
komen. In de afgelopen tweehonderd jaar keerden 
meer Joden terug naar Israël dan ooit denkbaar leek 
te zijn. De verhalen van die terugkeer zijn bewogen, 
maar getuigen van Gods trouw aan Zijn beloften dat 
Hij Zijn volk zal doen terugkeren. Het is inderdaad 
een groot wonder, waar we getuige van mogen zijn.

Na het grauwe licht en de barricades in Oekraïne, 
de kleurrijke, kruidige sfeer van het Midden-Oos-
ten, het vliegtuig, waarmee Ethiopische Joden naar 
Israël kwamen en de beveiliging door militairen in 
de Franse huiskamer van een rabbijn, volgt de laatste 
ruimte van de zomertentoonstelling. Een spectacu-
lair uitzicht op talloze schermen die samen één fi lm 
vormen en het verhaal van de terugkeer laten zien. 
Wie daarna de ruimte verlaat en beseft wat er gaande 
is, roept inderdaad uit ‘wat een wonder!’

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

israël

Zomertentoonstelling De grote terugkeer

Praktische informatie
Zomertentoonstelling De grote terugkeer is tot en 
met woensdag 31 augustus dagelijks (uitgezonderd 
de zondagen) van 10.00 tot 16.00 uur te zien 
in het Israëlcentrum aan de Patroonstraat 1 in 
Nijkerk. De toegang, inclusief een kopje ko�  e of 
thee, is gratis. U kunt tijdens uw bezoek aan het 
Israëlcentrum ook de expositie van Gert Prins 
bekijken (zie hieronder) en een bezoek brengen 
aan de winkel van het Israël Producten Centrum.

Bijbelstudieboeken 
De serie Bijbelstudies van ds. Henk 
Poot is geen cursus zoals Focus 
op Israël. Het is een uitgave voor 
gemeentekringen en Bijbelstudie-
groepen. Het gaat over het leven 
met God in al zijn facetten: over 
geloven en twijfelen, over lofprij-
zing en aanvechting, over navolging 
en zonde, maar als we Israël en 
Jeruzalem tegenkomen, dan gaat 
het daar ook over. Naast de opzet 
van een gespreksavond, bieden de 
boekjes veel achtergronden van het 
Bijbelgedeelte dat behandeld wordt. 
In elk hoofdstuk is een apart deel 
voor persoonlijke voorbereiding, 
studie en gebed.

Het eerste deel dat verscheen ging 
over de boeiende en weinig bespro-
ken geschiedenis van de koningen 
van Israël, 1 en 2 Kronieken. Daarna 
volgde een studie over het leven van 
Abraham en binnenkort verschijnt 
het tweede deel over de Psalmen In de 
schuilplaats van de Allerhoogste. Daar-
in komen onder andere Psalm 87, 
Psalm 119 en Psalm 122 aan de orde. 
Opvallend is dit ook in het vervolg op 
Geplant aan waterstromen aandacht is 
voor de structuur van elke psalm. 

»  In de schuilplaats van de Allerhoogste; 
ds. Henk Poot, € 9,95; te bestellen in de 
webwinkel van Christenen voor Israël.

Parallel aan de zomertentoonstelling De grote terugkeer, is 
in het Israëlcentrum een expositie te zien van kunstenaar 
Gert Prins. Zijn werk over de Holocaust cirkelt rond het 
kamp Monowitz, een satellietkamp van Auschwitz, waar 
Joden als dwangarbeiders werden vermoord volgens het 
naziprincipe Vernichtung durch Arbeit (’vernietiging door 
arbeid’). Hoewel de werken een duistere, sombere sfeer 
ademen, is er in alle werken een element van hoop aan-
wezig. Een licht in het duister, omdat – zoals Prins het 
zelf verwoordt – “de Sjechina [de inwoning Gods, Gods 
aanwezigheid, red.] overal met het volk Israël meegaat.” 
Zo schuilt in het werk van Prins het psalmvers: “Al ging 
ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen 
kwaad vrezen, want U bent met mij” (Psalm 23:4).

»  De expositie van Gert Prins is op dezelfde tijden geopend 
als de zomertentoonstelling en is gratis toegankelijk.

Expositie Gert Prins



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
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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Thema: Waarom nu Israël?
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BOEK NU:www.betteld.nl/israel2016

Zelhem

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

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

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

U steunt er een zaak van levensbelang mee.

VRIENDELIJK VERZOEK

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

Help mee!

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

Patroonstraat 1
3861 RN Nijkerk

christenenvoorisrael.nl

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

 Sieraden
 Waardevolle verzamelingen
 Antiek
 Designmeubelen
 Designlampen

Neem voor de inbreng 
van uw spullen 
contact op met: 

Ron Pijl 
Telefoon: 06 1747 9198
veiling@christenenvoorisrael.nl

Geven voor een goed doel,
is geven met je hart.
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Ds. Henk Poot, ds. Oscar Lohuis, Marianne Glashouwer, Heleen Bénard, 
ds. Willem J.J. Glashouwer, ds. Kees Kant, we kunnen nog wel even 
doorgaan. Wat ze gemeen hebben, is dat ze allen een passie delen voor 
de Bijbel en Israël en hier graag over spreken.

Wat leert de Bijbel over Gods weg met Israël? Wat verwachten we van de wederkomst 
van de Here Jezus? Wat kunnen wij leren uit het Jodendom? Waarom zouden we als 
christenen Israël steunen? Allerlei vragen die tijdens de lezingen van onze sprekers aan 
bod komen. Het is een verrijkende ervaring om je te verdiepen in het Bijbelse verhaal 
over Israël dat helaas door de vervangingstheologie zo ondergesneeuwd is geraakt.

Agenda
Bezoek een van onze lezingen of seminars. Kijk in de agenda in deze krant of 
beter nog: op onze website. Hier vindt u een uitgebreid overzicht van activiteiten. 
U kunt zoeken op spreker of kijken waar bij u in de buurt een lezing is.

Nodig een spreker uit
U kunt ook zelf een van onze sprekers uitnodigen om bij u in de buurt een 
lezing of seminar te verzorgen. 

»  Kijk op christenenvoorisrael.nl/sprekers voor meer informatie en een 
formulier om onze sprekers uit te nodigen.

Investeerders gezocht
Nieuwe huisvesting Israëlcentrum

In Nijkerk hebben we een optie gekre-
gen op een stuk grond waar gebouwd 
zou kunnen worden. Hiervoor heeft een 
architect ook al tekeningen gemaakt. Dit 
ontwerp biedt ons de mogelijkheid om 
permanente exposities te houden en voor-
ziet in voldoende parkeergelegenheid.
Daarnaast zal het nieuwe pand een 
nieuwe uitstraling en impuls geven aan 
het werk ten behoeve van Israël. Het 
terrein ligt, evenals het huidige pand, op 
een gunstige plaats qua bereikbaarheid 
en is zelfs wat beter bereikbaar met het 
openbaar vervoer.

Christenen voor Israël heeft altijd het be-
leid gehad om niet in onroerend goed te 
investeren. Donaties worden gegeven om 
aan te wenden ten behoeve van het werk 
en de projecten van Christenen voor Is-
raël. Daarom zouden wij graag in contact 
komen met mensen die dit toekomstige 
pand voor ons willen fi nancieren. De 
bedoeling is dat dit in een afzonderlijke 

stichting of vennootschap zal gebeu-
ren. Christenen voor Israël en het Israël 
Producten Centrum treden dan slechts 
op als huurders voor een af te spreken 
huurperiode.

Voor ons is het van belang dat de fi nan-
ciers genoegen nemen met een beschei-
den rente, zodat de af te spreken huur 
matig zal kunnen zijn en Christenen voor 
Israël en het Israël Producten Centrum 
maximaal de aan hen toevertrouwde 
middelen kunnen inzetten voor land en 
volk van Israël.

Als u fi nancieel in staat bent om geheel 
of gedeeltelijk te participeren dan is het 
fi jn als u op korte termijn contact met 
mij kunt opnemen.

Roger van Oordt, 
directeur Christenen voor Israël

rogervanoordt@ipc-nijkerk.nl, 033-2588824

In september 2017 loopt het huurcontract van het Israëlcentrum in 
Nijkerk af. We zijn hier dan 25 jaar met dankbaarheid gehuisvest geweest. 
Een aantal jaren al lopen we echter tegen de maximumcapaciteit van het 
pand en parkeerterrein aan. Het liefst zouden we een mogelijkheid hebben 
voor een permanente expositie en ook voor voldoende parkeergelegenheid.

Nieuw elan ondernemersplatform
‘Bouwen met Israël’, dat is de nieuwe naam voor ons ondernemersplatform 
dat eerder onder de naam ‘Werken aan de toekomst’ aan de weg timmer-
de. Een mooie, groeiende club van christelijke ondernemers die een liefde 
voor Israël delen en zoeken naar wegen om dit praktisch te maken.

Er bruist nieuw elan bij het onderne-
mersplatform. Tijdens een gezellige 
bijeenkomst in Golden Tulip Hotel Ampt 
van Nijkerk op 8 juni presenteerden 
enkele werkgroepleden een nieuw logo, 
een prachtige nieuwe folder en plannen 
om het ondernemersplatform verder te 

professionaliseren en meer ondernemers 
te werven. “We hebben bewust gekozen 
voor ‘bouwen met Israël’. Israël is geen 
derdewereldland. Israëli’s kunnen goed 
voor zichzelf zorgen”, licht ondernemer 
Freddy Bakker toe. “We willen samen met 
Israël bouwen aan een betere toekomst.”

Ondernemersplatform Bouwen met 
Israël is een initiatief van Christenen 
voor Israël. Geïnteresseerde onder-
nemers en managers zijn van harte 
welkom om eens kennis te maken met 
het platform. We hopen binnenkort te 
mogen groeien tot honderd leden. Het 
honderdste lid krijgt een rondvlucht 
aangeboden boven zijn huis of bedrijf!

Heeft u interesse? 
Kijk op christenenvoorisrael.nl/onder-
nemers of neem direct contact op 
met coördinator Klaas Hoekstra, 
kl.hoekstra@fi lternet.nl of 
06-23634976.

Slim schenken voor Israël
Schenken en nalaten. U denkt er 
misschien niet zo vaak over na. Toch 
zijn er goede redenen om er eens bij 
stil te staan. Als u namelijk met re-
gelmaat doneert aan Christenen voor 
Israël, kunt u ons op een eenvoudige 
manier meer laten ontvangen zonder 
dat u netto meer schenkt. 

Hoe kunt u met hetzelfde bedrag toch 
meer schenken aan Christenen voor Israël? 
Door een periodieke schenking vast te 
leggen. Dat kost u niets, maar geeft ons 

wel de mogelijkheid om meer christenen 
te vertellen over het belang van Israël voor 
ons als christenen en om projecten in 
Israël te ondersteunen.

