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Een Joodse wijnboer oogst in alle rust druiven in zijn wijngaard bij Bat Ayin in Judea,  
ten zuidwesten van Jeruzalem. Van augustus tot oktober worden de meeste druiven in  

het land geoogst. Veelal voor de productie van wijn en druivensap. Wat de vruchten  
van de tijd betreft, lijken er vooral zure druiven te worden geoogst.

De zomer in Israël is relatief rustig 
verlopen. Nog altijd verwachten Israëls 
veiligheidsdiensten een nieuwe confron-
tatie met Hamas. Bij het drukken van 
deze krant kwam in het nieuws hoe de 
terreurorganisatie vanuit Gaza een raket 
op Israël had afgevuurd en hoe Israël 
daarop enkele luchtaanvallen uitvoerde 
op terreurdoelen in Gaza.
Het lijkt een zure onderbreking van de 
relatieve rust. Maar die rust is slechts 
schijn. De terreur ligt dagelijks op de loer. 
Wereldwijd ligt Israël in de media en pu-
blieke opinie onder vuur. Beleidsmakers 
en politici hebben Israël veroordeeld voor 

bouwplannen in wat volgens hen ‘illegaal 
bezet Oost-Jeruzalem’ is. Ondertussen 
kampt Israël met torenhoge huizenprij-
zen. De woonlasten voor de bevolking 
rijzen de pan uit en consumenten gaan de 
straat op om te protesteren.

Nee, rust is ver te zoeken. Maar dit hoeft 
ons niet uit het veld te slaan. Sterker 
nog: het past in de Bijbelse profetie en 
de Joodse visie op de geschiedenis. Voor 
God is een dag als duizend jaar. Volgens 
de Joodse jaartelling leven we in het jaar 
5776, dus tegen het einde van de zesde 
dag. Wie ooit in Israël het begin van de 

Sjabbat heeft meegemaakt, weet dat het 
leven zich lijkt te versnellen in de aanloop 
naar Sjabbat. Iedereen wil nog op tijd alles 
klaar hebben voordat de rustdag begint. 
Zo is ook onze tijd. De gebeurtenissen 
lijkt zich in haast te voltrekken. Maar de 
rust zal zeker komen. De Heere heeft het 
beloofd. En we zien de voortekenen al. 
“Opnieuw zult u wijngaarden planten 
op de bergen van Samaria”, voorzegde 
de profeet Jeremia (hoofdstuk 31:5). Die 
volmaakte Sjabbat is aanstaande, als de 
Here Jezus komt. Leuk detail: de Sjabbat 
begint traditioneel met een beker zoete 
wijn. | Foto: Flash90

Alleen maar zure druiven?

Nieuwe ambassadeur
In september treedt de nieuwe ambas-
sadeur van Israël in Nederland aan: 
Aviv Shir-On. Shir-On is al lange tijd 
werkzaam als diplomaat. Hij was eerder 
ambassadeur in Zwitserland en Liechten-
stein, en Oostenrijk. Hij was betrokken 
bij de vredesonderhandelingen met Jor-
danië en vocht in de Jom Kippoeroorlog 
mee op de Golanhoogvlakte.

Europese  
Joodse cultuurdag
Op 4 september doen veel landen in 
Europa mee met de Europese Dag van de 
Joodse Cultuur. Dit jaar doet een record 
aantal landen mee: 35. Zo doet dit jaar 
Azerbeidzjan voor de eerste keer mee. 
Het thema is: Joodse talen. In Nederland 
organiseren de diverse Joodse instellin-
gen activiteiten. In Den Haag is een con-
cert met het thema ‘Liefde in alle talen’ 
en in Amsterdam is een boekpresentatie. 
In Noord-Nederland zijn er in de diverse 
(voormalige) synagogen allerlei activitei-
ten zoals tentoonstellingen, Joodse les-
sen en muziek. Daar wordt de dag op 11 
september gehouden. Het programma is 
te vinden op facebook.com/joodserfgoed.

VS: ‘PA-media 
antisemitisch’
De officiële media van de Palestijnse 
Autoriteit (PA) publiceren antisemi-
tisch materiaal. Dat is voor velen geen 
nieuws. Maar dit viel ook te lezen in 
het jaarlijkse rapport over religieuze 
vrijheid van het Amerikaanse ministerie 
van Buitenlandse Zaken. In het rap-
port stond dat de programma’s van de 
PA-media “religieus intolerant mate-
riaal bevatten”, “de historische Joodse 
aanwezigheid in Jeruzalem ontkennen” 
en over Joden spreken als “kwaad”. Het 
feit dat het ministerie dit als zodanig 
benoemt is nieuws. Vorig jaar werd het 
ontkennen van de Joodse geschiedenis 
nog geduid als “protest tegen de bezet-
ting” en werden antisemitische uitin-
gen toegeschreven aan “niet-officiële” 
PA-media.
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Onverschilligheid

Op 14 juli 2016 werd in Nice op de 
nationale feestdag een waar bloed-
bad door een terrorist aangericht; 84 
doden en vele slachtoffers, onder wie 
kinderen. Ik merkte daags na deze 
aanslag dat er een zekere gewenning 
ontstaat. ‘Alweer een aanslag, erg 
hè?’, om vervolgens over te gaan tot 
de orde van de dag. Het is vakan-
tietijd en het is net alsof men in die 
vakantieroes liever niet gestoord wil 
worden. Juist die gemakzuchtige ge-
wenning lijkt mij een groot gevaar.

Ik was in Israël tijdens de aanslag in 
Parijs op de Joodse supermarkt en 
de uitgeverij Charlie Hebdo. Europa 
leek in het hart getroffen. Mensen 
noemden zichzelf ‘Charlie’, hoewel 
het voor mij daarbij nog maar de 

vraag was of ze daarbij precies besef-
ten hoe zij zichzelf omschreven. Er 
ontstond een soort collectieve rouw. 
Een Joodse gesprekspartner zei me 
bezorgd te zijn hoe het Europa zou 
vergaan, in Israël was men immers 
sinds de oprichting van de staat met 
terroristen ‘meegegroeid’ in de gru-
welijke technische verfijning van hun 
wreedheden.

Het lijkt mij dat als er bij ons gewen-
ning zou ontstaan deze zorg nog ern-
stiger is. Een citaat van Bonhoeffer: 
“We moeten niet alleen de wonden 
verzorgen van de slachtoffers onder 
de wielen van het kwaad, maar ook 
een stok tussen de spaken steken.” In 
Nice kwamen onschuldige mensen 
letterlijk onder de wielen van het 

kwaad. Zoals dat in Israël eveneens 
dikwijls is gebeurd en nog steeds 
gebeurt. Openen wij daarvoor onze 
ogen? Zij we bereid om een stok te 
steken in de spaken? Ik weet zeker 
dat de Kerk van Christus daarin 
van grote betekenis kan zijn als zij 
vasthoudt aan de belofte aan Israël in 
verbondenheid. Denk aan de onver-
schilligheid van David, alsof oorlog 
onontkoombaar is. In de samenhang 
onthult de tekst zijn schuld. Daar 
mogen we nooit aan wennen. Het 
profetisch perspectief neemt met niet 
één slachtoffer genoegen. Elk slacht-
offer van terreur is er één te veel. In 
Christus weten we van Israëls psalm 
waar Davids zoon zingt over de Heere 
God voor wie het bloed van elk mens 
kostbaar in Zijn ogen blijft.
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“Bekommer u niet hierover, want het zwaard verteert nu eens deze,  
dan weer genen” (2 Samuël 11:25b)

Gebedspunten

Zomerexpositie verlengd
Vanwege het grote succes van de zomerten-
toonstelling De grote terugkeer wordt deze een 
week verlengd. In plaats van eind augustus te 
sluiten, blijft de expositie geopend tot en met 
maandag 5 september. U bent van harte wel-
kom om de tentoonstelling te komen bekijken 
in het Israëlcentrum aan de Patroonstraat 1 in 
Nijkerk. De toegang is gratis en de koffie staat 
klaar! 

Bezoekers van de zomertentoonstelling.  
De expositie is leuk en interessant voor jong en oud.  
| Foto: CvI

Alija

●   Bid voor de Joden die uit Jemen, 
Ethiopië en India alija hebben 
gemaakt. Door hun donkere huids-
kleur en andere cultuur krijgen ze 
in Israël te maken met discrimi-
natie. Dit is niet nieuw, de Bijbel 
spreekt er soms ook over (Numeri 
12:1, Hooglied 1:5-6). 

Israël

●   Uw gebed voor Israël en de volken 
vanuit Ezechiël 28:25-26. Bid de 
vier zaterdagen van september 
speciaal voor Israël in relatie tot de 
volken, want de terugkeer van het 
Joodse volk naar Israël heeft grote 
gevolgen voor de volken. Dank dat 
het de Heere God is, die Zijn volk 
thuis brengt naar zijn land en naar 
Hem. 

●   Uw gebed voor Israël en de volken 
vanuit Ezechiël 34:27b-29. Dank 
dat Israël veilig in zijn land zal 
leven, dat het de volken niet langer 
tot een prooi zal zijn. Dat de Hee-
re, hun God, met hen is en hen Zijn 
volk noemt. 

●   “God staat op, Zijn vijanden 
worden verstrooid” (Psalm 68:2a). 
“Verstrooi de volken die behagen 
scheppen in strijd” (Psalm 68:31b). 
Het eerste vers is een constatering, 
het tweede een gebed dat hieruit 
voortkomt. In verootmoediging 
mogen we dit bidden voor Israël. 

Christenen voor Israël

●   In de kerkelijke gemeenten start 
het najaarsseizoen. Bid dat de 
plaats van Israël in de Bijbel er een 
onderdeel van zal zijn. Probeer ook 
zelf, waar mogelijk, uw voorganger 
en gemeenteleden hier op aan te 
spreken. 

●   Bid vandaag voor de medewerkers 
van Christenen voor Israël, voor de 
consulenten van IPC en voor de 
andere Israëlorganisaties. De haat 
tegen Israël neemt steeds meer 
toe en raakt ook christenen die 
voor Israël opkomen. 

●   Al jarenlang wordt de gebedska-
lender in het Engels en Russisch 
vertaald en verspreid. Sinds kort 
zijn er vertalingen in het Duits, 
Portugees en Italiaans bijgekomen. 
Uw dankgebed hiervoor. Bid dat 
vele christenen bereikt worden en 
tot voorbede komen.

Op sociale media zoals Facebook, 
Twitter en YouTube verschijnen vaak 
filmpjes of berichten die gemeen zijn 
tegen Joden of andere groepen mensen. 
De bazen van de grootste sociale media 
beloofden daarom kortgeleden dat ze 
zulke berichten en filmpjes binnen 24 
uur zullen verwijderen. Of dat ook 
gebeurt, is niet zeker. Eigenlijk moeten 
ze dat al lang doen, maar vaak gebeurt 
er niets aan. Er zijn veel mensen die op 
het internet zulke filmpjes bekijken en 
berichten lezen, en die ze dan ook nog 
geloven. Daardoor ontstaat er veel haat 
tegen Joden. Daarom is het te hopen 
dat de socialemediabazen hun belofte 
nakomen. | Foto: Flash90

Beloofd is ...
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Kanttekening

Terugkeer
Het heeft er alle schijn van dat ze-
ventig jaar na de Tweede Wereldoor-
log de invloed van de Joods-christelij-
ke cultuur in West-Europa zijn einde 
nadert. In een buitenlands tijdschrift 
in een overzicht hoe het is gesteld 
met de religiositeit in Europa, werd 
Nederland aangemerkt als een van de 
meest godloze landen. Een teruggang 
naar het moderne heidendom.
Dat ons land geen christelijk land 
meer is, wordt al langer geconsta-
teerd; het is trouwens de vraag of 
het dat ooit is geweest. Op de Bijbel 
gebaseerde normen en waarden zijn 
wel altijd bepalend geweest in onze 
cultuur en maatschappij en hebben 
ons land en volk veel zegen gebracht. 
Nieuwe generaties lijken daar echter 
geen oog en oor voor te hebben. 
De naam van God is zelfs nagenoeg 
verdwenen uit het openbare leven. 

Geregeld – naar mijn gevoel steeds 
vaker – kom je in kranten en tijd-
schriften artikelen tegen en zie en 
hoor je via radio en televisie pro-
gramma’s, waarin mensen verklaren 
afgerekend te hebben met het geloof 
van hun jeugd. De psalmdichter ken-
de het verschijnsel reeds: ‘De dwaas 
zegt in zijn hart: Er is geen God.’ 
Maar in ons land zeggen steeds meer 
mensen het hardop. Tegelijkertijd 
met de teloorgang van het christelijk 
karakter van de Europese cultuur en 
maatschappij verdwijnt de liefde voor 
Israël.

Tegenover deze sombere consta-
tering is er ook een moedgevende. 
De kinderen Israëls keren in groten 
getale terug uit alle windstreken van 
de aarde naar het beloofde land. 
De meesten zijn op de vlucht voor 
het toenemende antisemitisme en 
zoeken een veilige haven en een 
betere toekomst voor zichzelf en 
voor hun kinderen. Het is bijzonder 
dat gelovigen uit de volken daaraan 
een bijdrage mogen leveren hun ten 
dienste te zijn in de grote terugkeer. 
Vanuit Nederland al tientallen jaren.