Voorbeeld
Stel, u verdient 40.000 euro per jaar en u 
doneert maandelijks 25 euro aan Christe-
nen voor Israël, dat is per jaar 300 euro. 
Dit is minder dan de drempel van 1% die 
de belastingdienst hanteert en daarom 
kunt u deze gift niet van de belasting 
aftrekken. Wanneer u de gift als periodie-
ke schenking laat vastleggen, kan dit wel. 
Valt u in een hogere belastingschijf dan 

kunt u nog meer doneren aan Christenen 
voor Israël, zonder dat u netto meer geeft 
dan u nu doet. Ook als u de bovengrens 
van 10% van uw inkomen passeert, kunt 
u via een periodieke schenking toch de 
volledige gift aftrekken van de belasting. 

U kunt al een periodieke schenking 
vastleggen vanaf 250 euro per jaar en het 
bedrag in maandelijkse termijnen betalen. 
Een periodieke schenking heeft een loop-
tijd van minimaal vijf jaar. 

Informatie en contact
Meer weten over schenken of nalaten? 
Neem dan vrijblijvend contact op met 
Leo van Koesveld. U kunt hem bereiken 
op schenken@christenenvoorisrael.nl of 

elke woensdag tijdens kantooruren op 
033-2458824. Ook zonder afspraak bent u 
op woensdag welkom om langs te komen 
voor een informatief gesprek.

Het vastleggen van een periodieke schenking kan een-
voudig, zonder tussenkomst van een notaris door het 
wederzijds invullen van een overeenkomst. | Foto: CvI



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

B.R.S. Boelhouwer - 64 blz - 20x12,5 cm - 9789066943674 - € 5,50

Simson is de richter met wie God een begin maakte met de verlossing 
van Israël uit de hand van de Filisti jnen. Hoewel de beeldvorming rond 
Simson niet alti jd even positi ef is, is het goed om ons te realiseren dat 
hij genoemd wordt in de lijst met geloofsgetuigen in Hebreeën 11! Dat 
betekent dat hij handelde door geloof; in de context van Hebreeën 11 
betekent dit dat hij vertrouwde op wat God gezegd had! Zo bezien, blijkt 
zijn geschiedenis vele verwijzingen naar de Heere Jezus te bevatt en.

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 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

B.R.S. Boelhouwer - 64 blz - 20x12,5 cm - 9789066943674 - € 5,50

Simson is de richter met wie God een begin maakte met de verlossing 
van Israël uit de hand van de Filisti jnen. Hoewel de beeldvorming rond 
Simson niet alti jd even positi ef is, is het goed om ons te realiseren dat 
hij genoemd wordt in de lijst met geloofsgetuigen in Hebreeën 11! Dat 
betekent dat hij handelde door geloof; in de context van Hebreeën 11 
betekent dit dat hij vertrouwde op wat God gezegd had! Zo bezien, blijkt 
zijn geschiedenis vele verwijzingen naar de Heere Jezus te bevatt en.

Wie een leven redt, redt de hele wereld

Magen David Adom verleent hulp aan alle inwoners van Israël

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

OOK U KUNT LEVENS REDDEN
WORD DONATEUR

NL09 INGB 0003 6494 83
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Een stralende zomer bij Jaff a Focus eens op Israël!
Gemeente-zijn, discipelschap, de gaven van de 
Heilige Geest, pastoraat, rentmeesterschap: 
Gods Woord is zó rijk, dat we er op talloze ma-
nieren in kunnen blijven studeren. Maar een van 
de grootste onderwerpen uit de Bijbel blijft in 
veel kerken onderbelicht. Focus eens op Israël. 
Start komend seizoen met uw Bijbelkring met de 
studie Focus op Israël.

Focus op Israël is een door Christenen voor Israël ontwik-
kelde Bijbelstudie in zeven hoofdstukken om te ontdek-
ken wat de Bijbel ons leert over Israël en wat dit betekent 
voor ons persoonlijke geloof. Het Bijbelstudiemateriaal 
komt vergezeld met begeleidend videomateriaal op dvd 
om op hedendaagse wijze de onderwerpen van de studie 
te introduceren.

De zeven onderwerpen die in Focus op Israël bij de horens 
worden gevat, zijn: Gods liefde voor Israël, Gods verbon-
den met Israël, Gods doel met Israël, Israël en de kerk, 
haat tegen Israël, de terugkeer van Israël en de koning 
van Israël. De hoofdstukken zijn kort en bondig, en 
nodigen vooral uit om de Bijbel open te slaan. Daarnaast 
is elk hoofdstuk voorzien van een aantal gespreksvragen 
en is bij sommige hoofdstukken extra achtergrondinfor-
matie opgenomen. Ook is er ruimte in de studiegids om 
aantekeningen te maken.

»  Focus op Israël is verkrijgbaar in onze winkel op 
christenenvoorisrael.nl voor slechts € 5,- per studiegids. 
Voor de dvd betaalt u € 2,50 extra. Bestelt u voor een groep? 
Bij bestelling van tien gidsen, ontvangt u de dvd gratis.

Proeverijen 
zomer 2016
Deze zomer kunt u elke vrijdag en zaterdag heerlijke 
Israëlische producten proeven in het Israëlcentrum 
in Nijkerk. De proeverijen zijn perfect te combineren 
met een bezoek aan de tentoonstelling De grote te-
rugkeer in hetzelfde pand. Onderstaand vindt u een 
overzicht van de proeverijen.

1 en 2 juli Confi tuur- & marmeladeproeverij
8 en 9 juli Wijn- & kruidenproeverij
15 en 16 juli Thee- en muesliproeverij
22 en 23 juli  Confi tuur- & marmeladeproeverij
29 en 30 juli Wijn- & kruidenproeverij
5 en 6 augustus Thee- en dadelproductenproeverij
12 en 13 augustus Confi tuur- & marmeladeproeverij
19 en 20 augustus Thee- en kruidenproeverij
26 en 27 augustus Confi tuur- & marmeladeproeverij

De zorg om de kinderen is dan 
enorm. Geld voor een oppas 
of voor opvang is bij verre na 
niet mogelijk. Soms vragen ze 
de buurvrouw een oogje in het 
zeil te houden als ze zelf de hele 
dag werken. Maar de eerlijkheid 
gebiedt dat dat maar zelden 
mogelijk is. En kinderen blijven 
kinderen. Die kunnen niet de hele 
dag binnen zitten. Die gaan naar 
buiten, de straat op, of je dat als 
ouder nu hebt verboden of niet.

Daarom organiseert het Jaff a In-
stituut zogenaamde ‘zomerkam-
pen’. Dat zijn dagprogramma’s 
met gezellige activiteiten en een 
goede maaltijd voor de kinderen. 
En tussen neus en lippen door 
krijgen ze ook wat extra onder-
wijs. Deze activiteiten vinden 
op zeven locaties plaats en maar 
liefst zo’n 850 kinderen komen 
elke dag op de gezelligheid af. 
Er wordt gesport, er zijn leu-
ke spellen, er is aandacht voor 

kunstzinnigheid en cultuur. En 
bovenal is er aandacht voor de 
kinderen en wordt er samen 
gelachen. 

Daarmee zijn de zomerkampen 
van het Jaff a Instituut van on-

schatbare waarde. Kinderen die 
goed onder dak zijn als de ouders 
werken, kinderen die te eten heb-
ben en niet gaan rondzwerven, 
aandacht en gezelligheid. Het 
blijkt een gouden oplossing voor 
de vele arme gezinnen in Jaff a.

Steun het onderwijsprogramma voor Domari

Een kans voor zigeunerkinderen

Kinderen verlaten hun school vaak voordat ze hun diplo-
ma hebben, omdat ze gepest of gediscrimineerd worden. 
Of omdat ze eenvoudigweg aan het werk moeten, omdat 
het gezin anders de eindjes niet aan elkaar kan knopen. 
Maar helaas houdt de armoede zichzelf zo in stand. De 
kinderen groeien op zonder schooldiploma en hebben 
daardoor maar weinig kansen op de arbeidsmarkt.

Onderwijsprogramma
Om deze vicieuze cirkel te doorbreken heeft de Domari 
Society een speciaal onderwijsprogramma voor Doma-
ri-kinderen. Na school kunnen de kinderen hier aanvul-
lend onderwijs volgen en krijgen ze een maaltijd. Want 
leren gaat een stuk beter als je honger gestild wordt. 

Waar mogelijk worden de ouders hierbij betrokken. Het 
hele programma is opgezet met bijzondere zorg en aan-
dacht voor de problemen waar de kinderen op scholen 
mee te maken hebben en met respect en waardering voor 
de cultuur waaruit ze komen.

Dringend fi nanciering nodig
Voor het onderwijsprogramma is dringend fi nancie-
ring nodig. De voornaamste kosten voor het onderwijs 
zijn: de docent, het vervoer van de kinderen (omdat het 
onderwijs na school plaatsvindt, worden de kinderen 
thuis opgehaald en -gebracht) en de maaltijden. Dit kost 
per maand € 100 per kind. Ter vergelijking: in Nederland 
zou dat zeker € 300 zijn, en dat is dan zonder vervoer en 
maaltijd.

Helpt u deze kleine minderheidsgroep in Israël? Omdat 
ook zij Israëli zijn en de kans moeten hebben om mee te 
doen in de Israëlische maatschappij?

»  Maak uw bijdrage over op NL38 ABNA 0529 310 252 en 
vermeld daarbij ’domari’. Namens hen: bedankt!

Ze zijn een minderheid in de ware zin van het woord: de domari-zigeuners in Jeruzalem bestaan uit zo’n 
1500 mensen. Ze wonen in de Oude Stad in de buurt van de Leeuwenpoort of in de vluchtelingenkam-
pen van Oost-Jeruzalem. Ze leven bijna allemaal in armoede, tweederde heeft geen baan, en nog niet 
de helft heeft een schooldiploma. 
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Eindelijk, vakantie! Maar veel ouders van arme gezinnen in Jaff a vrezen deze tijd. 
Terwijl de kinderen vrij zijn, moeten zij werken om de eindjes aan elkaar te knopen. 

Kinderen bij het Jaff a Instituut. | Foto: Jaff a Instituut
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Joodse kalender

2 juli 2016
Thoralezing: Sjelách lechá, 
Numeri 13:1-15:41
Haftaralezing: Jozua 2:1-24

9 juli 2016
Thoralezing: Kórach, Numeri 16:1-18:32
Haftaralezing: 1 Samuël 11:14-12:22

16 juli 2016
Thoralezing: Choekat, Numeri 19:1-22:1
Haftaralezing: Richteren 11:1-33

23 juli 2016
Thoralezing: Balák, Numeri 22:2-25:9
Haftarahlezing: Micha 5:6-6:8

24 juli 2016
Sjiva-asar beTammoez 
(Vastendag van 17 Tammoez)

30 juli 2016
Thoralezing: Pinchas, 
Numeri 25:10-30:1
Haftarahlezing: 1 Koningen 18:46-19:21

6 augustus 2016
Thoralezing: Matót, Numeri 30:2-32:42
Haftarahlezing: Jeremia 1:1-2:3
Thoralezing: Mas’ée, Numeri 33:1-36:13
Haftarahlezing: Jeremia 2:4-28, 3:4

13 augustus 2016
Thoralezing: Devariem, 
Deuteronomium 1:1-3:22
Haftarahlezing: Jesaja 1:1-1:27

14 augustus 2016, Tisja b’av 
(verwoesting van de tempel)
Thoralezing ’s ochtends: 
Deuteronomium 4:25-40
Haftarahlezing ’s ochtends: 
Jeremia 8:13-9:23
Thoralezing ’s middags: 
Exodus 32:11-14; 34:1-10
Haftarahlezing ’s middags: 
Jesaja 55:6-56:8

20 augustus 2016
Thoralezing: Wa’etchanán, 
Deuteronomium 3:23-7:11
Haftarahlezing: Jesaja 40:1-26

27 augustus 2016
Thoralezing: Ékev, 
Deuteronomium 7:12-11:25
Haftarahlezing: Jesaja 49:14-51:3

Sprekers

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

Christelijke Zangvereniging 
de Lichtdragers met Marianne 
Glashouwer.   Locatie: De Cita-
del, Bergweg 6. Thema: Breng de 
Joden thuis. 

Maandag 4 juli 
20.00 uur: Kesteren: Seminar ds. 

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

Dinsdag 23 augustus 
20.00 uur: Onstwedde: Lezing ds. 

Kees van Velzen.   Locatie: Cam-
ping de Sikkenberg, Sikkenberg-
weg 7. Thema: Zie Ik ben met 
jullie ... tot aan de voleinding van 
de wereld.

Donderdag 1 september 
10.00 uur: Zelhem: Bijbelstudie ds. 

Willem J.J. Glashouwer.   Locatie: 
De Betteld, Aaltenseweg 11. 
Thema: Israël.

20.00 uur: Vaassen: Seminar ds. 
Henk Poot (1/3).   Locatie: 
Basisschool het Mozaïek, Weste-
renkweg 19. Thema: Zacharia.

Dinsdag 6 september 
20.00 uur: Beilen: Lezing ds. Oscar 

Lohuis.   Locatie: Zaal 1, het 
Valkenhof, Witte Valkenstraat 2. 
Thema: Israël: strijd en overwin-
ning.

Donderdag 8 september 
20.00 uur: Eemnes: Lezing ds. Kees 

Kant.   Locatie: Kerkelijk Centrum 
De Wel, Rutgers van Rozen-
burglaan 1. Thema: Wat zegt de 
Bijbel over de terugkeer van het 
Joodse volk in onze tijd?

Maandag 12 september
19.30 uur: Wezep: Lezing Marianne 

Glashouwer op de Christen-
vrouw.   Locatie: Pauluskerk, Van 
Limburg Stirumlaan 18. Thema: 
Rust vinden bij God in deze 
drukke wereld.

Dinsdag 13 september 
20.00 uur: Eindhoven: Lezing ds. 

Oscar Lohuis.   Locatie: De 
Schuilplaats, Marconilaan 70. 
Thema: Israël: strijd en overwin-
ning. 

Dinsdag 20 september 
20.00 uur: Nunspeet: Lezing ds. 

Henk Poot.   Locatie: Het 
Venster, Elburgerweg 15. Thema: 
Gods plan met Israël. 

Woensdag 21 september 
20.00 uur: Culemborg: Seminar ds. 

Henk Poot (1/3).   Locatie: Open 
Hof, Beethovenlaan 2. Thema: 
Het geheim van Israël. 

20.00 uur: Goes: Lezing ds. Berry 
Haverkamp.   Locatie: Vredeskerk, 
ds. W.H. van der Vegtplein 2. 
Thema: Het Loo� uttenfeest.

Maandag 26 september 
20.00 uur: Dedemsvaart: Seminar 

ds. Henk Poot (1/3).   Locatie: De 
Fontein, Hoofdvaart 7. Thema: 
Jozef.

Woensdag 28 september
20.00 uur: Culemborg: Seminar ds. 

Henk Poot (2/3).   Locatie: Open 
Hof, Beethovenlaan 2. Thema: 
Het geheim van Israël.

Donderdag 29 september 
19.30 uur: Groningen: Lezing ds. 

Willem J.J. Glashouwer.   Locatie: 
Immanuelkerk, Overwinnings-
plein 1. Thema: Israël.

20.00 uur: Hoogeveen: Lezing ds. 
Kees van Velzen.   Locatie: De 
Haven, Van Echtenstraat 37. 
Thema: Zie Ik ben met jullie ... tot 
aan de voleinding van de wereld.

Israëlzondag 2 oktober
Vraag gratis uitdeelexemplaren 
aan van de krant Israël Aktueel via 
info@cvi.nl.

Woensdag 5 oktober 
20.00 uur: Culemborg: Seminar ds. 

Henk Poot (3/3).   Locatie: Open 
Hof, Beethovenlaan 2. Thema: 
Het geheim van Israël.

20.00 uur: Weert: Lezing ds. Kees 
van Velzen.   Locatie: Wijkgebouw 
Keenter-Hart, St. Jozefskerkplein 
3. Thema: Zie Ik ben met jullie 
... tot aan de voleinding van de 
wereld.

Donderdag 6 oktober 
20.00 uur: Zwartsluis: Lezing ds. 

Kees Kant.   Locatie: De Poort, 
het Singel 16. Thema: Wat zegt 
de Bijbel over de terugkeer van 
het Joodse volk in onze tijd?

20.00 uur: Vaassen: Seminar ds. 
Henk Poot (2/3).   Locatie: 
Basisschool het Mozaïek, Weste-
renkweg 19. Thema: Zacharia. 

Excursies

Dinsdag 28 juni
10.30-15.30 uur: Zutphen: Excursie 

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

Dinsdag 6 september
12.00-17.00 uur: Amsterdam: Excursie 

Joods Amsterdam.  Wandeling 
o.l.v. deskundige gids door het 
oude deel van Joods Amsterdam 
en lezing door rabbijn Katz. 
Kosten (incl. lunch) € 25,- Opgave 
verplicht: bijeenkomst@cvi.nl of 
033-2458824.

Overig

Tot 31 augustus
10.00-16.00 uur: Nijkerk: Zomerten-

toonstelling De grote terugkeer.   
Locatie: Israëlcentrum, Patroon-
straat 1. Toegang en consumptie 
gratis. Dagelijks geopend, met 
uitzondering van zondag. Meer 
info op christenenvoorisrael.nl/
zomertentoonstelling. 

10.00-16.00 uur: Nijkerk: Exposi-
tie Gert Prins. Beelden van 
Auschwitz-Monowitz.   Locatie: 
Israëlcentrum, Patroonstraat 1. 
Toegang en consumptie gratis. 
Dagelijks geopend, met uitzonde-
ring van zondag.

Extern

Zaterdag 25 juni
10.00-17.00 uur: Veenendaal: Hol-

land-Koor Familiedag voor leden 
en oud-leden.   Locatie: De Basi-
liek, Wiltonstraat 56. Sprekers: ds. 
Willem J.J. Glashouwer, ds. Kees 
van Velzen. Toegang: € 10,-. Aan-
melden via: info@hollandkoor.nl.

29 augustus – 4 september
Zelhem: Israëlweek.   Thema: 

Waarom nu Israël?   Uitgebreid en 
afwisselend programma, worship 
van Frank & Marlou van Essen. 
Sprekers: Barry Segal uit Israël, 
Sieb Buiten en Jacob Keegstra. 
Verder: inspirerende studies van 

onder meer ds. Willem J.J. Glas-
houwer, stands met producten 
uit Israël, Israëlische muziek 
en leuke workshops. Kinderen 
kunnen tijdens de samenkomsten 
naar hun eigen kinderprogramma. 
Kinderthema: Gebied innemen 
met Ezra en Nehemia. Ook tie-
ners krijgen een eigen programma 
o.l.v. Alwin en Joke Mouthaan. 
Meer informatie en aanmelden: 
betteld.nl.

Israëlconsulenten 

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

De krant

Krant 294 verschijnt op 26 augustus 
2016.

Zeventig jongeren bouwen aan Jeruzalem: helpt u mee?
“Geweldig”, zegt de Israëlische Rachel met een grote lach op haar gezicht. “De meeste jongeren trekken na een vermoeiend schooljaar richting de zon om 
twee weken voor pampus te liggen. Maar jullie steken in je vakantietijd vrijwillig de handen uit de mouwen voor mensen die het veel minder hebben!”

Namens de Jerusalem Foundation is Rachel verantwoor-
delijk voor het project ‘Bouwen aan Jeruzalem’. Het doel 
van dit project is om de lee� aarheid van achterstands-
wijken in Israëls hoofdstad te verbeteren. In de afgelo-
pen jaren is de hulp van Nederlandse christenen daarbij 
onmisbaar gebleken. Sinds 2013 zijn er elke zomer 
christelijke jongeren actief in de wijk Kiryat HaYovel in 
Jeruzalem.

Van grote waarde
“Ze werken zo hard”, complimenteert Rachel de Hol-
landse werklust. “Het gaat om allerlei klusjes: verven, 
tuinieren, een lamp vervangen, brievenbussen repare-
ren. Het lijken kleine dingen, maar voor de bewoners 
van de fl ats zijn ze van grote waarde. Mensen worden 
weer trots op hun woning, hun wijk, hun stad.” In Kiryat 
HaYovel wonen veel arme migranten uit onder meer 
Rusland en Ethiopië.

Kennismaken met Israël
De bewoners én Rachel zijn zo enthousiast dat ze dit 
jaar hebben gevraagd om extra vrijwilligers naar de wijk 
te sturen. In juli en augustus gaan er maar liefst zeventig 

Nederlandse jongeren aan de slag in Kiryat HaYovel. Ze 
hebben zich aangemeld voor de twee jongerenreizen van 
Isreality, de jongerenorganisatie van Christenen voor Isra-
el. Voor velen van hen is het een eerste kennismaking met 
Israël. Een unieke kennismaking, want ze leren niet alleen 
de bevolking van Israël kennen, ze zijn het Joodse volk ook 
op een heel praktische manier tot zegen.

Help mee
Bent u daar ook enthousiast over? Maak dit dan mede 
mogelijk. Lever een bijdrage aan dit bijzondere project 
door uw gift over te maken op rekeningnummer 
NL38 ABNA 0529 310 252 van Christenen voor Israël, o.v.v. 
Bouwen aan Jeruzalem. 
Namens de inwoners van Jeruzalem: bedankt!