Zou dit wellicht in diepere zin te 
maken kunnen hebben met het plan 
van de Eeuwige om Zijn kinderen 
thuis te brengen in het land dat Hij 
toegezegd heeft aan het nageslacht 
van Abraham, Isaak en Jakob? Daar, 
op de bergen van Judea en Samaria, 
in de eeuwige hoofdstad Jeruzalem, 
zal Hij Zich op Zijn tijd bekendmaken 
aan Zijn volk. Waar het zogeheten 
vrije Westen zich steeds verder 
afkeert van de God van Israël, in veel 
gevallen zich tegen Hem keert, daar 
toont Hij Zijn ontferming en liefde 
aan Zijn eigen volk.

Pim van der Hoff, hoofdredacteur
pvdhoff@cvi.nl

De negenduizend Joden die nog 
in Ethiopië wachten tot ze naar 
Israël mogen emigreren, verkeren 
in levensgevaar. Dat beweren acti-
visten die de Israëlische overheid 
dringend oproepen om deze laat-
ste Ethiopische Joden naar Israël 
te halen. 

De afgelopen maanden is het onrustig 
in Ethiopië. Een aantal bevolkings-
groepen organiseert protesten tegen 
de overheid die door de overheid hard 
worden neergeslagen. Hierbij zijn al 
tientallen doden gevallen. De onrust 
heerst ook in Gondar, waar deze reste-
rende Joodse gemeenschap zich heeft 
verzameld in afwachting van hun alija 
(terugkeer naar Israël).
In Israël maken activisten en familie-
leden die al eerder naar Israël kwamen 
zich zorgen. Ze zijn bang dat de onlus-
ten in Ethiopië zullen escaleren en dat 
de Joden in Ethiopië er het slachtoffer 
van zullen worden. Bovendien verwijten 
ze de Israëlische overheid nalatigheid. 
In april kwam de Israëlische regering 
overeen om de laatste Ethiopische Joden 
naar Israël te halen. De uitvoering van 
dat besluit laat echter op zich wachten, 
sinds de coalitie van premier Netanyahu 
is uitgebreid.

Reëel gevaar
Een van de actievoerders in Israël is Sur-
fal Almo van 22 jaar die bij de paratroe-
pen diende en vier halfbroers in Ethiopië 
heeft. “Toen er een terreuraanslag in 
Parijs was, hield de regering een perscon-
ferentie en vertelde het de Franse Joden 
dat ze moeten terugkomen. Maar nu 
is er een reëel levensgevaar in Ethiopië 

en iedereen zwijgt als het graf.” Yitzhak 
Mola, hoofd van de Israëlische beweging 
Strijd om de Terugkeer van Ethiopische 
Joden, schreef aan premier Netanyahu: 
“Opnieuw eisen wij dat u zonder opont-
houd en met haast het overheidsbesluit 
om de Joden uit Gondar en Addis Abeba 
te doen terugkeren, uitvoert, vóór ramp-
spoed toeslaat.”

‘Joodse gemeenschap 
Ethiopië in levensgevaar’

Herstel relaties Israël-Turkije

Een Ethiopisch-Joodse activiste toont een foto van haar familie die nog in Ethiopië verblijft. De Israëlische 
regering heeft toegezegd dat zij naar Israël mogen komen, maar de uitvoering ervan laat op zich wachten.  
| Foto: Flash90

Nadat Israëlische troepen in 2010 de Free Gaza flottielje had-
den geënterd, verslechterde de relatie met Turkije. Tot dan 
toe stonden Israël en Turkije op goede voet met elkaar. Toen 
de Israëlische soldaten aan boord van de Mavi Marmara bijna 
werden gelyncht, openden ze het vuur en kwamen er tien 
Turkse activisten om het leven. Nu, zes jaar later, werken Israël 
en Turkije aan een deal. Turkse politici stelden half augustus 

voor dat Israël binnen 25 dagen twintig miljoen dollar betaalt 
aan Ankara. In ruil daarvoor laat Turkije alle vervolgingen 
tegen Israël vallen en worden Israëlische soldaten schadeloos 
gesteld. Kansen op lucratieve deals over het recent gevonden 
gas in de Middellandse Zee vormen een belangrijke factor in 
het toewerken naar een herstel van de relaties.

Recordopbrengst
Het delven van gas, olie en mineralen 
uit de Israëlische (zee)bodem legt Israël 
geen windeieren. In de eerste helft van 
2016 leverden royalty’s, winsten en 
vergunningen de Israëlische schatkist 
ruim 96 miljoen euro op. Het leeuwen-
deel hiervan kwam uit de royalty’s die 
bedrijven betalen voor het mogen delven 
uit de gasvelden voor de Israëlische kust. 
In vergelijking met vorig jaar waren deze 
opbrengsten met 12,8 procent gestegen. 
De royalty’s voor het delven van mine-
ralen stegen met maar liefst 105 procent 
ten opzichte van vorig jaar dankzij een 
wetswijziging. Men verwacht dat de op-
brengsten uit de gas- en oliewinning nog 
verder zullen groeien. Gaswinning vlak voor de kust bij Ashkelon. | Foto: Flash90
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Op zoek naar God

Dat lijkt vreemder dan het is. In de omgeving ligt ook de 
abdij van Cluny, de bakermat van duizenden Benedictijner 
kloosters en Taizé. Ik was ooit ook op vakantie in Noorwe-
gen, tussen ruige bergen en fjorden. Adembenemend mooi, 
maar ik heb daar dagenlang niet kunnen aarden, geestelijk. 
Later heb ik gedacht dat het kwam omdat dit land zich 
zo laat pas tot het christelijk geloof bekeerde, alsof er nog 
steeds iets van de geest van de oude Germaanse goden 
huist. Dit alles brengt me bij de vraag die me al langer 
bezighoudt: Is God overal op dezelfde wijze aanwezig of is 
Hij op sommige plaatsen meer aanwezig dan op andere? 
Het is een vraag die ook bovenkwam bij de herdenking 
van de slag aan de Somme dit jaar. Waar was God op de 
dag dat tienduizenden jonge mannen uit hun loopgraven 
klommen en binnen een paar uur werden gedood? Was dit 
geweld zo stuitend dat God zich hier verborg?

We lezen in deze dagen de kleine profeten en gisteren was 
Sefanja 1 aan de beurt. Het is een hoofdstuk waarin het ge-
richt van God met een enorme zwaarte neervalt op Judea, 
enkel angst en oordeel kom je hier tegen. Maar wat blijft 
hangen, is het verwijt van God: Waarom hebben jullie Mij 
niet gezocht en niet naar Mij gevraagd? Zoeken en vragen: 
God is blijkbaar niet overal en altijd vanzelfsprekend nabij. 

De stap naar Israël
Morgen gaan we naar Israël. Van Frankrijk naar Jeruzalem 
lijkt een grote stap, maar duizenden Joden maken in deze 

dagen de beslissing om die stap te maken. De dreiging 
wordt te groot.

Als de profeten spreken over de terugkeer van Israël naar 
zijn land, dan gaat dat gepaard met een duisternis die over 
de andere volkeren valt. En dat zien we gebeuren: een 
bloedige chaos in de wereld om Israël heen en Europa in 
de ban van terreur. De genoemde duisternis heeft blijkbaar 
ook te maken met de terugkeer van God naar Sion. Ook de 
Heere gaat ten slotte op naar Jeruzalem, zeggen dezelfde 
profeten. Jeruzalem is immers de stad van de grote Koning. 
“De Koning van Israël, de Heere is in uw midden”, roept 
Sefanja (3:15) met vreugde aan het einde uit. 

Zoeken en vragen
Opnieuw komen de woorden ‘zoeken en vragen’ naar 
boven. Wat gebeurt er met de kerk die achterblijft in een 
schemerend Europa? Er is weliswaar een toegenomen zelf-
bewustzijn maar dat zegt niet alles. Ik hoorde Derek Prince 
zeggen: “Ik heb kerken zien opschieten als paddenstoelen 
en zien wegrotten als schimmels”, en hij wijst op de ‘vreze 
des Heeren’ en volgens mij heeft dat eerbiedig vragen 
naar God alles te maken met Jeruzalem. Dat is de richting 
waar we Hem moeten zoeken als de heilsgeschiedenis zich 
voltooit. Uit die verbondenheid met Sion en met Israël 
spreekt ook het vers dat zegt dat duisternis de aarde zal be-
dekken: Jesaja 60:1. Daar staat ook dat volken in Jeruzalem 
God zullen vinden en Zijn heerlijkheid zullen zien.

Als ik dit schrijf, zijn we zojuist teruggekomen van een paar weken  
Bourgogne en ik bereid me voor op een bezoek aan Judea en Samaria.  

Opnieuw is me in de Bourgogne de rust opgevallen en het geestelijke klimaat.  
Ik zou er zomaar een paar weken kunnen werken aan een nieuwe lezing.  

Op een of andere manier is God daar op die plek dichtbij. 

Column
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Een meertje in de Cote d’Or regio in Bourgonge, Frankrijk. | Foto: Over Doz / CC2.0 Flickr.comRoger van Oordt
rvoordt@cvi.nl

Het tij keren
Onlangs las ik in Het Zoeklicht een 
mooie overdenking van dominee 
Oscar Lohuis over het volgen van 
de Heiland. Hij gaf als voorbeeld de 
bestuurder en bijrijder van een auto. 
Vaak willen we God graag naast ons 
hebben en Hij moet ons helpen op 
de weg die wij gaan. Wij zijn dan de 
bestuurder en God mag ons helpen 
en bijstaan om ons doel te bereiken.
In de Bijbel gaat het echter om Zijn 
doel. Hij bestuurt het voertuig en wij 
zijn bevoorrecht om mee te rijden. 
We zullen pas de volkomen zaligheid 
en het geluk kennen als we Hem alle 
eer geven en doen wat Hem behaagt. 
En als wij Hem volgen in wat Hij met 
ons voor heeft.

Dat geldt ook met betrekking tot het 
werk wat wij mogen doen voor Israël. 
Eerst onderzoeken wat Hij voor heeft 
met Israël. Waarom Israël thuiskomt 
en wat de Bijbel daarover leert. Hij 
is onze Hogepriester in de hemel 
die voortdurend voorbede doet voor 
Israël en de gemeente. Eigenlijk is dat 
onze belangrijkste taak voor Israël. 
Om zo te zeggen de handen van de 
Hogepriester in de hemel te vullen 
met onze gebeden ten behoeve van 
Israël. Onze schuld belijden van onze 
hoogmoed ten aanzien van het Jood-
se volk. Om volkomen één met Hem 
te worden in de voorbede, zodat we 
in Zijn wegen gaan en we God niet 
voor ons karretje spannen.

God brengt Zijn volk thuis in het 
land. Een paar weken geleden was ik 
in Samaria. Ik hoorde over de meer 
dan tweehonderd kleine wijnboeren 
die weer wijngaarden aanplanten op 
de heuvels van Samaria. In Jeremia 31 
staat dat het Joodse volk weer wijn-
gaarden zal planten op de heuvels 
van Samaria en de vrucht daarvan 
eten. Is het niet wonderlijk dat we 
dat na tweeduizend jaar voor onze 
ogen zien gebeuren? Ik ben graag 
de bijrijder nu God het tij voor Zijn 
verbondsvolk keert.



Op 1 september vliegen zij vanuit Oekraïne naar Israël. Ze gaan 
in Israël hun middelbare school doorlopen. En daarna? Voor de 
meeste jongeren is het besluit om defi nitief in Israël te blijven 
dan vanzelfsprekend.

Voorbereiding en hulp
Een jaar geleden werden de eerste verkennende stappen gezet in 
Oekraïne. Het Joods Agentschap ging op zoek naar tieners die 
het speciaal middelbare schoolprogramma Na’aleh zouden willen 
én kunnen volgen in Israël.
Het is een unieke kans voor Joodse ouders en kinderen in Oekra-
ïne. Zo kunnen ouders hun kinderen toch een goede opleiding 
laten volgen. Een goede opleiding is niet vanzelfsprekend in dit 

land, vooral in het oosten waar de oorlog onverminderd door-
gaat. Natuurlijk zijn er ook voorwaarden. De belangrijkste zijn 
toch wel dat de ouders hun toestemming moeten geven, en dat 
er samen met een psycholoog gekeken wordt of het kind én de 
ouders het wel aankunnen om gescheiden te worden.
Christenen voor Israël onder leiding van Koen Carlier was vanaf 
het eerste moment nauw betrokken bij dit traject. Koen en zijn 
collega’s gingen met de kinderen en hun ouders naar de ambas-
sade, hielpen bij het in orde brengen van de juiste papieren en 
documenten, brachten de tieners naar hun toelatingsexamens, 
en spraken uitgebreid en herhaaldelijk met de families over wat 
hen te wachten stond.

Warm welkom
Omdat het zoveel tieners zijn die in september hun school begin-
nen in Israël, heeft Christenen voor Israël twee speciale charter-
vluchten geregeld. Op 1 september is het zover. Dan vliegen ze 
naar Israël om daar hun school en een nieuw leven te beginnen. 
In Tel Aviv wacht hen een warm welkom door onder meer de 
voorzitter van het Joods Agentschap Nathan Sharansky en de 
minister van Integratie Sofa Landver.

»  Verslag van de reis
Vanaf 30 augustus kunt u op onze website en onze Facebook-
pagina een actueel verslag over de reis van deze jongeren 
lezen, van het vertrek uit Oekraïne tot de aankomst in Israël.
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Shalom, lehietra’ot, da swiedanja, en hier en daar een traan en een stevige omhelzing. 
Na het afscheid van familie en vrienden kijken 150 jonge en enthousiaste mensen
 – allemaal tieners en enkele jonge gezinnen – hoopvol de toekomst tegemoet. 

150 Oekraïense tieners naar school in het beloofde land

Jong en enthousiast 
naar Israël

kort nieuws

Gokken wordt duurder

Moshe Kahlon, Israëls minister van 
Financiën, heeft de strijd aangebon-
den met de gokindustrie in het land. 
Naar zijn smaak spenderen Israëli’s 
veel te veel geld aan de onhaalbare 
droom van de grote winst, waardoor 
de armoede wordt bevorderd. Als 
maatregel wil hij de belasting op 
gokken uitbreiden. Prijzen vanaf 5000 
sjekel (ongeveer 1200 euro) zullen 
dan tot 35 procent worden belast. 
Momenteel geldt dit pas vanaf 
50.000 sjekel. | Foto: Flash90

Meer hotels
De hotels in Israël zitten geregeld 
volgeboekt. Hierdoor zijn de prijzen 
voor hotelovernachtingen gestegen 
en dit heeft de toerismesector weer 
nadelig beïnvloed. Een net aangeno-
men wet voorziet in toestemming 
voor de bouw van nieuwe hotels, 
waardoor de prijzen weer kunnen 
zakken en het toerisme verder moet 
groeien.

Slimme stad
Modi’in wordt Israëls eerste ‘smart 
city’. In de afgelopen tijd is er met 
name in een groot stadspark een 
netwerk van sensoren en camera’s 
aangelegd dat binnenkort in gebruik 
wordt genomen. Het netwerk maakt 
het mogelijk om vanaf een centrale 
locatie onder meer het parkeren 
te monitoren, geluidsoverlast te 
detecteren en de waterkwaliteit in 
de vijvers in de gaten te houden. De 
services zijn geleverd door het Israëli-
sche telecommunicatiebedrijf Bezeq. 
Met deze pilot in Modi’in hoopt het 
bedrijf een nieuwe bron van inkom-
sten aan te boren.

Zorgen om gelijkheid 
leger

Reserve-generaal Raz Shagi heeft 
zijn zorgen uitgesproken over de 
toename van de gevechtseenheden 
met mannen én vrouwen in het 
Israëlische leger. “Omwille van het 
imago van gelijkheid heeft het leger 
de eisen voor toetreding tot deze 
eenheden bijgesteld. Daarmee is de 
kwaliteit van deze eenheden dus in 
feite verlaagd. Dat moet ons zorgen 
baren.” | Foto: Flash90

Wist u dat...
•   een kind ten minste dertien jaar en acht maanden oud moet 

zijn om mee te mogen doen met het programma Na’aleh?
•   het programma drie tot vier jaar duurt, a� ankelijk van de 

leeftijd van de kinderen?
•   Na’aleh betekent ’alija voor de ouders’?
•   de ouders vaak alija maken als hun zoon of dochter besluit 

in Israël te blijven?

Speciale certifi caat-actie
Het kost 135 euro om een Jood uit Oekraïne te helpen bij de terugkeer naar Israël. Wanneer 
u een bedrag van 135 euro (of meer) overmaakt, krijgt u een certifi caat. Dit is een blijk van 
waardering voor uw hulp en kan als gebedsherinnering dienen.

In september krijgt u van ons een bijzonder certifi caat. Daarop staan alle namen vermeld van 
de 150 jongeren die op 1 september met uw steun naar Israël mogen vertrekken.

Helpt u mee? Maak dan vandaag nog uw bijdrage van 135 euro over op NL38 ABNA 0529 310 252 
en vermeld daarbij ‘Oekraïne’. Uiteraard is elk bedrag welkom.

Jongeren op het vliegveld van Kiev die met het programma Na’aleh in Israël naar school gaan, september 2015. | Foto: CvI
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Vervangingsleer

Vaak reageren mensen wat geïrriteerd 
op de zoveelste uiteenzetting: dat 
weten we nu wel! Zo’n respons is te 
begrijpen. Wie zou de vervangingsge-
dachte willen verdedigen? Velen heb-
ben niet het lef dit te doen. Maar zitten 
ze toch ondertussen niet in het garen 
van de vervangingsidee gevangen? 

Met een deel gaat God verder
Heel wat mensen kiezen voor een 
geraffineerde variant: de verbredings-
theologie. Eerst ging het alleen om 
Israël als het uitverkoren volk, maar 
sinds de komst van Jezus is de hele we-
reld in het vizier gekomen. Veel Joden 
hebben Jezus als hun Messias afgewe-
zen, maar een klein deel van hen heeft 
Hem wel aangenomen en samen met 
de gelovigen uit andere volken vormen 
zij de kerk. Dat is dus de gemeente van 
het nieuwe verbond. Het volk van het 
oude verbond is totaal uit het zicht 
verdwenen. Vaak laten deze gelovigen 
zich wel voorstaan op hun liefde voor 
Israël, want als Joden de Here Jezus als 
hun Verlosser aannemen, kunnen zij 
zeker deel uit maken van de gemeente.

Die verbredingstheologen kijken 
bedenkelijk als je spreekt over de 
blijvende betekenis van de landbelofte. 
Ze zijn dankbaar dat daarover niet ex-

pliciet wordt gesproken in het Nieuwe 
Testament. Volgens hen mogen wij 
nu verlangen naar een beter, dat is 
naar een hemels vaderland (Hebreeën 
11:16). Wanneer je wijst op de centrale 
rol van Jeruzalem in het heilsplan van 
God, geven zij te kennen dat de volge-
lingen van Jezus een ander perspectief 
hebben. Het huidige Jeruzalem is met 
haar kinderen in slavernij, maar het 
Jeruzalem dat boven is, is vrij en dat is 
de moeder van ons allen  
(Galaten 4:25v).

God blijft trouw aan het hele volk
Als wij dit alles goed tot ons laten 
doordringen, kunnen we opeens ont-
dekken dat we met een oude dwaling 
worden geconfronteerd. Paulus had 
daar al mee te maken: heeft God Zijn 
volk verworpen? Mijlenver distantieert 
hij zich van die gedachte (Romeinen 
11:1). Al verwerpen veel Joden Jezus, 
toch mogen we op grond van de 
Schrift geloven dat God Zijn bijzon-
dere bedoelingen houdt met dit volk. 
Ten gevolge van de confrontatie met 
het lijden van de Joden in de con-
centratiekampen en de verrassende 
oprichting van de staat Israël kwamen 
velen in de kerk tot een nieuwe ori-
entatie over de plaats van Israël in het 
plan van God. De vervangingsgedachte 

bleek niet langer houdbaar. Opeens 
werd duidelijk hoe God Zijn plan met 
Israël gaat realiseren. De stichting van 
de staat Israël en de terugkeer van de 
Joden naar het beloofde land vormen 
een teken van Gods trouw. Zonder 
meer spreken over de vervulling is 
te gewaagd, maar met de synagoge 
kunnen we de voorzichtig geformu-
leerde gebedswoorden overnemen en 
de Eeuwige danken voor het begin 
van het ontluiken van de komende 
verlossing.

Het hernieuwde zicht op Gods plan 
bracht ertoe te spreken over de onop-
geefbare verbondenheid met het volk 
Israël. Nu staat dit ferme spreken 
onder grote druk. Hooggespannen 
verwachtingen zijn niet uitgekomen. 
De realiteit is weerbarstiger dan het 
visioen. Het conflict met de Palestij-
nen werpt een schaduw over het be-
staan van de staat Israël. Progressieve 
figuren hebben er daarom niks mee. 
Wij zien hen samen optrekken met 
conservatieve christenen, die toch al 
nooit afscheid konden nemen van de 
vervangingstheologie. 

Laten wij hen daarom de vraag stel-
len: gelooft u dat God een bijzonder 
plan heeft met Zijn volk?

Hitler en de 
Arabieren
Radicale moslims zijn de nazi’s van nu, 
óók als ze Europa als asielzoeker zijn 
binnengekomen. Dit schrijf ik in mijn 
nieuwste boek Hitler en de Arabieren 
(Uitgeverij Aspekt, Soesterberg). Niet 
alle Arabieren en Iraniërs haten Israël en 
de Joden, maar een groot aantal van hen 
doet dat wel degelijk. En dat antisemi-
tisme wordt via migratiebewegingen 
massaal naar westerse landen geëx-
porteerd, zo waarschuwt Daniel Jonah 
Goldhagen in The devil that never dies, 
een schokkend boek over antisemitisme. 
Europa, Australië en Noord-Amerika 
hebben in toenemende mate te maken 
met de import van conflicten uit de 
islamitische wereld. Behalve Goldhagen 
citeer ik Michael Freilich, de Antwerpse 
hoofdredacteur van Joods Actueel. Hij zei 
in maart 2016: “Mijn zoontjes weten dat 
sommige Arabieren ons naar het leven 
staan. Onlangs vroeg mijn oudste of 
Hitler misschien een Arabier was.”
Hitler zelf zei eens dat hij liever met 
moslims te maken had dan met leden 
van de Bulgaars-Orthodoxe Kerk. Die 
kerk redde tal van Bulgaarse Joden. 
In 1942 waren Hitlers legers tot in de 
Kaukasus doorgedrongen. En in Egypte 
stonden ze op een afstand van honderd 
kilometer van de Nijl. Hitlers diaboli-
sche plan was toen om het toenmalige 
Britse mandaat ‘Palestina’ (het latere 
Israël) te veroveren en daar de vijfhon-
derdduizend Joodse immigranten uit te 
moorden. Hij zei in oktober 1941 dat de 
poging om een Joodse staat te stichten 
op een mislukking zou uitlopen. Veel 
Arabieren waren op Hitlers hand, alleen 
het toenmalige ‘emiraat Transjordanië’ 
en de Palestijnse familie van de Na-
sjasjibi’s niet. Haj Amin al-Hoesseini, de 
Palestijnse grootmoefti van Jeruzalem, 
had in Duitsland asiel gekregen en de 
Egyptische koning Farouk spioneerde 
zelfs voor de nazi’s.
Na de oorlog kregen Duitse oorlogs-
misdadigers asiel in Syrië en Egypte. 
Arabische vertalingen van Hitlers 
antisemitische boek Mein Kampf werden 
bestsellers. Het antisemitisme wordt de 
meeste Syriërs, Irakezen, Egyptenaren, 
Palestijnen, Libanezen, Saoediërs en Ira-
niërs nog steeds met de paplepel inge-
goten. Terreurbewegingen als IS houden 
van zwarte vlaggen en massa-executies, 
net als Hitlers moordeskaders van de SS. 
Hitler en IS hebben nog iets gemeen: 
hun haat tegen de Joden én de wens 
om in een ‘apocalyptische eindzege’ alle 
Joden uit te roeien.
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In preken en lezingen attenderen sprekers erop dat de kerk niet in  
de plaats van Israël is gekomen. Er worden ook lijvige artikelen over  
geschreven en zelfs hele boeken aan gewijd. Maar wat haalt dat uit? 

Israël in de kringloopwinkel? Nee, zo erg is het niet. Maar soms 
vind ik daar nog wel eens een boek van mijn gading, of zoals on-
langs een lp, ofwel een grammofoonplaat. Het was Jeruzalem van 
goud van Naomi Shemer. En dan ben je zomaar opeens vijftig 
jaar terug in de tijd. De Zesdaagse Oorlog, juni 1967 (foto). Het 
jaar dat we volop bij Israël betrokken raakten. En die betrok-
kenheid zakte bij ons ook niet meer weg. Toch kwam deze ook 
als het ware in de vergetelheid en in de kringloop terecht. Iets 
wat tot mijn grote verdriet bij velen die toch Bijbelvast zeggen te 
zijn nog zo vaak gebeurd. Jeruzalem van goud is in die dagen van 
juni ’67 een nationale hymne geworden. Jeruzalem niet meer in 
vreemde handen. Moge het zo blijven tot de Messias komt. En 
mag dat onze vurige bede zijn.
Toen ik mijn ‘nieuwe’ vinyl op de draaitafel legde, pakte ik het 

boek De strijd om Jeruzalem van Mosje Nathan erbij. Het laatste 
hoofdstuk: “Dajan (Mosjé) ging naar de Muur en stopte er een 
papiertje in. ‘Laat er vrede komen voor Israël’, stond erop. Daar-
na sprak hij de honderden soldaten toe: ‘Het leger van de staat 
Israël heeft deze morgen Jeruzalem bevrijd, heeft het verdeelde 
Jeruzalem tot een herenigde stad gemaakt. Wij keerden terug en 
wij zullen ons nooit meer laten verdrijven’.”
Volgend jaar is dat alweer vijftig jaar geleden. Het lijkt een 
kringloop in de geschiedenis. Israël terug op het wereldtoneel. 
Vernieuwd, verjongd. Maar wel van Hogerhand geregeld naar 
een volmaakt bestek. Nee, Israël is niet iets nostalgisch, iets van 
vroeger of alleen van het zogenaamde Oude Testament. Israël 
leeft nu! Am Israel chai!

Kringloop
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Column
Emerson Vermaat
gastcolumn@cvi.nl

Adolf Hilter met grootmoefti Haj Amin 
al-Hoesseini tijdens een ontmoeting in Berlijn.

Israëlische soldaten rusten na het veroveren van de Oude Stad van Jeruzalem tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967, waarbij ook de Kotel (de ‘Klaagmuur’)  
weer in Israëlische handen kwam.