Een groep vrijwilligers van Isreality in 
Kiryat Hayovel in 2015. | Foto: CvI

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: Ruben Ridderhof

TECHNISCHE REALISATIE: Novente vormgevers, Lunteren

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

De schrijvers in deze krant vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de 
visie van de stichting. In interviews zijn de geïnterviewden verantwoordelijk 
voor hun uitspraken. | Het copyright op artikelen in Israël Aktueel berust bij 
de redactie, dan wel bij de auteurs. Niets mag worden overgenomen zonder 
toestemming van de redactie. | Christenen voor Israël aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor goederen en diensten van adverteerders.
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Vitamine i Zingen voor Israël
Steun Israël op een muzikale manier. Graag helpen wij u 
met het organiseren van een muzikale koor- en samen-
zangavond voor Israël bij u in de buurt. Neem contact 
op met onze medewerkster Bep van Rij voor meer 
informatie. Bel 033-2458824 of stuur een e-mail naar 
zangavond@cvi.nl.

De eerste zangavond dit najaar is op 9 september in 
Drachten. Verder hopen we zangavonden te houden in 
o.a. Zierikzee, Bodegraven, ’s-Gravenzande, Heusden en 
’s-Gravendeel. Meer info over deze avonden vindt u in 
onze septemberkrant.

Israëlnieuws 
via Whatsapp
Geen tijd om onze website te bekijken, maar wel 
benieuwd naar het laatste nieuws? Meld je dan 
gratis aan voor onze Whatsapp-nieuwsdienst.

Voor wie nog niet weet wat 
Whatsapp is: dit is een programma 
voor mobiele telefoons, waarmee je 
berichten kunt sturen en ontvan-
gen. Voor steeds meer mensen 
wordt Whatsapp een belangrijk 
communicatiemiddel, maar ook 
een snelle manier om nieuws te 
ontvangen. Dat kan nu dus ook 
met nieuws van onze website. 

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

Israel Today
Betrouwbaar nieuws, rechtstreeks vanuit 
Jeruzalem. Dat is waar Israel Today voor 
wil staan. “Er is te veel negatief ingekleurd 
nieuws over Israël. Maar al te vaak blijkt 
dat ook nog eens niet te kloppen. Vandaar 
dit tijdschrift”, legt hoofdredacteur Aviel 
Schneider uit.

Het nieuws, de achter-
gronden, commenta-
ren en analyses die in 
dit blad staan, zijn van 
een goed toegankelijk 
leesbaar niveau. “Wij 
willen dat iedereen 
ons blad kan lezen en 
begrijpen.” Israel Today 
bedient haar lezend 
publiek met verhalen 
vanuit heel Israël. “We 
komen dus ook in de 
betwiste gebieden”, 
maakt Schneider duidelijk.

Een abonnement in Nederland kost slechts € 36,50, 
een proefabonnement € 9,95. Het blad verschijn elf 
keer per jaar. Voor nieuwe abonnees is er een leuk 
welkomstcadeau. (Proef)abonnee worden? 
Kijk op israeltoday.nl.

Tentoonstelling in Aalten
Een gedeelte van de expositie Vreugde in verdrukking is tot en met donderdag 8 september te bezichtigen in de 
synagoge, Stationsstraat 7, in Aalten. De synagoge is alle woensdagen van 13.30 tot 16.00 uur geopend en donder-
dagen van 10.00 tot 16.00 uur. Entree: volwassenen € 1,50 en kinderen tot 12 jaar € 1,00

Vitamine I (voor ‘Israël’, uiteraard) is geen sto� e 
dat je lichaam sterkt. Het is iets geestelijks. Het 
werkt versterkend voor je geloof en vergroot je 
Bijbelinzicht. Maar het is in essentie niet gericht 
op je eigen welzijn, maar op dat van de ander. Het 
is het plezier dat je beleeft aan de ontmoeting. De 
verwondering bij het zien hoe God aan het werk is 
in deze wereld. De vreugde van het mogen bemoe-
digen van een ander. De warmte van de solidariteit.
Vitamine I is niet van deze wereld. En daarom 
kunnen we het ook niet zelf uitdelen. Het is iets uit 
de hemel en je moet er voor open staan. Vitamine I 
is datgene waarover de Bijbel spreekt als de Heere 
tegen Abraham zegt: “Ik zal zegenen wie U zege-
nen” (Genesis 12:3).

Kunt u ook wel een dosis vitamine I gebruiken? 
Reis dan komend najaar met ons mee naar Israël 
en bemoedig het Joodse volk. Ontmoet Israëli’s en 
luister naar hun verhalen. Leer van het Jodendom 
en wees getuige van hoe God bezig is met het her-
stel van Zijn volk.
Er zijn dit najaar nog drie solidariteitsreizen waar-
aan u kunt deelnemen. Een vogelvluchtreis, waarin 
u in vogelvlucht kennismaakt met het land en zijn 
bewoners, de Loo� uttenreis, waarin u iets mag 
proeven van de najaarsfeesten, en een wachtersreis, 
waarbij we biddend aanwezig willen zijn op de 
muren van Jeruzalem. Voor de eerste twee najaars-
reizen geldt: gegarandeerd vertrek!

»  Kijk op christenenvoorisrael.nl/reizen voor meer 
informatie of bel onze touroperator, Relireizen: 
020-4044413.

Verjaardagsfeestje Israël in Oeganda 

Eregast was de vrouw van de president, mevrouw Muse-
veni. Daarnaast werd de viering bijgewoond door de Is-
raëlische ambassadeur Yahel Vilan voor de landen Kenia, 
Oeganda, Tanzania, Malawi en de Seychellen, samen met 
een delegatie van de Israëlische ambassade in Kenia. Ook 
waren er vele ambassadeurs uit diverse landen aanwezig, 
ministers en leden van het Oegandese parlement, leden 
van de Joodse gemeenschap in Oeganda en vrienden van 
Christenen voor Israël.
Drake Kanaabo, C4I-coördinator voor Oost-Afrika, hield 
een ontroerende toespraak. Hij overhandigde aan ambas-
sadeur Vilan een geschenk als blijk van vriendschap. De 
kleurrijke ceremonie bewoog de harten van de mensen 
die aanwezig waren. Drake Kanaabo: “Blijf voor ons bid-
den in Oeganda, want we proberen op de bres voor Israël 
en onze natie te staan!”

Bezoek premier Netanyahu
In juli hoopt premier Benjamin Netanyahu een zeer 
belangrijk bezoek aan Oeganda en Kenia te brengen, in 
verband met de herdenking van Operatie Entebbe op 4 
juli 1976. Tijdens deze operatie bevrijdde het Israëlische 

leger de passagiers van een door Palestijnse terroristen 
gegijzelde vlucht van Air France. Bij deze actie kwamen 
de broer van premier Netanyahu, Yonatan Netanyahu, en 
drie gijzelaars om het leven.
Netanyahu’s bezoek zou het eerste bezoek zijn van een 
Israëlisch premier aan de regio sinds 1987. Onze afdeling 
in Oeganda hoopt tijdens dit bezoek ook een rol te spe-
len. Bestuurslid Pim van der Hoff  hoopt af te reizen naar 
Oeganda om deze bijzondere herdenking bij te wonen.

Onze Christenen voor Israëlafdeling in Oeganda hielp onlangs bij de organisatie van een evenement 
in de hoofdstad Kampala. Dit was ter ere van het 68-jarig bestaan van de staat Israël.
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Met de zomervakantie in het vooruitzicht zijn sommige mensen hun bagage al aan het pak-
ken voor de vakantie. Even lekker tot rust komen. ‘Vitamine V’ noemt men het ook wel eens. 
Deelnemers aan onze solidariteitsreizen – met een vol programma, veel ontmoetingen en 
talloze nieuwe indrukken – ervaren deze meestal niet als ‘rustgevend’. Toch levert zo’n reis je 
iets op. ‘Vitamine I’ zou je dat kunnen noemen.

Foto: Shutterstock

Vogelvluchtreis 2

donderdag 20 – donderdag 27 oktober € 1365,-

Loofhuttenreis

donderdag 20 – donderdag 31 oktober € 1775,-

Wachtersreis met Ton Nennie

donderdag 31 oktober – zaterdag 10 november € 1575,-
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» Matteüs 24:32, 33
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Alija ten tijde van Nehemia
Wie de berichtgeving rond Israël volgt, zal met regelmaat de term alija tegenkomen. Letterlijk beteken alija ‘opgang’ of ‘opstijging’. 

We kunnen daarbij denken aan de ‘opgang’ van de Joden naar Jeruzalem. In de Thora wordt het Joodse volk opgeroepen om driemaal per 
jaar de reis naar de heilige stad te maken om daar Pesach (Pasen), Sjawoe’ot (Pinksteren) en Soekot (Loo� utten) te vieren. 

Omdat Jeruzalem hooggelegen is, betekende deze tocht naar stad en tempel letterlijk een ‘opgang’.

Onderweg werden dan de liederen 
Hammaälot gezongen, de Psalmen 
120-134, ook wel optochtsliederen of 
opgangsliederen genoemd. Maar ook in 
geestelijke zin was er sprake van ‘opstij-
ging’. De reis uit de dorpen en de steden 
werd immers gemaakt om de heilige 
God te ontmoeten. In de gebeden die 
bestemd zijn voor deze feesten komen 
we de term alija meerdere keren tegen.
In de rabbijnse literatuur uit later 
tijd wordt de uitdrukking alija voor-
al gebruikt voor de immigratie van 
Joden naar het heilige land. Een sterke 
impuls kreeg deze terugkeer uit den 
vreemde toen het zionisme opkwam 
in de negentiende eeuw. Men spreekt 
van meerdere immigratiegolven die tot 
op de dag van vandaag nakomelingen 
van Abraham terugbrengen naar het 
beloofde land.

Al eeuwen alija
Toch vergissen we ons als we denken 
dat alija alleen een zaak van de afgelo-
pen honderd jaar is. Al eeuwen voor de 

» Joden in Afrika» Bevolkingscijfers

Thema: 
Ballingschap 
en terugkeer
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1. Hoewel de huidige muren van Jeruzalem werden gebouwd door sultan Suleiman in de vijftiende eeuw, vormen ze een goed beeld van de Bijbelse ‘muren van Jeruzalem’. | Foto: Etienne Valois/CC2.0 Flickr 2. Alija ten tijde 
van het Britse mandaat gebeurde vaak illegaal per schip. 3. Jonge immigranten uit de Verenigde Staten komen om te dienen in het Israëlische leger om de Joodse staat te beschermen. | Foto: Flash90

verdiepende bijlage
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christelijke jaartelling zien we Joden 
uit de ballingschap de reis naar Eretz 
Jisraeel maken. Ook toen was er sprake 
van meerdere golven. Een eerste grote 
expeditie was uit Perzië vertrokken on-
der leiding van Zerubbabel. Een tweede 
alija vond plaats in het jaar 458 voor 
Christus, onder aanvoering van Ezra, 
die priester en Schriftgeleerde tegelijk 
was. De meeste Joodse ballingen waren 
zodoende huiswaarts gekeerd om in 
Judea een nieuw bestaan op te bouwen. 
Ja, maar toch niet allemaal. Sommigen 
waren achtergebleven in het verre en 
vreemde Perzië.