Onlangs ontmoette ik hem in Jeruzalem en vroeg hem hoe hij 
contact maakt met de gewonden. “Als ik hoor van gevechten in 
het noorden bij de grens met Libanon en er wordt verteld dat er 
geen gewonden zijn, weet dat ik dat ze er wel zijn, maar dat ze 
wachten tot de familie is ingelicht. Na een aanval krijg ik vaak 
informatie van het ziekenhuis, omdat ze mij inmiddels kennen. 
Soms zie ik het via internet. En dan ga ik. Binnen de eerste 24 
uur wil ik er zijn, waar het ook is in het land.”
“Die eerste dagen zijn het belangrijkst om de gewonden moed 
in te spreken, omdat ze het vaak dreigen op te geven, omdat de 
wonden zo verschrikkelijk zijn en er geen toekomst lijkt te zijn.”

Lange dagen
Is dit je dagelijkse werk?
“Telkens als er nieuwe gewonden zijn, ga ik erheen. De laatste 
twaalf jaar heb ik gewerkt ik als straatveger. Na het werk stap ik 
dan direct op de bus, met mijn werkkleding nog aan, om zo snel 
mogelijk bij de gewonde slachtoffers te zijn. Als ik buiten Jeruza-
lem moet zijn, weet ik niet hoeveel gewonden er zijn. Gewoon-
lijk ga ik ’s nachts nog terug, vaak met de laatste bus. Inmiddels 
ben ik eraan gewend geraakt in de bus te slapen. Normaal slaap 
ik slechts vier à vijf uur per nacht. Niets weerhoudt mij ervan 
deze missie uit te voeren.”

Hoe ben je ertoe gekomen om dit zeer bijzondere vrijwilligerswerk te 
gaan doen?
“Op negenjarige leeftijd was ik betrokken bij een ernstig ver-
keersongeluk, twee grote wonden en een gebroken been. Tien 
dagen lag ik in coma. Al die dagen voelde ik de dreiging van de 
dood en ik dacht: óf ik ga ten onder óf de dood verliest. Ik merk-
te dat ik dat gevecht ging winnen. Lichamelijk herstelde ik, maar 
mentaal wist ik niet ik hoe het verder moest met mijn leven. Ik 
stopte met leren, maakte school niet af. Tot mijn twintigste zag 
ik niet wat de zin van mijn leven was.”
“Op mijn 28e wist ik dat ik dit werk moest gaan doen. Drie jaar 
daarvoor was mijn broer bij een aanslag ernstig gewond geraakt. 
Na enkele maanden werd hij pas uit het ziekenhuis ontslagen. 
Hij was de laatste die door een toen bekende rabbijn regelmatig 
werd bezocht. Plotseling was deze rabbi gestorven door een 
hartaanval. Het duurde nog enkele jaren voordat ik besefte dat 
ik zijn taak moest voortzetten.”

Eerste gewonde
“In 1996 was er een aanslag op een bus. Veel slachtoffers. De eer-
ste die ik bezocht, was een zeer ernstig gewonde soldaat. Aan de 
familie vertelde ik mijn eigen verhaal, hoe ik overleefd had door 
te vechten voor mijn leven. Dat beloofde ik ook aan hun dochter 

op de intensive care. Ze waren daarover verbaasd. Ze kenden mij 
niet en ik wilde verdwijnen, want wie ben ik dat ik een dergelijke 
belofte kan doen. Maar na een paar weken werd ze beter en ik 
besefte dat ik door God gezegend werd en dat dit mijn missie 
zou worden. Elke dag heb ik haar bezocht en met haar over haar 
dromen gesproken, die uiteindelijk waar zijn geworden.”
“Sinds die eerste keer heb ik vele, vele gewonden mogen bege-
leiden. Velen heb ik later zien trouwen. Ze noemen mij ‘Broeder 
van de gewonden’. Nog nooit ben ik door een gewonde afgewe-
zen of door familieleden. Niet in de eerste 24 uur en ook later 
niet. Kennelijk zien ze dat ik kom met een groot en warm hart.”

Inmiddels is Malkiel Lerner een bekende persoon geworden  
in de meeste ziekenhuizen in Israël. Artsen op de intensive  
care kennen hem en geven hem de vrijheid om bij de zwaar- 
gewonden aan hun bed te komen en met ze te spreken en ze te 
bemoedigen. Want dat is het vooral wat hij doet, de ogenschijn-
lijk hopelozen nieuwe moed geven niet alleen te overleven, maar 
een nieuw leven te beginnen. Bij de gewonden laat Malkiel een 
Israëlisch vlaggetje achter met daarop de tekst ‘Ik groet je, mijn 
broeder’.

Levensroeping
“De eerste drie jaar maakte ik allerlei aantekeningen met na-
men, maar het is niet meer bij te houden, omdat ik inmiddels 
met honderden mensen contact heb gehad en met velen nog 
heb.” Dat bleek ook enige tijd geleden toen Malkiel weer in het 
huwelijk trad nadat zijn eerste vrouw aan een ernstige ziekte 
was overleden. Vele van de gewonde soldaten, die hij ooit in 
het ziekenhuis had bezocht,, waren op zijn trouwerij aanwezig, 
sommigen in rolstoelen.
“Ik ben geen academicus, ik ben amper twaalf jaar naar school 
geweest, maar ik heb een geschenk van God gekregen, dat mijn 
leven vult. En als ik bij mijn soldaten in het ziekenhuis ben, 
vergeet ik al mijn problemen. Bij de mensen zit ik aan het bed, 
oude en jonge, Joden en niet-Joden, Ethiopiërs en Russen, voor 
iedereen heb ik een woord. Het vervult mijn leven. Ik ben een 
miljonair zonder geld, want dit werk geeft louter rijkdom. Dit is 
mijn leven, mijn roeping.”

israël aktueel | september 2016

7

kort nieuws

Strandulpan

Toeristen op het strand van Tel Aviv 
kregen deze zomer een onverwach-
te verrassing. Ze kregen een gratis 
Hebreeuwse les aangeboden op het 
strand. Het initiatief van de gemeente 
Tel Aviv bestond uit een schoolbord en 
een paar stoelen op het strand waar 
toeristen zinnetjes konden leren als ‘zet 
de meter aan, alstublieft’, en ‘hoe kom 
ik naar ...’ | Foto: Yael Tzur 

Meer flitspalen

Het verkeer in Israël is een groter 
gevaar dan het Israëlisch-Palestijnse 
conflict. Het aantal verkeersdoden 
nam tot 2012 af, maar daarna weer toe. 
Israël verdrievoudigt daarom het aantal 
flitspalen in het land. Met name bij 
stoplichten en kruispunten worden de 
palen geïnstalleerd. | Foto: Flash90

Winkelen in vrede
Afgelopen jaar werd de Gush Etzion-
kruising, ten zuiden van Jeruzalem een 
aantal malen opgeschrikt door ter-
reuraanslagen. In augustus opende er 
echter een nieuw winkelcentrum waar 
zowel Joodse als Arabische omwonen-
den gebruik van kunnen maken. Er zijn 
specifiek winkeliers aangetrokken die 
beide groepen bedienen. “Ik hoop dat 
dit centrum een symbool van co-exis-
tentie zal worden”, sprak Knessetlid 
Nurit Koren tijdens de openingscere-
monie.

Robots op school
Op ongeveer driehonderd basisscho-
len in Israël wordt komend schooljaar 
robotica toegevoegd aan het les-
programma. Kinderen krijgen basale 
kennis bijgebracht in het programme-
ren en gebruiken van robots. Doel van 
het programma is om het oplossings-
vermogen van kinderen te vergroten 
en hen te leren in teamverband te 
werken.

Ketchup
Ketchup blijkt een belangrijk product 
in Israël. Zo belangrijk zelfs dat er een 
speciale ketchupwet in de maak is. 
Die wet legt vast hoeveel tomaten-
concentraat er in ketchup moet zitten 
om ‘ketchup’ te mogen zijn. Israëlische 
ketchup bevat veel tomatenconcen-
traat. Door het gehalte vast te leggen 
wordt buitenlandse concurrentie 
bemoeilijkt. De ketchupmarkt in Israël 
genereert ruim vijftig miljoen euro aan 
inkomsten per jaar. 
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Israël is een land in permanente staat van oorlog. Zo zou je de optelsom van  
alle gewelddadigheden kunnen noemen. Door de jaren heen heeft dat veel slachtoffers gegeven.  
De 48-jarige Malkiel Lerner uit Jeruzalem weet zich al meer dan twintig jaar geroepen gewonde  

soldaten en slachtoffers van terreur te bezoeken en te bemoedigen. Hij doet dat vanaf het  
eerste uur en de eerste dag dat hij over deze slachtoffers hoort.

‘Broeder van  
de gewonden’

interview

Malkiel Lerner in het ziekenhuis op bezoek bij een slachtoffer. | Foto: CvI

Malkiel Lerner | Foto: CvI
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Het museum herinnert aan Poolse verzetsstrijders die in 1943 
tijdens de Joodse opstand in Warschau tegen nazi-Duitsland 
vochten. 

Nagedachtenis Joodse kinderen
In het museum wordt gedetailleerd aandacht besteed aan de 
opstand in het getto in 1943. De opstand betekende het einde 
van het getto en de dood van de meeste strijders. In een aparte 
vleugel van het museum is een permanente tentoonstelling over 
Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1995 werd naast 
het museum het Yad Layeled Children’s Memorial Museum ge-
opend, ter nagedachtenis aan de Joodse kinderen die tijdens de 
Holocaust zijn vermoord. Het doel van het Children’s Museum 
is de jonge bezoekers kennis te laten maken met de wereld van 
de kinderen die tijdens de Tweede Wereldoorlog leefden.

Grote bibliotheek
In het museum zijn lezingen met als doel om kennis en 
begrip over te dragen over wat mensen elkaar kunnen 
aandoen en hebben aangedaan. Het museum heeft een 
grote bibliotheek en er zijn steeds wisselende tentoon-
stellingen en conferenties. Vanuit de hele wereld zijn er 
vrienden-stichtingen die het museum fi nancieel steunen. 
Het museum bezit een archief met meer dan 2,5 miljoen 
objecten: brieven, certifi caten, dagboeken, getuigenissen 
(geschreven, audio en video) fi lms en foto’s. Het materiaal 
komt van over heel de wereld en beslaat de periode tussen 
de Eerste en de Tweede Wereldoorlog en tijdens de Tweede 
Wereldoorlog en daarna. Meer dan 250.000 objecten zijn 
via internet (online archief) beschikbaar. Het onderzoek 
gaat nog steeds verder.

Op een paar kilometer van de grens met Libanon, in West-Galilea met uitzicht op de 
Middellandse Zee, ligt Lohamei HaGetaot. In 1949 stichtten een aantal van de overlevenden van 

het getto van Warschau het Ghetto Fighters’ House, in het Hebreeuws: Lohamei HaGetaot.

Boekbespreking

Luisteren naar de taal van de Bijbel

De uitleg gaat voornamelijk over de 
meerdere betekenissen van een woord. 
Zo wordt bij bajit, huis, ook de betekenis 
tempel, familie en zelfs lijn van afstam-
ming uitgelegd. Bij het veel voorkomende 
woord shamá wordt niet alleen de aller-
eerste betekenis, horen, vermeld, maar 
ook gehoorzamen, begrijpen, aandacht 
geven. Dat laat zich nog aanvullen met 
vérhoren. 
De ondertitel van het boekje luidt ’Laat 
je leiden door de woorden zoals Jezus 
die leerde’. Dat is onder meer aan te 

treff en in paragraaf 53: ro’èh, herder, een 
heel bekend woord uit Psalm 23. Ook in 
Jesaja 40:11 komen we de ro’èh tegen: “Als 
een herder zal Hij zijn kudde weiden”. 
Niet voor niets wordt Hij hier met een 
hoofdletter geschreven, immers Jezus 
onderwijst over Zichzelf: Ik ben de goede 
herder (Johannes 10:11). 

Het boekje is van een verrassende een-
voud en nodigt direct tot lezen uit. Iedere 
paragraaf eindigt met enkele vragen en 
voor de antwoorden worden er, achterin, 

suggesties gedaan. Een grondige studie 
van het Bijbels Hebreeuws vergt jaren. 
Hier is alvast een nieuwsgierig makend 
begin. (D. Varwijk)

»  Luisteren naar de 
taal van de Bijbel; 
Tverberg en 
Okkema; ISBN 
9789082384017; 
prijs € 15,95

Bijzonder verzetsmuseum

kort nieuws

Innovatieprijs
Israël staat inmiddels bekend om zijn 
uitvindingen, nieuwe ideeën en voor-
uitstrevende technieken. Onlangs 
wonnen twee startende bedrijven 
de eerste en tweede prijs van de 
internationale innovatie prijs 2016. 
NiNiSpeech won de eerste plaats. Dit 
bedrijf bedacht een digitaal platform 
voor de behandeling van mensen met 
een spraakstoornis. De tweede prijs 
ging naar AerialGuard dat een auto-
noom navigatiesysteem ontwikkelde 
voor onbemande vliegtuigen.