Nehemia
Eén van hen is Nehemia. Op zijn eigen 
verzoek wordt hij door de koning van 
Perzië naar Jeruzalem gezonden om de 
teruggekeerde ballingen bij te staan. Hij 
bekleedt daar de functie van stadhou-
der (5:14) en wordt door God gebruikt 
om leiding te geven aan de herbouw 
van de stadsmuur, de poorten en de 
huizen van Jeruzalem.

Wie het boek Nehemia doorleest, wordt 
getroff en door een aantal leerpunten 
die deze vroege alija ons aanreikt. Ze 
hebben allereerst betrekking op het 
Joodse volk – vroeger en nu – maar ook 
als christelijke gemeente kunnen wij er 
ons voordeel mee doen. Puntsgewijs zet 
ik enkele opmerkelijke zaken op een rij:

1.   De terugkeer en de herbouw worden 
ondernomen in diepe a� ankelijk-
heid van de God van Israël. Nehemia 
is een man van gebed. In Jeruzalem 
aangekomen wacht hem een enor-
me klus en de tegenwerking van de 
vijanden is hevig. Toch twijfelt hij 
niet aan de uitkomst: “De God van 
de hemel, Hij zal ons doen slagen” 
(2:20).

2.   Deze a� ankelijkheid maakt Nehemia 
intussen niet passief. Hij weet dat 
er stevig aangepakt moet worden. 
Nehemia maakt het plan van aanpak 
en hij schakelt daar zo veel mogelijk 
mensen bij in. Ze werken schouder 
aan schouder. Eendracht maakt 

macht, ook in het Koninkrijk van 
God.

3.   De bouwers hanteren niet alleen een 
troff el om te metselen, ze houden 
ook een zwaard bij de hand om 
gewapend te zijn tegen vijandelijke 
aanvallen (4:18). Zodoende zijn ze 
op alles voorbereid. Dat is vandaag 
niet minder noodzakelijk. De duivel 
doet er alles aan om het Joodse volk 
te bedreigen en de gemeente van 
Christus te belagen. Gelukkig ligt er 
een geestelijke wapenrusting voor 
ons klaar (Efeziërs 6).

4.   De herbouw onder Nehemia beperk-
te zich niet tot de muren en poorten 
van Jeruzalem. Het ging hem ook 
om een geestelijke terugkeer. Het 
verbond wordt vernieuwd en Ne-
hemia spoort zijn volksgenoten aan 
om het huwelijk in ere te houden en 
de Sjabbat niet te ontheiligen. Deze 
geestelijke dimensie is ook in onze 
tijd levensnoodzakelijk, zowel voor 
Israël als voor de kerk uit de heide-
nen.
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Veel Ethiopische Joden hebben trauma
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Het leven voor Joden in Ethiopië was 
nooit heel slecht. Met het antisemi-
tisme, dat er wel degelijk was, viel te 
leven. Maar het verlangen van de Jood-
se Ethiopiërs om naar Israël te emigre-
ren werd van generatie op generatie 
doorgegeven en hun verblijf in Ethiopië 
zagen ze als tijdelijk. Het verlangen 
naar Israël, en met name naar Jeruza-
lem, was groot en diep. Al in 1862 was 
er een groep die naar Israël probeerde 
te emigreren maar dat mislukte. Begin 
jaren zeventig besloten rabbijnen (in 

Ethiopië Kesim genoemd) dat de tijd 
gekomen was om terug te keren naar 
Jeruzalem. Een positieve keuze, zeker 
geen vlucht. Operatie Mozes bracht in 
1984 zevenduizend Ethiopische Joden 
in het geheim via Soedan naar Europa 
en van daaruit naar Israël. Dat moest 
onopgemerkt gaan, omdat Soedan en 
Israël geen vrienden zijn en ook Ethio-
pië en Israël elkaar niet echt liggen. 

De Ethiopische Joodse man Asher 
(Mekunnt) Rahamim maakte het alle-

maal mee. Al jong werd hem de liefde 
voor Israël en Jeruzalem bijgebracht. 
Iedere dag luisterde zijn vader naar de 
Israëlische radiozenders en op Sjabbat 
kwamen de mensen uit het dorp waar 
hij woonde bij elkaar om het nieuws van 
de week te horen. Het leven in het dorp 
had een duidelijk Joods karakter. De 
Joodse feestdagen werden er openlijk 
gevierd. Asher: “Voor ons was het Joden-
dom net zo zeker als het opkomen van 
de zon. Op mijn vijfde wilde ik al naar 
Israël en vanaf mijn tiende zei ik tijdens 
iedere Joodse feestdag speciale gebeden 
om mijn wens te laten uitkomen.”

Geheim
Asher bereidde zijn reis in het diepste 
geheim voor. Niemand mocht er van 
weten, ook zijn ouders niet, dat was te 
gevaarlijk. “Op mijn dertiende vond ik 
samen met mijn broer een groep gelijk-
gestemden waarbij we ons aansloten. 
De gemiddelde leeftijd van de groep 
was vijfendertig jaar. De enige moge-
lijkheid om Ethiopië uit te komen was 
te voet. We waren nog maar net ver-
trokken of het gerucht ging dat we door 
het leger gezocht werden. Wekenlang 
hebben we ons schuil gehouden op een 
Joodse begraafplaats.” De groep ver-
volgde de zware reis en bereikte zonder 
verdere incidenten Soedan. Asher: 
“Daar was het wachten op verdere hulp, 
het was een vreselijke tijd. Twee jaar 
hebben we er rondgezworven. Voor 
Joodse vluchtelingen was het er niet 
echt veilig, een aantal vrouwen uit onze 
groep werd verkracht en mishandeld. 

In die periode zijn veel mensen ver-
dwenen.” Op een dag hoorden hij en 
zijn broer dat er iets aan de hand was in 
het dorp waar ze verbleven. “Midden in 
het dorp stond een groep mensen, met 
drie grote auto’s. Ze kwamen ons halen. 
Eindelijk! We wilden allebei mee, maar 
er was maar plaats voor één persoon. 
Uiteindelijk ben ik gegaan, mijn broer 
bleef achter. We reden door de woes-
tijn, een zware tocht. Tweeënzestig 
mensen in drie auto’s die zich in ver-
band met de veiligheid alleen ’s nachts 
konden verplaatsen.”

Echt vrij
Uiteindelijk kwamen ze aan in Port 
Soedan. “Daar stonden Israëlische com-
mando’s in het water ons op te wach-
ten. Ze vormden een lange menselijke 
keten. We werden naar kleine rubber-
boten gebracht. Die brachten ons naar 
een groot handelsschip dat ons in de 
Rode Zee opwachtte. Twee weken later 
bereiken we de kust van Griekenland. 
Van daaruit reden we met bussen naar 
het vliegveld van Athene en vlogen 
direct door naar Israël. We werden 
ondergebracht in een opvangcentrum 
in Ashkelon. Daar was het wennen. 
’s Avonds kon je zomaar naar buiten, 
zonder voor een bepaalde tijd binnen 
te hoeven zijn. Op een avond stond 
ik naar de sterren te kijken, toen een 
politieman naast me kwam staan. Ik 
schrok en dacht dat hij me ging arres-
teren. Maar hij wilde alleen een praatje 
maken. Op dat moment realiseerde ik 
me: Ik ben vrij, echt vrij.”
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Ruim vijfentwintig jaar geleden bezocht ik tijdens een studiereis een opvangcentrum voor Ethiopische Joden.  
Ze waren vanuit Ethiopië net in Israël aangekomen. Het was bijna Pesach, en ze troffen voorbereidingen voor de viering  

van de seder. Een avond waarop verteld wordt over de uittocht uit Egypte. Ik hoorde ze precies dezelfde  
melodieën zingen die we thuis ook zongen. Ontroerend. Een van de wonderen van het Jodendom;  

waar ter wereld Joden ook wonen, de tradities en gebruiken zijn wereldwijd hetzelfde.

‘Ik ben vrij, echt vrij’

Ashkelon, 4 januari 1985. Net gearriveerde Ethiopische Joden in het opvangcentrum in Ashkelon.  
Deze Ethiopische Joden kwamen met Operatie Mozes naar Israël. | Foto: Micha Bar Am

interview

Gevlucht uit Ethiopië

Uit onderzoek van de Universiteit van Tel Aviv blijkt 
dat 28 procent van de Ethiopische Joden lijdt aan 
posttraumatische stressstoornissen. Dat is drie keer 
meer dan het landelijk gemiddelde. Het gaat niet 
alleen om de traumatische herinneringen, maar ook 
om problemen in het dagelijks functioneren; het 
assimileren in de Israëlische samenleving. Asher: “Het 
percentage zelfmoorden in Israël is het hoogst binnen 
de Ethiopische gemeenschap. Hoe moeilijk deze 
groep mensen het heeft, wordt volledig onderschat.”

Leren praten
Een van de programma’s waarmee het ICTP werkt, 
is het vastleggen van persoonlijke verhalen op 
video. Asher: “Praten, gevoelens delen, is niet 

echt iets dat wij in Ethiopië hebben meegekregen. 
Velen hebben jaren gezwegen over de trauma-
tische ervaringen die ze hebben doorgemaakt. 
Tijdens zo’n opname voelen de mensen zich veilig. 
En door hun verhaal te vertellen, wordt de pijn 
verwerkt. Ook kan de familie de video zien en 
eindelijk begrijpen wat hun dierbare heeft door-
staan. De verhalen zijn intens en verdrietig. Maar 
ik voel me verplicht dit werk te doen, voor mijn 
broer Mulu Gethoun, die ik in Soedan achterliet 
en van wie ik sindsdien niets meer heb gehoord. 
Onze hele familie is inmiddels veilig in Israël, maar 
Mulu wordt nog altijd vermist. Ik ben naar Soedan 
teruggegaan en heb hem gezocht, maar nooit een 
spoor van hem gevonden.” Asher Rahamim. | Foto: Joanne Nihom

Asher werd sociaal werker en stichtte een gezin. Sinds een aantal jaren werkt hij voor  
The Israel Center for the Treatment of Psychtrauma (ICTP) in Jeruzalem.  