Bijbelstudieconferentie

Voor de 25e keer werd de Bijbelconfe-
rentie aan het Herzogcollege in Israël 
gehouden. Het is de grootste confe-
rentie in zijn soort wereldwijd. Meer 
dan zevenduizend mensen konden 
meer dan tweehonderd verschillen-
de Thorastudies volgen. Er was dus 
ruime keus uit allerlei onderwerpen, 
waaronder thema’s als leiderschap, 
geografi e, muziek, poëzie, architec-
tuur en relaties. | Foto: Flash 90

Mohammed Ali-onder-
scheiding
Het goede werk dat Israël doet via 
IsraAID wordt in september on-
derscheiden met de Mohammed 
Ali-award. IsraAID krijgt de prijs als 
erkenning voor het humanitaire werk 
wereldwijd. De organisatie geeft 
levensreddende noodhulp en biedt 
duurzame oplossingen of hulp aan 
mensen die door een natuurramp, 
epidemie en gevolgen van confl icten 
zijn getroff en.

Opleiding tot priester

De opleiding voor tempelpriester 
gaat dit schooljaar in Jeruzalem van 
start. De opleiding wordt door het 
Tempelinstituut verzorgd. Toela-
tingseis is wel dat de student van de 
stam van Levi is. Het instituut hoopt 
zo dat er priesters gereed zijn voor 
dienst in de derde tempel. 
| Foto: Flash90

Cartoon bekroond
Een Holocaustcartoon van een Bel-
gische leraar krijgt van Iran de eerste 
prijs. De leraar – inmiddels met pen-
sioen – is blij met zijn prijs. De school 
spreekt met lovende woorden over 
zijn oud-docent.

Boekbespreking

150 Palestijnse fabels

Het boek van Tom S. van Bemmelen (en 
anderen) heeft een methode, die zo sim-
pel is als abc: de onderwerpen staan in de 
inhoudsopgave op alfabet gerangschikt! 
Weet je niet meer precies hoe ook al weer 
die oorlogen zijn begonnen? Denk je dat 
de zogenoemde nederzettingen illegaal 
zijn? Wat was dat ook al weer: Sabra en 
Shatila? En al die Arabische vluchtelin-

gen – die zouden toch eigenlijk moeten 
kunnen terugkeren? En ga zo maar door. 
Je kunt het antwoord vinden in dit boek, 
zeg maar: naslagwerk.Haat en demonise-
ring staan de vrede in de weg en geschied-
vervalsing is het gemeenste wapen in de 
strijd tegen Israël. Welnu, met dit boek 
hebt u een antidotum, een goed werkend 
tegengif in handen! (T. van der Spek)

»  Onlangs verscheen 
de tweede druk van 
150 Palestijnse fabels 
van T. S. van Bemme-
len. Het boek is voor 
€ 19,95 te verkrijgen 
via israelwinkel.nl.

Wie van ons heeft niet vaak te maken met mensen die de klok hebben horen luiden 
maar niet weten waar de klepel hangt – als het gesprek gaat over Israël en de Palestijnen.

 Sterker nog: het kan zijn dat je soms zelf ook bij die mensen hoort ...

In 61 heel korte paragrafen worden Hebreeuwse termen uitgelegd in Luisteren naar de taal van de Bijbel. 
Het betreft de Nederlandse versie van een Engelstalig origineel van de hand van Lois Tverberg en Bruce Okkema. 
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Itamar Engelsman doneert oorlogsdocumenten
Deze zomer bracht oud-Nederlan-
der Itamar Engelsman documenten 
van zijn ouders uit de oorlog naar 
het museum. “Mijn ouders waren 
oorlogsoverlevenden. Ze vertelden 
ons nooit iets over de oorlogsperio-
de en na hun overlijden vond ik tot 
mijn verbazing tussen hun papieren 
allerlei bijzondere documenten uit 
de oorlog. Mijn ouders hebben die 
nooit aan ons laten zien. Mijn kin-
deren hebben verder niets aan deze 

documenten. Het leek me goed ze 
aan een museum te geven. De docu-
menten zijn een brie� e van tien cent, 
geld uit Westerbork, een twintig 
Pfennig-munt uit Theresienstadt en 
twee brie� es uit Kamp Westerbork 
waar mijn moeder toestemming 
kreeg dienst te doen bij een uitgaand 
en een inkomend transport. Verder 
een aantal ansichtkaarten die in die 
tijd door de familie zijn verstuurd.”
Foto: I. Engelsman Het Lohamei HaGetaot museum. | Foto: Flash90



De Friese ondernemer Arjen Lont werd in april dit jaar benoemd tot honorair consul  
voor Israël in de noordelijke provincies. Dit betekent dat hij Israël officieel mag  

vertegenwoordigen in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel.  
Hij heeft Israël vaak bezocht en zet zich al jaren in voor het land.

‘Hard werken en één dag rust’

Ambassadeur Haim en Linda Divon (links) en honorair consul Arjen en Nellie Lont.

Nazivlag
Op 11 april 1945 wordt concentratie-
kamp Buchenwald bevrijd. In dit kamp 
vindt een Joodse Franse verzetsstrijder 
een nazivlag. Kortgeleden vond diens 
zoon deze vlag in de nalatenschap 
van zijn vader. Hij geeft de vlag aan 
de staat Israël. “Het is het morele 
eigendom van Israël”, zegt de zoon, die 
anoniem wil blijven. 

Universitair wijn maken
De interesse in wijn blijft groeien in 
Israël. Daarom start het komende 
academisch jaar een opleiding aan de 
Hebreeuwse Universiteit op dit ge-
bied. In achttien maanden tijd kunnen 
studenten hun graad in het wijn maken 
halen. Het curriculum beoogt Israël op 

de internationale kaart van het wijn 
maken te zetten. | Foto: Flash90

Minimumloon stijgt
Het minimumloon voor ongeschoolde 
arbeiders in Israël steeg van 4650 sjekel 
naar 4825 sjekel per maand (1130 euro). 
De stijging is onderdeel van een gelei-
delijke ophoging van het minimumloon 
tot 5300 sjekel over anderhalf jaar.

Topstukken uit Vaticaan
Het Vaticaan leent bijzondere Joodse 
en Hebreeuwse boeken en hand-
schriften uit aan het Joods Historisch 
Museum. Het museum organiseert 
een bijzondere tentoonstelling ter 
gelegenheid van het vierhonderdjarig 
bestaan van de Joodse bibliotheek Ets 
Haim. Ets Haim is de oudste nog be-
staande Joodse bibliotheek ter wereld. 
Het Vaticaan stelt ook het enige nog 
bestaande afschrift van Ethica van 
Spinoza beschikbaar. De expositie is 
van 19 september tot 8 januari 2017 te 
bezichtigen.

Jagen verboden
Er hangt een nieuw verbodsbord in 
het natuurgebied Agamon Hula in 

Israël: jagen verboden, in het bijzon-
der op Pokemon. De toezichthouder 
verklaart: “De afgelopen tijd merken 
we dat tientallen bezoekers in het 
natuurgebied druk op Pokemon jagen. 
... Bezoekers mogen niet van de paden 
af, zodat ze zichzelf én de dieren niet 
in gevaar brengen.” | Foto: Flash90
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Zo was hij nauw betrokken bij de res-
tauratie van de molen van Montefiore 
in Jeruzalem en organiseert hij reizen 
naar Israël voor zakenrelaties en leden 
van zijn kerk. Op ons verzoek laat hij 
zijn licht schijnen over de economie en 
innovatie van zijn geliefde land.

Econoom prof. Dijkgraaf verwondert 
zich over de bloeiende economie van 
Israël. Hoe kijkt u hier tegenaan: als 
ondernemer en als christen?
“Ik ben als ondernemer ook onder de 
indruk van de economische groei van 
Israël. Er is volgens mij geen land waar 
de innovatieve kracht groter is dan Is-
raël. Hierdoor ontstaat er een versnel-
ling in de economie die zijn gelijke niet 
kent in de wereld. Als christen geloof 
ik dat wat we nu al mogen zien, straks 
bij de komst van de Messias nog veel 
groter zal zijn. Immers, Israël zal de 
‘hoogste’ of anders gezegd, de leidende 
rol van de wereld op zich nemen en tot 
zegen voor de aarde zijn.”

Wat is het belang van goede wederzijdse 
handelsbetrekkingen tussen Israël en de 
Europese Unie? 
“Het is uitermate belangrijk dat er 
goede zakelijke banden ontstaan tussen 
bedrijven en kennisinstellingen in 
Israël en de EU. Zakelijke verbanden en 
relaties gaan boven politieke belangen. 
Er is voordeel aan beide kanten te beha-
len, als je op een ‘normale’ manier met 
respect voor elkaars overtuiging zaken 
kunt doen. Voor Israëlische bedrijven 
is het vaak lastig om zaken te doen 
binnen de EU. Wat ik nu zie, is dat Isra-
elische bedrijven Nederlandse bedrijven 
kopen. Ze brengen hun kennis naar ons 
land en hun producten worden hier ge-
maakt, zodat zij onder het label ‘made 
in Holland’ kunnen verkopen.”

U werkt ook aan de bevordering van 
uitwisseling van wetenschappelijke 
kennis en innovatie?
“Het is uitermate nuttig om kennis 
over en weer uit te wisselen. Zo heb 
ik gesprekken gevoerd met kennisin-
stellingen in het noorden. Er zijn nu al 
goede contacten, maar zowel Israël als 
Nederland willen graag meer relaties. 
Met name op gebieden van water en 
hightech kunnen beide landen veel 
meer met elkaar doen.”

Waar bent u de komende tijd concreet 
mee bezig als honorair consul? 
“Ik houd mij als honorair consul voor- 
namelijk bezig met het aanspreken en 
bezoeken van netwerken om via die 
weg te werken aan versterking van 
relaties tussen bedrijven. In deze visie 
heb ik twee speerpunten: de kennisin-
stellingen in Noord-Nederland en het 

bedrijfsleven. Verder denk ik na om 
Deo Volente 2017 een business-trip 
naar Israël te organiseren met scho-
len, bedrijven en een paar gemeenten. 
Daarnaast wil ik de onderlinge relaties 
met de Joodse gemeenschappen daar 
waar het kan, verbeteren. Verder spreek 
ik zo nu in dan in christelijke gemeen-
ten, waar ik de mensen oproep om 
in woord, gebed en daad achter onze 
oudste broer Israël te staan. Zij hebben 
dat meer dan nodig.”

Wat kunnen Nederlandse ondernemers 
leren van hun Israëlische collega’s? 
“De Nederlandse ondernemers moeten 
leren van de no-nonsens mentaliteit, 
gewoon hard werken, creatief en inno-
vatief zijn. Daarnaast minimaal één dag 
rust nemen. Dus geen telefoon, mail, 
Twitter of wat dan ook. De door God 
ingestelde Sjabbat is een zegen voor een 
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interview

mens. Het valt mij elke keer weer op dat 
wanneer de vrijdagmiddag aanbreekt, 
ieder nog even de laatste dingen doet 
en het feest van de Sjabbat begint op 
de vrijdagavond. Mensen zijn blij met 
deze dag. Alle winkels en bedrijven zijn 
gewoon dicht. Even niks.”

Wat is uw analyse of oordeel over de 
boycotacties tegen Israël? 
“Als ik denk aan de voor mij niet te be-
grijpen BDS- en pro-Palestina-groepen 
dan heb ik daar geen enkel begrip voor. 
Men wil, of kan het niet begrijpen dat 
door boycotten, desinvesteringen en 
sanctionering (BDS) het tegendeel 
bereikt wordt. Er zijn voorbeelden van 
Israëlische bedrijven die op de Westoe-
ver gevestigd waren en voor grote 
werkgelegenheid zorgden, en vanwege 
de politieke druk weg moesten. Deze 
bedrijven redden zich wel weer, maar 
de Palestijnse medewerkers zijn de 
dupe. Kortom, de BDS-politiek is erg 
lastig, zeker voor bedrijven die zake-
lijk iets willen opbouwen in Israël. 
Ik sprak eens een investeerder die 
bijna rond was met een grootschalige 
samenwerking met een Israëlische 
partner op water-technologisch 
gebied, dat door de lobby van waterbe-
drijf Vitens, die voor zover ik weet ook 
de BDS-beweging steunt, dit project 
moest stoppen.”

U bent ook lid van het ondernemers- 
platform van Christenen voor Israël?
“Ja. Het lidmaatschap van het onder-
nemersplatform van Christenen voor 
Israël is belangrijk voor de contacten 
die je met elkaar kunt delen. Je leert 
andere ondernemers kennen en kunt 
ervaringen delen. Vaak doen ze leuke 
kleinschalige projecten en dat is heel 
goed.”

Honorair consul Arjen Lont over wat we van Israël kunnen leren:
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kort nieuws

Bandenservice
Er gaan jaarlijks nogal wat banden 
door voor de voertuigen in het 
Israëlische leger. Tot nog toe werden 
de ruim tienduizend banden per jaar 
door de eigen bandenservice van het 
leger hersteld of vervangen. De ko-
mende jaren wordt die geprivatiseerd 
en kunnen Israëlische bedrijven de 
service verlenen. Het leger hoopt zo 
voordeliger uit te zijn.

Misbruik vlag

Wie de Israëlische vlag misbruikt, kan 
op een hogere straf rekenen dan tot 
nog toe het geval was. Wie veroor-
deeld wordt voor misbruik van de 
vlag, kan een gevangenisstraf tot drie 
jaar tegemoet zien. Dat geldt ook 
voor het misbruiken van de vlag van 
bevriende naties. De rechter kan ook 
kiezen voor een boete, met een maxi-
mum van 58.400 sjekel, zo’n 13.700 
euro. | Foto: Flash90

Actie tegen BDS
Israël gaat actief aan het werk om 
buitenlandse BDS-activisten in 
Israël op te sporen en zo nodig te 
deporteren. Ministers Aryeh Deri 
en Gilad Erdan gaan daarvoor een 
team oprichten. Dat team moet ook 
voorkomen dat activisten die de BDS 
promoten het land binnenkomen. 