Hij werkt bij de een landelijke dienst voor de behandeling van Ethiopische Joden. 
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Waarom maken jullie alija (emigratie 
van Joden naar Israël)? “Het is ons ge-
boorterecht. Wij beschouwen Israël als 
ons eigen land en het Joodse volk is het 
volk waar wij toe behoren. Maar meer 
nog, de Tenach telt zo’n 65 teksten over 
het herstel en de opbouw van het land 
Israël, het herstel van het Joodse volk 
als natie en over de terugkeer van het 
Joodse volk naar het land. Daar geven 
wij gehoor aan.
Treffende teksten daarover vind ik 
Ezechiël 36 vers 24 waar staat: ‘Ik zal u 
weghalen uit de volken en u bijeen verga-
deren uit alle landen, en Ik zal u brengen 
naar uw eigen land.’ En Amos 9 vers 14 en 
15: ‘Verwoeste steden zullen zij herbou-
wen en bewonen; wijngaarden zullen zij 
planten en de wijn ervan drinken; boom-
gaarden zullen zij aanleggen en de vrucht 
daarvan eten. Dan zal ik hen planten in 
hun grond, en zij zullen niet meer worden 
uitgerukt uit de grond die Ik hun gegeven 
heb, zegt de Here, uw G’d’ .’

Bovennatuurlijk
“Is het niet wonderlijk dat Jesaja, Jere-
mia, Ezechiël en andere profeten al zo’n 

drieduizend jaar geleden profeteerden 
over de terugkomst van de Joden, en 
Jesaja in hoofdstuk 60 vers 7 tot 9 zelfs 
vermeldt dat dit per schip en vliegtuig 
gaat gebeuren, terwijl hij nog niet wist 
wat een vliegtuig was. Ook de opbouw 
en het herstel van het land in 69 jaar is 
bovennatuurlijk; in zo’n korte tijd is het 
van een woestenij tot een gecultiveerd 
en bloeiend land geworden, zowel in 
economisch opzicht als agrarisch en 
cultureel”, voegt hij er overtuigend aan 
toe.

Daan en zijn vrouw Rebecca hebben 
de alija stap-voor-stap goed voorbereid 
en hun baan in Nederland inmiddels 
opgezegd. Hij als verpleegkundige en 
manager in het ziekenhuis, en zij als 
orthopedagoge en docent.

Steentjes tegen de ruiten
“Er zijn een aantal redenen waarom de 
tijd rijp voor ons is om nu naar Israël 
te gaan. De sfeer in Nederland wordt 
grimmiger; wij kunnen als Joden niet 
meer herkenbaar over straat gaan 
en we hebben ook al eens steentjes 

tegen de ruiten gekregen. De tendens 
wordt steeds meer antisemitisch en 
anti-Israël. De mensen halen religie 
en politiek door elkaar. Het baart mij 
zorgen dat velen zich uitsluitend laten 
informeren door de hoofdzakelijk 
negatieve en onjuiste berichtgeving, 
zonder zich er verder in te verdiepen.” 

Gewapende marechaussee
Terwijl hij in de geïmproviseerde keu-
ken koffie inschenkt, vervolgt hij: “Het 
gaat dan ook steeds een stap verder. 
De BDS tegen Israël is het gevolg, en 
dit is antisemitisme en antizionisme in 
een ander jasje. Ik heb het idee dat de 
tijd voor de oorlog weer herleeft, mede 
als ik zie dat de Joodse school in Am-
sterdam de enige school in Nederland 
is die zwaar bewaakt moet worden 
door de gewapende marechaussee, 
evenals de synagoges en andere Joodse 
instellingen; dat doet mij pijn. Een an-
dere reden is dat het voor onze zoons 
van twaalf, tien, zes en drie jaar nu nog 
haalbaar is ze goed te laten integreren 
in het land waar ook zij thuishoren en 
waar ze welkom zijn.”

Het hartland van Israël
Rebecca vertelt dat een groot deel 
van haar familie in de Tweede We-
reldoorlog in verschillende kampen 
is omgebracht. “Wij willen niet op 
een eventuele herhaling wachten en 
met onze koffers klaarstaan om onder 
te duiken, maar op tijd naar Israël 
gaan, waar we worden beschermd, vrij 
kunnen zijn, en niet gediscrimineerd 
worden.” Daan: “Wij hebben er bewust 
voor gekozen om in het hartland van 
Israël te gaan wonen, Judea en Sa-
maria, genoemd in de Tenach als ’de 
bergen van Israël’, omdat het héle land 
door G’d aan het Joodse volk is beloofd 
en gegeven als erfdeel, en dat is niet 
voor niets. Het is één land, één volk, 
één taal en één G’d.”

Oelpan
“In 2005 waren wij al zeven maanden 
in Israël met de bedoeling om alija te 
maken. Door familieomstandigheden 
zijn we teruggekeerd naar Nederland. 
We hebben daar in Israël toen de 
ervaringen en contacten opgedaan die 
nu belangrijk voor ons zijn. Na onze 
alija ga ik parttime op een ambulance 
werken, wat ik in 2005 ook al deed, en 
we willen ons daarnaast inzetten voor 
een prolife organisatie.”

Zowel Daan als Rebecca en de kin-
deren spreken een aardig woordje 
Hebreeuws. Maar “omdat we zo snel 
en goed mogelijk Ivriet willen spreken, 
gaan we in Israël naar de oelpan voor 
gevorderden, de Hebreeuwse taal-
school, om nog beter de taal te leren 
spreken.”

Ark
Glimlachend vertelt Daan dat ze nog 
een praktische uitdaging hebben. 
“Omdat we maar één container ter 
beschikking hebben voor onze spullen 
die met een schip van Rotterdam naar 
Ashdod gaan, betekent dit dat we ook 
afstand moeten doen van een heel 
groot deel van onze eigendommen.”
Zijn ogen lichten op als hij er nog aan 
toevoegt: “We verlangen ernaar om 
naar Israël te gaan. De hele wereld 
schudt vanwege oorlogen, terreur, 
natuurrampen, honger en chaos; 
maar in die woelige wateren is Israël 
een ark waar je veilig bent. Overal 
stormt het, maar Israël is als het ware 
een cocon.”

In een kamer vol verhuisdozen, waar Daan en zijn gezin de laatste weken bivakkeren,  
word ik hartelijk ontvangen. Begin juli begint er een nieuw leven voor hem en zijn gezin.  
Israël is hun nieuwe toekomst. Ze zien er met spanning naar uit, want “aan de ene kant  

moet je alles achterlaten, maar aan de andere kant gaan we een prachtig avontuur tegemoet”.  
Daan legt zijn motivatie graag uit.

‘Israël, de ark waar  
je veilig bent’

De Nederlandse Daan en zijn gezin maken binnenkort alija

Daan tussen het ingepakte huisraad. | Foto: Geja Lahpor



Als je het een doorgewinterde zionist vraagt, was 
Palestina in de negentiende eeuw zo goed als verlaten. 
Toen keerden de Joden terug en door hun succesvolle 
ontginning van het land, stroomden de Arabieren toe, 
aangetrokken door de economische mogelijkheden 
die elders in het Midden-Oosten ontbraken.
Vraag je het een doorgewinterde ‘Palestinist’ (om eens 
een praktische term te introduceren), dan was het 
land al van oudsher onder Palestijns beheer en waren 
het de ‘zionisten’ (geen ‘Joden’, om aantijgingen van 
antisemitisme te voorkomen) die, als exponent van 
het imperialistische Westen, het Palestijnse volk kwa-
men overheersen en uiteindelijk wilden verjagen.

Pijnlijk als het misschien mag zijn voor diegenen die 
zich als ‘eerlijke (christen)zionist’ beschouwen, is de 
geschiedenis door beide partijen gemanipuleerd om 
de eigen agenda kracht bij te zetten, zoals zal blijken. 

Adriaan Reeland
In 1696 reisde de Nederlandse hoogleraar en carto-
graaf Adriaan Reeland naar wat toen bekendstond als 
de landstreek Palestina in het Turkse rijk. In zijn werk 
Palaestina ex monumentis veteribus illustrata uit 1714 
publiceerde hij de kaarten die hij van zijn bezoek had 
getekend en onderzoekt hij de namen van de plaatsen 
en streken waar hij doorheen was gereisd. Nauw-

gezet herleidde hij in ruim 650 pagina’s de namen 
van ongeveer 2500 plaatsen in het heilige land. Wat 
duidelijk blijkt uit zijn werk, is dat geen van de plaats- 
of streeknamen zijn te herleiden tot een Arabische 
oorsprong. Vrijwel alle namen zijn te herleiden tot 
Hebreeuwse, Griekse of Romeinse oorsprong. Zelfs 
tot op de dag van vandaag zijn vrijwel alle Arabische 
plaatsnamen in Israël geen oorspronkelijke Arabi-
sche namen. Zo werd het hedendaagse Ramallah in 
Reelands tijd Bet’allah genoemd, naar de Hebreeuwse 
naam Bethel.

Leeg land?
Bekend zijn de citaten over Palestina vóór de alija (de 
terugkeer van het Joodse volk) van bijvoorbeeld Mark 
Twain die in zijn reisverslag uit 1867 beschreef hoe 
het land “in zak en as” lag en dat “zelfs de cactus en de 
olijfboom, die vrienden van een waardeloze bodem, 
het land bijna hadden verlaten”. Zijn werk wordt door 
zionisten veel geciteerd om de verlatenheid van het 
land te beschrijven voordat terugkerende Joden het 
begonnen te ontginnen en weer tot bloei brachten. 
Maar was het land werkelijk leeg? In hetzelfde werk 
van Mark Twain beschrijft hij ook delen van het land 
die naast hun onherbergzaamheid juist vruchtbaar 
waren en bebouwd werden, zoals de omgeving van 
“Nabloes of Sichem” waar de grond “uitzonderlijk 
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Een van de kaarten van Reeland uit 1714.

R
u

b
e

n
 R

id
d

e
rh

o
f

Wie zich in de geschiedenis van Israël heeft verdiept, weet globaal wel hoe het zit.  
Dat het volk Israël na de verwoesting van de tempel door de Romeinen uit het land werd verbannen.  

Dat Romeinen, Byzantijnen en diverse moslimgrootmachten afwisselend de heerschappij over het land hadden.  
Dat vanaf de negentiende eeuw, het volk begon terug te keren naar het land en daar in 1948 een eigen  

staat stichtte. Rond die laatste periode hebben zich heel wat tegenstrijdigheden ontsponnen.  
Was er ‘een land zonder volk voor een volk zonder land’? Of hebben de Joden de  

‘oorspronkelijke Palestijnse bevolking’ verjaagd? Een verkenning.