Meer politie  
Oost-Jeruzalem

Er komen zes extra politieposten bij 
in Oost-Jeruzalem. De Arabische in-
woners van de wijken zijn er blij mee, 
want ze weten hoe noodzakelijk het 
is. Tegelijk is er ook argwaan, omdat 
de mensen denken dat de politie hen 
anders en strikter behandeld dan 
Joodse Israëli’s. | Foto: Flash90

Telefoonblokkade
Het is straks niet meer mogelijk 
voor Hamasgevangenen in Israël om 
vanuit hun cel met hun mobieltje te 
bellen. Het blijkt namelijk dat deze 
gevangenen vanuit hun cel terreurac-
tiviteiten aansturen, met mobieltjes 
die de gevangenis zijn binnenge-
smokkeld. Minister Gilad Erdan van 
Binnenlandse Zaken gaf toestem-
ming voor de aanschaf van appara-
tuur die het signaal van de mobieltjes 
blokkeert.

Kennismaken met Joodse geschriften

De Talmoed

Het woord Talmoed betekent stu-
die. Daarmee is ook het karakter van 
dit grote werk (twintig delen in een 
moderne uitgave) aangegeven. Het is 
een verzameling van rabbijns onder-
wijs, van discussie over de Thora, die 
aanvankelijk mondeling is overgeleverd 
en uiteindelijk op schrift is gesteld. 
Vandaar dat de Talmoed ook wordt 
aangeduid als de mondelinge leer.
De verschijning van de Misjna (eind 
tweede eeuw, zie artikel in de vorige 
krant) luidde een nieuwe fase in voor 
de Joodse traditie. In de studiecentra 
in het land Israël en in Babylon, waar 
vanouds al een grote Joodse gemeen-
schap woonde, werd de Misjna de 
leerstof voor nieuwe generaties Joodse 
geleerden. 
Dit leren is een creatief proces. Elke 
vroegere regel wordt tegen het licht 
gehouden en op zijn merites bevraagd. 
Want elke tijd vraagt om een actuele 
toepassing. Dat kan ook betekenen dat 
een bestaande regel als niet meer van 
toepassing wordt verklaard. Of zodanig 
opnieuw geformuleerd wordt, dat hij 
bijna in zijn tegendeel verkeert. Zo ont-
stond de Talmoed, als een reusachtige 
collectie van generaties onderwijs. 
Het gaat de Talmoed niet alleen om 
de uitkomst van de discussie, om de 
beslissing. Misschien is het debat zelf 
nog wel belangrijker, de argumenten 

Wat het Jodendom inhoudt, waar het in het Jodendom om gaat,  
is vervat in de Talmoed. Je kunt de Talmoed zien als een grote  

encyclopedie van het Jodendom tot aan het begin van de middeleeuwen.  
Deze periode is bepalend geweest voor hoe het Jodendom zich  

zou ontwikkelen. Sindsdien wordt de Talmoed dagelijks bestudeerd  
in de jesjiva’s en de leerhuizen. 
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Begin augustus 1942 
deporteerden de nazi’s alle 
kinderen uit het Joodse 
weeshuis in het getto van 
Warschau naar Treblinka. 
Het niet-Joodse hoofd van 
het weeshuis Janusz Korc-
zak, besloot, ondanks dat 
hij als niet-Jood niet mee 
hoefde te gaan, met de 
kinderen mee te gaan. Zo 
werd hij met zijn weeskin-
deren vergast in Treblinka.
In Yad Vashem werden de 
weeskinderen en Janusz 
Korczak op 7 augustus  
herdacht door jongeren  
van de Machnot Olim  
jongerenbeweging en  
Holocaustoverlevenden;  
zij lieten witte vliegers  
met kleurige staarten op. 
| Foto: Flash90

Vliegeren ter herdenking

voor en tegen, de meningen die soms 
lijnrecht tegenover elkaar kunnen 
staan en toch allebei even valide zijn. 
“De uitspraken van beiden zijn woor-
den van de levende God”, zegt de Tal-
moed ergens over twee tegengestelde 
interpretaties van de Bijbeltekst. Maar 
voor de toepassing in de praktijk geldt 
de beslissing van de meerderheid. 

Twee versies
De Talmoed is ontstaan als commen-
taar op de Misjna, en zo is hij ook 
opgezet: eerst wordt de tekst uit de 
Misjna geciteerd, en dan volgt het 
commentaar, de Gemara (Aramees: 
onderwijs, studie). De Gemara is in ver-
schillende fasen verzameld en doorge-
geven en uiteindelijk opgeschreven, in 
het land Israël al tussen 350 en 400, in 
Babylon rond het jaar 500. Er zijn dus 
in feite twee versies: de Babylonische 
Talmoed en de Jeruzalemse Talmoed 
(zoals de Talmoed van het land Israël 
meestal wordt genoemd, ook al waren 
de academies in die tijd vooral in 
Galilea). De Babylonische Talmoed is 
al snel de meest gezaghebbende in het 
Jodendom geworden, omdat hij uitvoe-
riger is en veelal dieper gaat. 
Niet de hele Misjna wordt besproken. 
Opvallend is ook dat de Jeruzalem-
se Talmoed (vaak) andere regels uit 
de Misjna becommentarieert dan de 

Babylonische. Kennelijk werd vooral 
dat geselecteerd wat relevant was. Een 
opmerkelijke uitzondering vormt het 
traktaat Kodasjiem, dat hoofdzakelijk 
over de tempeldienst gaat en in zijn 
geheel wordt besproken. Als je de voor-
schriften voor de tempel bestudeert, 
verricht je daarmee de tempeldienst 
volgens de Talmoed eigenlijk ook. Dat 
heeft dus blijvende betekenis. 

Meer dan commentaar
De Babylonische Talmoed bevat veel 
meer dan alleen commentaar op de 
Misjna (halacha - leefregels). Zo’n twee 
derde van de stof bestaat uit aggada. 
Daarmee worden ‘verhalende teksten’ 
bedoeld: uitleg van Bijbelverhalen, 
preken, poëzie zelfs. Bovendien vind je 
in de Talmoed volksverhalen, wijsheid, 
medische kennis van die tijd, kennis 
van de dieren- en de plantenwereld. In 
Israël werd de aggada apart verzameld 
in de Midrasj. 

Ook de bestudering van de Talmoed 
levert weer nieuwe commentaren op. 
In een traditionele uitgave staat de 
Talmoedtekst midden op de pagina, en 
daaromheen staan diverse commenta-
ren gegroepeerd, met een prominente 
plaats voor de onovertroffen uitleg van 
Rasji (elfde eeuw).
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Nieuw, en toch oud 

Veiligheid, zekerheid 
Stel, je gaat op reis naar Israël. Terwijl 
je voorheen redelijk eenvoudig kon 
instappen, moet je je nu op Schiphol 
door een reeks van controles heenwer-
ken. Klagen helpt weinig en als je toch 
je ongenoegen laat doorschemeren, 
dan is de reactie: “Maar meneer, het 
is voor uw eigen veiligheid, uw eigen 
bitachón!” Eigenlijk zijn die controles 
voordat je het vliegtuig in mag maar 
een deel van het verhaal. Immers, 
Israël werkt op meerdere manieren aan 
algehele veiligheid. 

Veiligheidsdiensten 
Israël kent twee belangrijke organisa-
ties voor de veiligheid van land en volk. 
Alom bekend is de Mossad. Het woord 
betekent kortweg ‘instituut’ en is er 
allereerst voor speciale taken. De Mos-
sad voert overal ter wereld gewaagde 
operaties uit. Denk aan de spectaculai-
re ontvoering van oorlogsmisdadiger 
Eichmann vanuit Zuid-Amerika naar 
Jeruzalem om daar terecht te staan. Al 
vóór 1948 was de Mossad betrokken 
bij illegale immigratie via de zee. Men 
‘regelde’ schepen. 
Naast de Mossad is er de Shin Beth. 
Deze twee letters vormen de afkorting 
van sheróet en bitachón, voluit: Sheróet 
ha-bitachón ha-klali, Dienst voor de 
algemene veiligheid, General Security 
Service. Dit is de geheime dienst van 
Israël. Die verzamelt in het geheim 
gegevens met het oog op de veiligheid 
van de staat. Bitachón, veiligheid, ze-
kerheid, dient hier een politiek doel. 

Politieke veiligheid 
Van politieke veiligheid, zekerheid, is 
ook duidelijk sprake in het boek 2 Ko-
ningen. Bij het lezen van hoofdstuk 18 
is bitachón, hier ‘vertrouwen’, niet van 
de lucht. Ook voor het verwante werk-
woord batách, vertrouwen, geldt dit. 
Sanherib, de koning van Assur, heeft 
een aantal versterkte steden van Juda 
bezet en zijn maarschalk dient zich 
met een sterk leger aan vóór Jeruzalem. 
Daar spreekt hij met een delegatie van 
koning Hizkia, en dat op nogal uitda-
gende toon. “Zeg tot Hizkia”, zo roept 
hij, “wat is dat voor een vertrouwen 
dat gij koestert?” Hier laat de vertaling 
ons in de steek. De grondtekst luidt: 
ma ha-bitachón hazèh asher batáchta. 
Tweemaal dezelfde woordstam waar-
door er veel nadruk ontstaat. De vraag 
is spottend bedoeld. De Duitse ver-
taling doet het heel wat beter: “Wass 
ist das für ein Verlass, worauf du dich 
Verlassen hast?” Dat werkwoord en het 
zelfstandig naamwoord ‘gonzen’ als het 
ware door heel 2 Koningen 18, net als 
in de parallelle beschrijving in Jesaja 36. 
En dat is niet voor niets, dat zal blijken. 

“Op wie vertrouwt gij toch”, vraagt de 
maarschalk, al-mi batáchta (vers 20). 

“Nu dan, gij vertrouwt op die geknakte 
rietstaf, op Egypte” ... hienèh batáchta 
(vers 21). En het gaat verder: “Als gij 
tot mij zegt: wij vertrouwen op de 
Here, onze God - is Hij niet dezelfde 
wiens offerhoogten en altaren Hizkia 
heeft verwijderd?” ... El adonái elohéi-
noe batáchnoe (vers 22). 
Nu, koning Hizkia vertrouwt inder-
daad op de God van Israël. Dat is al 
te lezen in vers 5 en 6 van dit hoofd-
stuk: “Hij vertrouwde op de Here, 
batách, de God van Israël, hij hing 
de Here aan”. Daarin wordt hij niet 
beschaamd. De profeet Jesaja zendt de 
koning een lange boodschap, waarin 
Sanherib de ondergang wordt aan-
gezegd. Die komt ook, en wel spec-
taculair: de Engel van de Heere slaat 
in de nacht zijn leger. De volgende 
morgen liggen er vele lijken voor de 
stad: honderdvijfentachtigduizend. Er 
was geen strijd nodig. Sanherib vlucht 
naar huis. 
De profeet Jeremia roept het uit: 
baroech ha-gèvèr asher jivtách 
b’adonái ve-hajáh adonái mivtachó ... 
“Gezegend is de man die op de Here 

vertrouwt, wiens betrouwen de Here 
is; hij toch zal zijn als een boom, aan 
het water geplant” (17:7). Ook hier de 
woordstam dubbelop. Nadruk! 

Nieuwe tijd, oude tijd 
De Shin Beth, de sheroet ha-bitachón, 
de geheime dienst, streeft in onze tijd 
de veiligheid, het betrouwen van Isra-
el na. Dat gebeurt onder andere door 
middel van spionage. Veel buitenland-
se geheime diensten hebben groot res-
pect voor wat de Shin Beth presteert. 
Eerlijk gezegd, die heeft oude papie-
ren. Want we hebben het hier over 
nieuw en oud. Laten we de spionnen 
eens anders benoemen: verspieders. 
Valt het muntje? Juist, Jozua! Vanuit 
Sittim stuurt hij ‘heimelijk’, chèrèsh (in 
alle stilte) twee verspieders richting Je-
richo. Merakliem worden ze genoemd, 
ze gaan dus te voet het land bespione-
ren. En Jozua kent de praktijk. Samen 
met Kaleb en tien andere mannen was 
hij ooit op goddelijk bevel uitgestuurd 
om Kanaän te verspieden, te bespio-
neren. Nu ja, oude taal, nieuwe taal. 
Oude praktijk, nieuwe praktijk.
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Het oorspronkelijke teken voor 
de kaf stelde waarschijnlijk een 
open hand voor. Het Hebreeuw-
se woordje kaf betekent nog 
steeds handpalm. Daaruit 
ontwikkelde zich het teken dat 
we nu kennen, en dat nog steeds 
iets van een gebogen hand 
heeft. Vanuit het Fenicische 
schrift (een gespiegelde k) ont-
stonden de Griekse letter kappa 
en de Latijnse (onze) k. 
De kaf wordt op twee manieren 
uitgesproken: aan het begin van 
een woord als een k, en op an-
dere posities in het woord door-
gaans als ch (zoals in school). 
Vandaar dat Tenach, de afkor-
ting waarmee de Hebreeuwse 
Bijbel wordt aangeduid, met ch 
eindigt, terwijl het hier gaat om 
de eerste letter van het woord 
Ketoeviem, Geschriften. De an-
dere twee hoofddelen zijn Thora 
en Nevi’iem (profeten). 