Een omstreden terugkeer
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Bevolking Jeruzalem

zwart en vruchtbaar” is. Ook beschreef hij “luxe boom-
gaarden met vijgen, abrikozen, granaatappelen en zulks”. 
Het land was dunbevolkt, maar zeker niet leeg. Maar hoe 
zat het dan met de precieze bevolkingsaantallen?

Bevolkingsaantallen
Die vraag blijkt buitengewoon moeilijk te beantwoorden 
en dit feit wordt dankbaar aangegrepen om bevolkings-
statistieken naar de eigen agenda om te buigen. In de tijd 
dat het Turkse rijk heerste over het gebied, werden er wel 
enkele volkstellingen gehouden, maar de resultaten hier-
van zijn niet erg betrouwbaar. Bedoeïenen werden al niet 
meegeteld en zowel Joden, Arabieren als buitenlandse 
immigranten probeerden de telling te ontwijken, omdat 
geteld worden betekende dat je belasting moest betalen 
en dat je zou worden opgeroepen voor militaire dienst.

Ten tijde van het Britse mandaat werden twee betrouw-
baarder volkstellingen georganiseerd in 1922 en 1931, 
maar de statistieken van na die tijd zijn samengesteld uit 
optelsommetjes van diverse registers en schattingen. In 
de illustratie op deze pagina’s ziet u globaal hoe de Joodse 
en Arabische bevolkingsaantallen zich over de laatste 166 
jaar hebben ontwikkeld.

Onduidelijkheden
Wie eerlijk naar de diverse beschikbare cijfers kijkt, moet 
concluderen dat er in de negentiende eeuw, ook vóór de 
eerste alija op gang was gekomen, veel meer Arabieren 
dan Joden in Israël woonden. Daarmee wordt de mythe 
ontkracht dat de Arabieren slechts vanwege economisch 
gewin pas zouden zijn toegestroomd nadat Joden het 
land tot bloei hadden gebracht.

Daartegenover staat dat die Arabische bevolking wel de-
gelijk groeide ten tijde van de toestroom van Joden. Hier-
uit blijkt dat er wel degelijk een toestroom van Arabieren 
was die door het opbloeiende land werden aangetrokken. 
Bovendien wordt de mythe ontkracht dat Joden de Ara-
bieren zouden verjagen. Het tegendeel is waar. Met de 
Joden stroomden er ook méér Arabieren het land in.

Jeruzalem
De bevolkingsstatistieken van Jeruzalem (zie kleine illus-
tratie) laten zien dat de stad al vóór de grote toestroom 
van Joden naar Israël een Joodse meerderheid kende. Het 
aantal christenen in de stad groeide tijdens de aanloop 
naar de oprichting van de staat Israël ook, maar daalde 
daarna vrij snel. Daaruit is door tegenstanders van Israël 
wel geconcludeerd dat christenen het in de Joodse staat 
slecht hadden en uit Jeruzalem verdwenen, maar dat is 
niet helemaal eerlijk. Tussen 1948 en 1967 was een groot 
deel van Jeruzalem in Jordaanse handen. De terugloop 
van christelijke inwoners heeft mogelijk ook te maken 
met de moslimheerschappij over Jeruzalem in die peri-
ode. Na 1967 groeide het aantal christenen in Jeruzalem 
weer. In 2012 werden er ruim 16.000 geteld. Het aantal 
Joden in de stad verdrievoudigde ruimschoots en het 
aantal moslims verzesvoudigde zelfs naar meer dan 
310.000 inwoners.

Gods werk
Hoezeer de voorvechters van de staat Israël de bevol-
kingsgegevens ook aangrijpen om hun standpunten te 
onderbouwen, of in de groei van de Arabische bevolking 
een bedreiging zien, dit alles is niet nodig. In 2 Samuël 24 
en 1 Kronieken 21 is te lezen hoe David een volkstelling 
organiseert en dat dit kwaad is in de ogen des Heeren. 
Waarom? Is het niet omdat wij mensen geneigd zijn 
vertrouwen te stellen in aantallen, en daarmee in feite de 
Heere wantrouwen? Gideon verzamelde 32.000 man-
nen om tegen Midian en Amalek te strijden. Dan zegt 
de Heere tegen hem: “Het volk dat bij u is, is voor Mij 
te talrijk om Midian in hun hand te geven. Anders zou 
Israël zich tegen Mij kunnen beroemen en zeggen: Mijn 
eigen hand heeft mij verlost!” (Richteren 7:2). Uiteindelijk 
verslaan niet Gideon en de driehonderd overgebleven 
strijders de Midianieten, maar God zelf. En zo is het ook 
nu. Niet de grote bevolkingsaantallen van Israël zullen 
de staat doen voortbestaan. Het is de Heere, de God van 
Israël, die daarvoor zorgt.

‘Niet de grote 
bevolkingsaantallen 
van Israël zullen  
de staat doen 
voortbestaan. 
Het is de Heere, de 
God van Israël, die 
daarvoor zorgt.’ 

‘De Joden hebben de Arabieren niet verjaagd. 
Met de Joden stroomden juist ook méér 
Arabieren het land in.’



diaspora

Onder de Joden in Indonesië bevinden 
zich ook nog zo’n driehonderd nazaten 
van de Chinese Kaifeng-Joden. Daar-
naast zijn er nog de Baghdadi-Joden. Zij 
behoren tot het Sefardische Jodendom 
en zijn in de vroege twintiger jaren 
van de vorige eeuw vanuit Bagdad 
naar Indonesië gevlucht; zij woonden 
voornamelijk in Soerabaja op Oost-Java. 
Tijdens de Japanse bezetting kwamen 
zij apart van de andere (Joodse) wes-
terlingen in kampen terecht, omdat zij 
in de ogen van de Japanners wel een 
Aziatisch maar toch lichter gekleurd 
uiterlijk hadden.

Precaire situatie
Momenteel wonen er nog maar enkele 
Joodse families in Soerabaja en zij hou-
den zich angstvallig verborgen. Hun 
positie is precair, zij zijn erg bang voor 
vervolging. Evenals de christelijke ker-
ken aldaar, is hun synagoge door leden 
van het FPI (het Front Penibala Islam, 
het front ter verdediging van de islam) 
totaal vernield in september 2013. Dit 
front erkent niet het Pancasila, de 
Indonesische grondwet waarin vrijheid 
van godsdienst is verankerd. De synago-
ge was na de eerdere vernielingen van 
2010 weer herbouwd, maar pogingen 
van de Surabaya Heritage Association 
om de synagoge te behouden, waren 
vergeefs.(1) 

Alleen in Manado op Sulawesi, het eer-
dere Celebes, is nog een synagoge die 
met hulp van een Nederlandse donatie 

in 2004 gebouwd is. De voormalige 
synagoge daar is tijdens de Japanse 
bezetting in de Tweede Wereldoorlog 
vernietigd.

Joodse sporen
Heel boeiend zijn de sporen van ge-
bruiken en gewoonten in Indonesische 
stammen en bevolkingsgroepen die 
wijzen op oude Hebreeuwse gewoon-
ten. Mogelijk zijn deze het gevolg van 
de ‘vermenging’ van de tien stammen 
van Israël met de volkeren (Hosea 7:8). 
Zo vertelde een dame wier grootvader 
opperhoofd was van een Noord-Batak-
se stam op Sumatra dat de stamleden 
in de tijd dat zij nog een animistisch 
bestaan leidden, altijd op zaterdagen de 
‘grote geest’ in de bergen aanbaden en 
dat zij geen bloed en varkensvlees aten. 
De christelijke zendelingen moedigden 
hen aan om varkensvlees te eten en 
die oorspronkelijke gewoonte werd zo 
teniet gedaan.
In rabbijn Resley’s boek The Israel 
Golden Gate Sector in Indonesia wordt 
gewag gemaakt van de Hebreeuwse 
wortels van de Molukkers, die schuil 
zouden gaan in de Molukse cultuur. 
Ook doen gebruiken van de eiland-
bewoners van Sabu in het uiterste 
zuidoosten van Indonesië herinne-
ren aan gebruiken van Hebreeuwse 
oorsprong.(2) Dit zijn slechts enkele 
voorbeelden van opmerkelijke gebrui-
ken en gewoonten onder de Indonesi-
sche stammen. De lijst zou veel langer 
kunnen zijn.

Papoea
Gewoonten van de stam Mee uit 
Papoea, het voormalige Nederlands 
Nieuw-Guinea, wijzen ook in die 
richting: zij schrijven de tien geboden 
op bladeren, gebruiken het Hebreeuwse 
‘ani’ voor ‘ik’ en bedekken hun hoof-
den, terwijl vrouwen (en mannen) met 
ontbloot bovenlijf rondlopen. 
De vader van het huidige stamhoofd 
kreeg eens een profetie dat er een 
blanke man zou komen die hij twee di-
amanten en een klomp ruw goud moest 
aanbieden. Dit is in 2007 werkelijkheid 
geworden. Maar de desbetreffende 
evangelist heeft het geschenk niet aan-
genomen. Dit maakte grote indruk op 
de stamleden. De stam Mee is uiteinde-
lijk tot het christendom overgegaan.(3)

Goudwinning
Langs de rivier waar de stam Mee 
woont, wordt alluviaal goud gevonden. 
Vooral door de inspanningen van het 
Papua Prophetic Call Ministry heeft 
het Mandari Capital Indonesia toe-
stemming gegeven voor de exploitatie 
van een 10.000 hectare groot goudwin-
ningsgebied langs de rivieren van de 
centrale hooglanden. Hierbij zijn behal-
ve de stam Mee ook andere plaatselijke 
stammen betrokken. De goudwinning 
komt volgens een bepaalde strategie 
vooral ten goede aan de ontwikkeling 
en het algemeen welzijn van de plaatse-
lijke bevolking. 
Net als op de overige verre eilanden van 
Indonesië dreigen ook de oorspronke-

lijke bewoners van Papoea-Nieuw-Gui-
nea getalsmatig in de minderheid te 
komen door de decennialange, vanuit 
de Indonesische regering van Jakarta 
aangestuurde, islamitische migra-
tiestromen.

Zo krijgt de wie-is-Jood-en-wie-is-Is-
raëliet-vraag uit Israël weer relevantie. 
Het alijadenken kreeg en krijgt opnieuw 
grond in Indonesië. Er dreigt altijd dis-
criminatie voor Joden (en christenen) en 
het brengt Joden en/of Israëlieten ertoe 
om te vertrekken. Emigreren naar Israël 
is echter niet niks, want in Israël komt 
men niet in een gespreid bedje. Het is 
hard ‘knokken’ om er een bestaan op te 
bouwen. Toch voorzeggen de Schriften 
al eeuwenlang: “Alzo zegt Mijn woord 
dat uit Mijn mond uitgaat (...) het zal 
niet ledig tot Mij weerkeren (...) want 
in blijdschap zult gij uittrekken en met 
vrede voortgeleid worden, de bergen en 
de heuvels zullen geschal maken, met 
vrolijk gezang (...) en alle bomen [dus 
ook bananenbomen, JvC] in de velden 
[van Indonesië, JvC] zullen de handen 
samenklappen” (Jesaja 55: 11,12).