In Psalm 139:5 lezen we (letter-
lijk): “U hebt uw handpalm op 
mij gelegd.” Dat is de manier 
waarop God de mens schept. De 
‘kipa’, het keppeltje dat vrome 
Joodse mannen dragen, drukt 
onder andere dit besef van de 
aanwezigheid van Gods hand-

palm boven je hoofd uit. God 
zegt ook dat Hij Sion in beide 
handpalmen heeft gegraveerd 
(Jesaja 49:16). 
Het woordje kaf hangt samen 
met het werkwoord kafaf, dat 
buigen betekent. De kaf is 
gebogen, en staat zo voor over-
gave: buigen voor een hogere 
macht. De kaf symboliseert de 
onderwerping aan de Koning der 
koningen. 

De getalswaarde van de kaf is 
twintig. Dat levert in Numeri 7:86 
een soort woordenspel op, waar 
in het Hebreeuws letterlijk staat: 
“tien, tien de kaf”. De kaf is hier 
de gouden schaal of lepel (Naar-
dense Bijbel – kaf betekent ook 
lepel) voor het reukwerk, die tien 
sikkels weegt – of toch twintig?

Het Hebreeuwse woord kètèr 
(kroon) begint met de kaf. De 
kaf staat volgens de Talmoed 
voor de kroon waarmee God in 
de komende wereld hem die de 
geboden doet bekroont. In het 
Misjnatractaat Avot staat: Rabbi 
Sjimon zegt: Drie kronen zijn 
er: de kroon van de Thora, de 
kroon van het priesterschap en 
de kroon van het koningschap 
(vgl. Exodus 19:6). Maar de kroon 
van de goede naam overtreft ze 
allemaal (vgl. Prediker 7:1). Israël 
is bekroond met de Thora. Dat is 
de reden van zijn bestaan.
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Het alefbeet
Kees de Vreugd
kdvreugd@cvi.nl

Een veiligheidscontrole op de luchthaven Ben Gurion in Israël. | Foto: Flash90

Nu en dan verraadt het Modern Hebreeuws, het Ivriet, zijn afkomst.  
Je hoort een woord en plotseling ben je terug in oude tijden: bitachón,  
veiligheid, zekerheid. Koning Hizkia kende het woord maar al te goed.
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Gemeenteraads- 
verkiezingen

De planning is dat Palestijnen op  
8 oktober naar de stembus kunnen 
voor gemeenteraadsverkiezingen.  
De verkiezingen zijn zowel in Judea en 
Samaria als in de Gazastrook. Hamas 
doet mee aan de verkiezingen. Dat 
was niet wat Fatah en zijn leiders had-
den verwacht. Abbas besloot namelijk 
tot het houden van de gemeente-
raadsverkiezingen omdat zijn advi-
seurs hem ervan verzekerd hadden dat 
Hamas de verkiezing zou boycotten. 
Hamas heeft zijn ‘verkiezingsslogan’ 
al klaar. Yunis Al-Astal, een belangrijke 
moefti van Hamas, zei: “Iedereen, 
man of vrouw, die voor een partij 
stemt anders dan Hamas, zal worden 
beschouwd als ongelovige en afvallige, 
en zijn of haar berouw wordt niet 
geaccepteerd, zelfs niet als ze vasten, 
bidden of op bedevaart naar Mekka 
zijn geweest”. | Foto: Flash90

Synagoge ontdekt
In het zuidelijke deel van Galilea, 
in Tel Rechesh, in Israël heeft een 
archeologisch team een synagoge 
ontdekt. De synagoge komt uit de 
tijd van de tweede tempel. De vondst 
is best bijzonder. Er zijn maar acht sy-
nagogen in Israël bekend die uit deze 
periode stammen. Dr. Motti Aviam 
van Instituut Kinneret voor Galileese 
archeologie zegt dat de ontdekking 
“historische informatie bevestigd die 
we hebben uit het Nieuwe Testa-
ment, waar staat dat Jezus sprak in 
synagogen in dorpen in Galilea”.

Rwanda bezoekt  
Yad Vashem

Overlevenden van de genocide in 
Rwanda in 1994 bezochten Yad 
Vashem. Ze waren in Israël voor  
een seminar om te leren over het 
educatieve werk van het Holocaust- 
museum. De Rwandezen leerden met 
Yad Vashem als voorbeeld hoe ze 
een doeltreffend en veelbetekenend 
herdenkings- en educatiecentrum 
kunnen bouwen. In 2005 bezoch-
ten overlevenden van de genocide 
in Rwanda voor de eerste keer Yad 
Vashem. Jaarlijks bezoekt een delega-
tie het seminar in Israël. | Foto: Flash90

Hoe een terreurorganisatie World Vision infiltreerde

Ontwikkelingshulp  
voor Hamas

Mohammed El-Halabi, de directeur van World Vision in 
Gaza, werd gearresteerd bij de grensovergang Erez tussen 
Gaza en Israël op 15 juni 2016 in een gezamenlijke opera-
tie van de Israëlische veiligheidsdiensten, het leger en de 
politie. Tijdens het verhoor van de directeur leerde de Shin 
Beth dat El-Halabi door Hamas was gerekruteerd om World 
Vision te infiltreren en het budget, dat de organisatie had 
bestemd voor humanitaire hulp in Gaza, over te hevelen 
naar de islamistische terreurgroep. 
World Vision is een van oorsprong Amerikaanse christelijke 
particuliere organisatie en is een van de grootste verstrek-
kers van humanitaire hulp in de wereld. De organisatie 
ontvangt donaties van de Verenigde Naties, van Europese 
regeringen en van particulieren uit de Verenigde Staten.

Hamaslid
De Shin Beth ontdekte dat El-Halabi een prominent lid 
is van Izz-a-Din al-Qassam, de militaire vleugel van Ha-
mas, die is vernoemd naar een islamitische antisemitische 
massamoordenaar die een van de eerste Palestijnse leiders 
was. Hij maakte misbruik van zijn positie in de afdeling van 
World Vision in Gaza en verduisterde tientallen miljoenen 
dollars uit de fondsen en middelen van de organisatie om 

de terreuractiviteiten van Izz-a-Din al-Qassam te financie-
ren. El-Halabi bekende verder dat hij sinds zijn jeugd lid 
van Hamas is en militaire en organisatorische training had 
ondergaan sinds 2000. In 2005 droeg Hamas hem op om 

te infiltreren in World Vision waar hij tot manager werd 
benoemd.
Na zijn aanstelling als manager begon El-Halabi fondsen 
over te hevelen naar Izz-a-Din al-Qassam en stal hij hulp-

Begin augustus kwam de christelijke hulporganisatie World Vision in het nieuws.  
De directeur in Gaza was door Israël gearresteerd en zou grote sommen  

hulpgeld hebben doorgesluisd naar Hamas. Uit het inmiddels door de  
Israëlische veiligheidsdienst gepubliceerde rapport over deze zaak blijkt  
hoe geraffineerd en op welke enorme schaal de fraude met hulpgelden  

zou hebben plaatsgevonden.
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‘Niet-Hamasleden 
kregen bijna nooit iets 
van de ontvangen hulp, 
ondanks hun relatieve 
nood.’

In de Gazastrook heerst nijpende armoede, maar Hamas lijkt hier niets tegen te ondernemen. Hulpgeld wordt daarentegen geïnvesteerd in terreurinfrastruc-
tuur tegen Israël en eigen mensen worden bevoordeeld. | Foto: Flash90
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pakketten die waren bedoeld voor de Palestijnse bevol-
king in Gaza. El-Halabi ontwikkelde verder geavanceerde 
en systematische methodes voor de overdracht van geld 
van World Vision naar Hamas (zestig procent van de 
jaarlijkse begroting van de organisatie in Gaza, volgens 
El-Halabi).

Fictieve projecten en medewerkers
El-Halabi initieerde fictieve ‘humanitaire projecten’ en 
agrarische organisaties die fungeerden als dekmantel 
voor de overdracht van geld naar Hamas. Voorbeelden 
van deze projecten zijn: kassenbouw, herstel van land-
bouwgronden, psychologische en gezondheidsprojec-
ten voor inwoners van Gaza, steun aan de vissers, een 
behandelcentrum voor lichamelijk en verstandelijk 
gehandicapten en boerenorganisaties. Al deze projecten 
en verenigingen werden gebruikt om tegoeden over te 
dragen aan Hamas, volgens de Shin Beth.
Bovendien registreerde de World Vision-directeur ook 
Hamas-terroristen als World Vision-medewerkers en 
huurde hij boeren in het grensgebied met Israël in om te 
spioneren voor Hamas.
De meest gebruikte methode die El-Halabi hanteerde 
om fondsen te verduisteren en over te hevelen naar 
Hamas was het opvragen van fictieve offertes voor World 
Vision-gesteunde projecten in de Gazastrook, bleek uit 
het onderzoek. Het ‘winnende’ bedrijf werd vervolgens 
duidelijk gemaakt dat zestig procent van de gelden die 
voor het project waren aangemerkt naar Hamas zouden 
worden doorgesluisd. Op deze manier zorgde El-Halabi 
voor een gestage stroom richting de schatkist van Ha-
mas, rapporteerde de Israëlische binnenlandse veilig-
heidsdienst.

Alleen Hamas
Hamas gebruikte de verduisterde fondsen voor de finan-
ciering van tunnels onder de grens met Israël (en niet 
voor de tunnels onder de Egyptische grens) en voor de 
aankoop van wapens en de bouw van militaire bases. An-
dere fondsen werden gebruikt om terroristen te betalen 
en om privéprojecten van Hamasleden te financieren.
De World Vision-directeur in Gaza bestelde ook appara-
tuur en materialen die zogenaamd bestemd waren voor 
agrarische projecten maar in werkelijkheid in de handen 
van Hamas belandden.
Volgens El-Halabi werd de humanitaire hulp die Wor-
ld Vision had gedoneerd voor de bewoners van de 
Gazastrook uitsluitend aan Hamasterroristen en hun 
families gegeven. “Niet-Hamasleden kregen bijna nooit 
iets van de ontvangen hulp, ondanks hun relatieve nood”, 
aldus de Shin Beth. “Elke maand distribueerde El-Halabi 
duizenden voedselpakketten, elementaire goederen en 
medische hulpmiddelen aan Hamasterroristen en hun 
families, die World Vision had willen geven aan de vele 
armen in Gaza”, schreef de Shin Beth in een persbericht. 

Al eerder gewaarschuwd
De Israëlische organisatie Shurat Ha-Din heeft World 
Vision al in 2002 gewaarschuwd over het misbruik van 
haar fondsen en het doorsluizen ervan naar Hamas, maar 
de christelijke organisatie sloeg alle waarschuwingen in 
de wind en deed ze zelfs af als Israëlische propaganda. 
Shurat Ha-Din ontdekte de fraude met World Vision- 
fondsen in Gaza toen de groep een rechtszaak tegen de 
Palestijnse terreurorganisatie PLFP onderzocht.
Nitsana Darshan-Leitner, de directrice van Shurat Ha-
Din, heeft nu aangekondigd dat haar organisatie over-
weegt een aanklacht tegen World Vision in te dienen bij 
een rechtbank in de Verenigde Staten. World Vision zal 

worden aangeklaagd voor het verlenen van steun aan een 
terreurorganisatie.
World Vision – niet onbekend om zijn eenzijdige kijk op 
het Israëlisch-Palestijnse conflict – trekt de bevindingen 
van de Israëlische veiligheidsdienst in twijfel. Silvia Holten 
de woordvoerder van World Vision in Duitsland bijvoor-
beeld, zette vraagtekens bij de bedragen die El-Halabi 
verduisterde en beweerde dat die niet overeenkomen met 
de fondsen die World Vision beschikbaar stelde voor Gaza. 

Niet alleen World Vision
Uit het onderzoek van de Shin Beth bleek verder ook dat 
er meer ngo’s en VN-instellingen zijn met werknemers die 
hun positie misbruiken ten behoeve van Hamas. Dit werd 
ook bevestigd door Avi Dichter, het hoofd van het Knes-
setcomité voor Defensie. Dichter zei begin augustus dat 
bijna alle hulpverleners van de VN in Gaza leden van Ha-
mas zijn en dat de wereld vreselijk naïef is over de omvang 
van het probleem.
“World Vision is slechts een voorbeeld”, zei Dichter tijdens 
een interview met radio Reshet Beth. “Het feit dat dona-
teurs wereldwijd niet willen geloven dat hun fondsen, die 
bedoeld zijn om de behoeftigen te helpen, worden gebruikt 
voor het financieren van terreur is afschuwelijk naïef.”
Hij noemde specifiek UNRWA de VN-hulpverleningsorga-
nisatie voor Palestijnse vluchtelingen en hun nakomelin-

gen, die exclusief voor de Palestijnen werkt en een groter 
budget ontvangt dan de UNHCR, de VN-organisatie die 
zich bezighoudt met andere vluchtelingen in de wereld. 
Hamas heeft een ‘samenwerking’ met UNRWA via de ac-
tiviteiten van de Hamasafdeling Al-Kutla al-Islamiya. Deze 
afdeling organiseert ‘zomerkampen’ voor UNRWA-jeugd. 
In deze kampen worden de kinderen feitelijk geïndoctri-
neerd, opgeleid en gerecruteerd voor de gewapende strijd 
tegen Israël.