»  Bidt u mee voor de alija vanuit  
Indonesië, zodat de Indonesische 
Joden op dit punt Gods roepstem  
gaan verstaan?

»  Wilt u nog iets meer lezen over de 
Joden van Indonesië? Er is een mooi 
Engelstalig verhaal over de tweeling-
broers Abraham uit Soerabaja die alija 
maakten in 2010.  
Dit verhaal kunt u vinden via  
http://www.jewishjournal.com/ 
community/article/from_indonesia_
to_israel_by_way_of_la_20100804.

1   http://www.nik.nl/2013/06/nederlandse- 
sjoel-op-java-afgebroken/

2   Van Oosten en Westen, 2e druk, p.185 e.v.  
(boek is verkrijgbaar via jvc121@hotmail.com)

3   http://www.youtube.com/watch?v=yZkK-iOzh9k
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Men schat dat er verspreid door Indonesië nog zo’n zeven- tot achtduizend Joden wonen. Zij wonen er sinds de  
VOC-periode en hebben vaak een gemengd Europees-Indonesische afkomst. Over het algemeen spreekt  

men niet publiekelijk over Jood-zijn. Of men houdt het Jood-zijn zelfs geheel verborgen.

Indonesische Joden

Rijstterrassen in Indonesië. | Foto: Yann Pinczon du Sel/CC2.0 Flickr

Een synagoge in Indonesië.Joden in Indonesië. | Foto: Youtube Papoea’s zingen het Sjema Israel. | Foto: Youtube
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Op zoek naar de waarheid
Tallozen zijn op zoek naar hun wortels, niet slechts 
historisch, maar ook moreel en geestelijk. Ze weten 
één ding zeker: Wat ze kwijt zijn is beter dan wat ze nu 
hebben. Iemand van hen uit Somalië zei: “Geef ons de 
Bijbel. Geef ons de waarheid.” In naam zijn ze mos-
lims, in feite zoekers. In Ivoorkust hoef ik tegen leden 
van de stam Dan maar te zeggen: “Jullie zijn jullie God 
kwijtgeraakt. Wie wil Hem terugvinden?” – of velen 
geven positief gehoor aan die oproep. Ze zijn er: oude 
Hebreeuwse stammen. Over de hele wereld, maar ik 
beperk me tot Afrika.

Zuidelijk van Egypte
De Bijbel toont aan dat ooit de Hebreeën/Joden zeer 
talrijk waren en een grote invloed hadden. David 
regeerde over een groot gebied, tot aan de Eufraat. De 
koningin van het zeer ontwikkelde Scheba (Jemen), 
kwam bij Salomo om raad. Nebukadnezar wilde dat 
alle volken onder zijn bewind eerbied zouden tonen 
voor de God van Israël. Jesaja en Sefanja schrijven over 
Israëlieten in het zuiden van Egypte en nog verder naar 
het zuiden (Nubië=Kush/Ethiopië, zie Sefanja 3:10).
In de geschiedenis vinden we iets terug van die He-
breeuwse invloed. Eeuwenlang werd er Hebreeuws 
gesproken in Zuid-Egypte, zelfs in de tijd van Jezus. 
Nog steeds kun je bij Assoean (toen: Syene en Elefan-
tine) de ruïnes van een Israëlitische tempel vinden. 
Verschillende Joodse reizigers uit de oudheid kwamen 
uit het land Kush (Soedan). De opperrabijn van Egypte 
verklaarde in de twaalfde eeuw dat de Hebreeën ten 
zuiden van Egypte van Dan afstamden. In Soedan en 
Ethiopië bestonden rond het jaar ‘nul’ Hebreeuwse 
koninkrijken, met als bekendste het koninkrijk Axum. 
Deze rijken zijn vernietigd door aanvallen van isla-
mitische legers, maar dat gebeurde langzaam. Pas 
rond 1560 ging het laatste rijk ten onder. De falasha’s 
(letterlijk: ‘vreemdelingen’; zij wonen nu in Israël) zijn 
daaruit overgebleven. Zij niet alleen.
In Somalië wonen twee kleinere stammen met dezelf-
de herkomst: de Yibirs (een Somalische verbastering 
van Hebrew) en de Tubal. De Tubal doen nog altijd 
het werk waarom de Hebreeën van Ethiopië bekend 
stonden: ijzersmeden. Hun overlevering vertelt dat ze 
van oude, gerenommeerde koninkrijken stammen. 

Gevlucht voor islamisme
Een deel van de stam Dan is vanwege de pressie van-
uit Jemen en door regionale oorlogen gaan zwerven 
rond het jaar 1000. Eerst vestigde deze groep zich nabij 
Timboektoe, waar toen de Toearegs woonden. Die 
waren toentertijd nog uitgesproken Joods. Ze stammen 
af van berberstammen in Marokko, die zich aan het eind 
van de eerste eeuw massaal tot het Jodendom hebben 
bekeerd. Bij het oprukken van de islamitische legers zijn 
ze gevlucht. Toen later het islamisme bezit nam van 
Timboektoe zijn de Danieten (die de eeuwen door hun 
stamnaam behielden) gevlucht naar Senegal om ten slot-
te – toen daar het islamisme ook opkwam – rond 1900 
verder trekken naar Ivoorkust. Deze stam (van twee mil-
joen mensen) heeft veel Bijbelse gewoonten behouden 
(Sjabbat, naam van God, offergebruiken), maar deze zijn 
vermengd met heidense invloeden. Eén van hun clans 
heet van oudsher ‘de Israëlieten’. Deze beschouwt zich-
zelf als monotheïstisch, maar kent de Bijbel niet meer.

Lemba
In Zuid-Afrika en Malawi/Mozambique wonen de 
Lemba’s ( zo’n zestigduizend). Ze belijden een verbas-
terd Joods geloof. Ze stammen af van Levi en wel de 
priesterlijke lijn. Dat zegt niet alleen hun overlevering; 
Genetisch onderzoek heeft aan het licht gebracht dat 
ze het zeldzame ‘Cohen-gen’ hebben. Er is momenteel 
veel belangstelling voor hen in Israël.

Geen bewijs voor Joodse afstamming
De Ibo’s (of: Igbo’s) wonen voornamelijk in Nigeria, 
waar ze de derde stam in grootte zijn (meer dan acht-
tien miljoen mensen). Zij zeggen af te stammen van 
de stam Gad. Ze noemen zich ‘de Joden van Afrika’. 
Enkele duizenden hebben zich ook daadwerkelijk 
bekeerd tot het traditionele Jodendom. Anderen, 
een grotere groep, zijn een soort messiaanse Joden. 
Groepsbekeringen tot het Jodendom komen mo-
menteel overigens vaker voor in Afrika. In juni 2016 
hebben 137 mensen uit Madagascar zich bekeerd. Ook 
daar leeft bij velen de veronderstelling van Israël af 
te stammen, hoewel daar geen enkel bewijs voor is. 
Hetzelfde vinden we bij de Kasaïanen in hartje Congo 
(twintig miljoen mensen). Reeds in 1895, toen de zen-
ding daar arriveerde, zeiden zij van de tien geboden: 
Dat is ónze wet!

Dan in Ivoorkust en Liberia
De Bijbelse afkomst van de stam Dan uit Ivoorkust 
en Liberia is overduidelijk. Maar hij vormde vroeger 
een grotere eenheid. Deze stam is een aantal keren 
gesplitst of heeft in zeer nauw verband gestaan met 
andere stammen, zes in totaal. Onder hen vind je de 
bekende Fulani (ook wel Fula of Fulbe geheten). Dat 
zijn dan wel twintig miljoen mensen verspreid over 
acht landen in West-Afrika. Of er bij hen nog iets te 
vinden valt van oude Bijbelse invloeden? Het is nu een 
fanatiek islamitisch herdersvolk, dat het afgelopen 
jaar in Nigeria honderden christelijke boeren heeft 
vermoord ... Maar ze hebben een verbond met de stam 
Dan, waaraan veel waarde wordt gehecht. Gaat dat in 
de toekomst deuren openen?

Archeologische vondsten
Sommige wetenschappers twijfelen eraan of de He-
breeuwse stammen van Oost-Afrika inderdaad vanuit 
Egyte naar het zuiden zijn getrokken. Kwamen ze niet 
veel later uit Jemen? En waren ze zich bewust van hun 
afstamming? Een antwoord op die vragen kunnen 
we vinden in enkele recente archeologische vondsten 
in Somaliland. Er zijn tal van perkamenten en sie-
raden ontdekt met zowel het oude als het moderne 
Hebreeuwse schrift erop. Sommige documenten zijn 
geschreven in het Tifinagh (Oudlibisch dat gebruikt 
werd van 300 voor de gewone tijdrekening tot het jaar 
300. Dat duidt op oude Afrikaanse invloeden, niet 
Arabische. Ook tonen tal van sieraden de davidsster 
en de menora. Er was een hoogstaande Hebreeuwse 
cultuur in de Hoorn van Afrika in de eerste duizend 
jaar van onze jaartelling.

Wat een stammen! Talrijk als zandkorrels op het 
strand, zoals aan Abraham beloofd werd. “Wij horen 
bij Israël,” zeggen de Daniet, Yibir, Lemba en Ibo. Het 
is adembenemend!
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Ze zijn er. Verspreid over de hele wereld. Zeker ook verspreid over heel Afrika. Ze spreken tientallen talen.  
Ze zien eruit als zwarte Afrikaan, Ethiopiër, Indiër, Chinees of nog weer iets anders: mensen van Hebreeuwse afkomst,  

met een bijna vergeten geschiedenis. De laatste jaren is er steeds meer over hen bekend. Er worden nog weer andere stammen  
‘ontdekt’ met Bijbelse wortels. Staan we aan de vooravond van totaal onverwachte gebeurtenissen? 

Oude Joodse  
invloeden in Afrika




	21062016_IA_001
	21062016_IA_002
	21062016_IA_003
	21062016_IA_004
	21062016_IA_005
	21062016_IA_006
	21062016_IA_007
	21062016_IA_008
	21062016_IA_009
	21062016_IA_010
	21062016_IA_011
	21062016_IA_012
	21062016_IA_013
	21062016_IA_014
	21062016_IA_015
	21062016_IA_016
	21062016_IA_017
	21062016_IA_018
	21062016_IA_019
	21062016_IA_020
	21062016_IA_021
	21062016_IA_022
	21062016_IA_023
	21062016_IA_024
	21062016_IA_025
	21062016_IA_026
	21062016_IA_027
	21062016_IA_028