VN-medewerking aan ‘Hamashaven’
Dichter zei dat bijna honderd procent van de UNRWA- 
medewerkers voor Hamas werkt. Een aantal dagen nadat 
Dichter zijn beschuldiging had geuit, werd bekend dat de 
VN hadden toegegeven dat een van haar medewerkers 
in opdracht van de Palestijnse Autoriteit voor Hamas in 
Gaza had gewerkt. Ingenieur Waheed Abd Allah Bossh 
die voor de VN-ontwikkelingsorganisatie UNDP werkte 
in Gaza werd op 16 juli door Israël gearresteerd. Hij werd 
in staat van beschuldiging gesteld voor het verduisteren 
van driehonderd ton puin dat aan Hamas werd geleverd. 
Het puin werd door Hamas gebruikt voor de aanleg van 
een haven voor de ‘marine’ van de terreurorganisatie. De 
verwachting in Israël is dat er binnenkort meer arrestaties 
zullen volgen.

Mohammed El-Halabi, bij World Vision. | Foto: screencapture World Vision

Impact

De onthullingen van de Israëlische veiligheidsdienst hebben een schokgolf door de ngo-wereld doen gaan.  
Als Israël kan aantonen dat Hamas infiltreerde in ontwikkelingshulporganisaties, dan roept dat ook vragen op 
over de betrouwbaarheid van de besteding van andere hulpgelden. De Duitse en Australische overheid besloten 
al hun ontwikkelingsgeld aan World Vision te bevriezen naar aanleiding van de onthullingen over El-Halabi. Vol-
gens sommigen kan de zaak met World Vision een verandering teweeg brengen in hoe de wereld aankijkt tegen 
hulp aan de Palestijnen. Volgens Nitsana Darshan-Leitner is deze zaak “een keerpunt in de strijd om de terreur-
organisaties de ademruimte te ontnemen die ze ontvangen onder het mom van hulpverlening.”

‘Dat donateurs niet willen geloven dat hun 
fondsen worden gebruikt voor het financieren 
van terreur is afschuwelijk naïef.’
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Huwelijksregistratie
De Israëlische bureaucratie is be-
roemd - of berucht. Bureaucratisch 
is het in ieder geval. Voor iedereen 
die op het gemeentehuis moet zijn 
om zijn (voorgenomen) huwelijk 
te registreren is er een lichtpunt-
je. Vanaf komende week is slechts 
één bezoekje aan het gemeente-
huis voldoende, waarna de overige 
registratie-eisen via een nieuwe app 
kunnen worden gedaan. Israël wil zijn 
diensten moderniseren, vereenvoudi-
gen, gebruiksvriendelijker en minder 
bureaucratisch maken.

Twee jaar na Gaza-oorlog
Twee jaar geleden vond hartje zomer 
een oorlog plaats tussen Hamas in 
Gaza en Israël. Na maanden van 
beschietingen uit Gaza had Israël 
geen keus meer dan in te grijpen. Dat 
leidde tot schade aan woningen en 
wegen in Gaza. Wereldwijd werden 
er enorme toezeggingen gedaan aan 
Gaza om de schade te herstellen. 
Slechts de helft van de toezegging is 
tot nog toe beschikbaar. Israël laat 
bouwmaterialen door voor het her-
stel van de woningen. Maar lang niet 
al het bouwmateriaal wordt daarvoor 
gebruikt. De voornaamste reden is 
dat terreurorganisatie Hamas de 
leiding heeft in de Gazastrook.

Zwart gat gevonden?

Al 42 jaar geleden kwam Stephen 
Hawking met de hypothese over 
het bestaan van een zwart gat. Een 
Israëlische wetenschapper heeft 
mogelijk het bestaan van het zwarte 
gat bewezen, door er een te bouwen 
in zijn laboratorium. Wetenschappers 
wereldwijd gaan nu aan de slag om 
het experiment van de Israëlische 
wetenschapper Steinhauer te herha-
len en wellicht de claim op de vondst 
van het zwarte gat te bevestigen. | 
Foto: Flash90

Hondendag

Eer aan de vierpotige, blaffende en 
kwispelende inwoners van Tel Aviv. 
Dat doet de stad met een heuse 
hondendag op 26 augustus. Tel Aviv 
is volgens eigen zeggen de meest 
hond-vriendelijke stad ter wereld en 
zet daarom deze inwoners in het zon-
netje met een eigen dag. | Foto: Flash90

‘We koesteren het leven’ 

Het is een dorp van Aleh. Deze 
hulporganisatie zorgt voor meer dan 
zevenhonderd baby’s, kinderen, jong-
volwassenen en volwassenen met een 
ernstige, meervoudige handicap. De 
organisatie heeft vier vestigingen ver-
deeld over het hele land: in de Negev, 
Jeruzalem, Gedera en Bnei Brak.

Vrijwilliger Peter-Paul
In dit dorp in de Negev werkt Pe-
ter-Paul van Broekhuizen (57). In 
2014 kwam hij als eerste Nederlandse 
vrijwilliger bij Aleh Negev terecht. “Ik 
was op zoek naar vrijwilligerswerk 
en via Facebook ontmoette ik Shraga 
Evers. Hij werkt voor Aleh en hij is 
onder andere verantwoordelijk voor 
de fondswerving. Ook heeft hij een 
programma opgezet voor vrijwilligers 
uit het buitenland. Shraga: “Het vrij-
willigersprogramma is een succes. Ze 
komen vanuit Nederland en Duits-
land. Onze missie is om ieder individu 
ongeacht wat hij of zij wel of kan, alles 
te geven. Onze vrijwilligers zijn hierbij 
een belangrijke schakel. Zij geven extra 
liefde, zorg en aandacht. Bij Aleh koes-
teren we het leven.”

Ouder van een gezin
Peter-Paul: “Vanaf de eerste dag werd 
ik door de bewoners en medewerkers 
als lid geaccepteerd. De eerste keer 
bleef ik vijf weken als vrijwilliger. Een 
paar maanden later keerde ik terug 
om naast het werk als vrijwilliger ook 
de Nederlandse vrijwilligers die via 
Christenen voor Israël komen werken 
te ondersteunen. Ik assisteerde ook 
de coördinator die de vrijwilligers 
begeleidt.” 
Inmiddels is Peter-Paul een vaste me-
dewerker en heeft hij zich permanent 
in Israël gevestigd. “Tijdens mijn dienst 
ben ik verantwoordelijk voor een groep 
van zes mensen, volwassenen. Maar 
hun leeftijd zegt niets. Mentaal zitten 
ze vaak nog op het niveau van een kind 
en moet ik ze met veel dingen helpen. 
Sommigen zitten permanent in een 
rolstoel, anderen niet. Ik ben als een 

ouder voor ze, met zijn allen vormen 
we een gezin.”

Dagbesteding
“Het uitgangspunt bij Aleh is dat iedere 
bewoner aangemoedigd wordt om zich 
maximaal te ontwikkelen. Vijf dagen 
per week nemen ik de bewoners mee 
naar de dagbesteding op het terrein, 
waar we in kleine groepjes eenvou-
dige werkzaamheden verrichten. 
We werken bijvoorbeeld met klei en 
papier-maché. ’s Middags is er vaak 
therapie met muziek of dieren.”

Naar school
Aleh Negev heeft een eigen school 
voor zijn bewoners. Daar komen ook 
kinderen vanuit de wijde omgeving die 
speciaal onderwijs nodig hebben. De 
school heeft namelijk speciale thera-
pieruimtes en er is ook een zwembad. 
“’s Middags, na schooltijd, hebben ook 
’gewone’ kinderen die in de omgeving 
wonen hier zwemles. Dat vind ik zo 
bijzonder aan Aleh, de integratie van 
valide en niet-valide mensen. We leven 
toch allemaal in dezelfde wereld. 

Wat ook mooi is, is dat we Joodse, 
christelijke en bedoeïenenbewoners 
hebben. En er is een gemengde sa-
menstelling van de werknemers. Het 
contact onderling is fijn. Onlangs was 
er een bar mitswa van de zoon van een 
collega. Op het feest waren zestig per-
soneelsleden, waarvan veertig bedoe-
ien. We hebben met zijn allen gedanst 
en gegeten, het was een groot feest.”

Medische zorg
Aleh Negev heeft ook een klein 
ziekenhuis. “Dat is nodig omdat we 
bewoners hebben, die permanent zorg 
nodig hebben. We hebben hier ook 
bedjes voor baby’s met ernstige afwij-
kingen, die in een ’gewoon’ ziekenhuis 
zouden zijn opgegeven. Wij proberen 
ze hier zo goed mogelijk te verzor-
gen.” Verder is er een tandartspraktijk 
die gespecialiseerd is in behandeling 
van mensen met een beperking. En 
er zijn grasvelden in de buurt van de 
huisjes, zo is er veel ruimte voor de 
bewoners om buiten te zijn. “Kwaliteit 
van leven speelt bij ons een grote rol.” 
Het Aleh-dorp kan tot twaalfduizend 
kinderen en jongvolwassenen uit de 
wijde omgeving hulp bieden. Dat zijn 
mensen die soms meerdere maan-
den op therapie moeten wachten bij 
bestaande lokale medische centra. Of 
ze moeten anders ver reizen naar me-
dische centra in Tel Aviv en omgeving. 

Peter-Paul heeft zijn plek gevonden. 
“Aleh is een fantastische plek om te 
werken. Ook ben ik er trots op dat ik 
nu in Israël woon. Het is een bijzon-
der gevoel om in de voetstappen van 
de Joodse geschiedenis te lopen en 
onder dezelfde sterrenhemel te slapen 
als Abraham en zijn volk. Ik ben thuis, 
eindelijk.”
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In de Negev ligt een bijzonder dorp. Het is een plek waar warmte en  
veiligheid voorop staan, waar mensen met meervoudige beperkingen de kans krijgen om een  

mooi en productief leven te leiden in een veilige omgeving.

Het Aleh-dorp samengevat
• 190 patiënten
• Leeftijd 0 tot 56 jaar
• 230 medewerkers
• 175 vrijwilligers en duizenden bezoekers per jaar
• 12.000 poliklinische behandelingen per jaar

Bewoners van het dorp van Aleh in de Negevwoestijn. | Foto: Aleh

De bewoners worden op allerlei manieren uitgedaagd om zich binnen hun mogelijkheiden zover 
mogelijk te ontwikkelen. Zoals hier, door het maken van mozaïeken. | Foto: Aleh



Christenen voor Israël heeft hierbij een 
leidende functie. Niet alleen omdat 
het de grootste organisatie is die zich 
hiermee bezighoudt, maar ook omdat 
zij het meeste werk doet op dit gebied. 
De samenwerking tussen onze organi-
saties heeft tot nu toe veel successen 
geboekt, onder andere in Ethiopië en 
in Oekraïne, waar het werk nog lang 
niet afgerond is.

Oost-Oekraïne
In Oekraïne is een soort uitputtings-
slag gaande. Zogenaamde separatisten 
hebben met behulp van Rusland drie 
provincies ‘onafhankelijk’ gemaakt. 
Rusland zelf eigende zich op zijn beurt 
nog even vlot het Krim-schiereiland 
toe. De wereld maakte zich hier echter 
niet al te druk over. Intussen vinden 
er op de grens tussen de drie onafhan-
kelijke provincies en Oost-Oekraïne 
nog dagelijks gevechten en bombarde-
menten plaats. Vluchtelingen komen 
het land binnen zonder dat de regering 
hier veel aandacht aan geeft. Daarnaast 
zijn er jaarlijks een paar duizend Joden 
die het land willen verlaten.

daadwerkelijk in het vliegtuig naar 
Israël stappen. Daarnaast verzorgt hij 
alles voor ze. Zelfs hun maaltijden en 
dagelijkse inkopen, die ze vaak zelf 
niet meer kunnen betalen omdat ze 
geen geld meer verdienen, regelt hij. 
Maar Koen kan dat allemaal veel beter 
uitleggen dan ik. De ontmoeting met 
Koen heeft mij diep geraakt. Koen 
doet zijn werk vanuit een intens ge-
loof in de Almachtige en hij is daarbij 
onvermoeibaar. Zijn verhalen waren 
een openbaring voor mijn collega’s en 
mij. De manier waarop hij ons verslag 
deed van zijn ervaringen, de inten-
siteit waarmee hij alles deed en het 
gevoel dat dit alles uit zijn hart kwam, 
lieten bij ons een diepe indruk achter.

Eer
Wij, bij Keren Hayesod, proberen zo-
veel mogelijk donaties te krijgen voor 
dit project en wij vertellen de dona-
teurs in algemene bewoordingen wat 
deze samenwerking tussen Joden en 
christenen zoal tot stand brengt. Maar 
een hardwerkende, goudeerlijke man 
als Koen doet het echte werk; tegen de 
verdrukking in. Koen vertelde ons dat 
het voor hem een eer was dat wij hem 
kwamen bezoeken, maar die eer was 
geheel aan onze kant! Voor ons is het 
een eer om met vrienden zoals Koen 
te mogen samenwerken en wij zijn 
nog steeds diep onder de indruk van 
wat wij daar kort van hebben mogen 
zien.
De Talmoed vermeldt dat wie een 
leven redt, de wereld redt. Christenen 
voor Israël, door mensen zoals Koen 
Carlier, redden vele levens. En openen 
een nieuwe wereld voor hen.

Toda raba, Hebreeuws voor dankjewel, 
is niet genoeg om onze dank hier te 
beschrijven. Maar ik ben ervan over-
tuigd dat de Almachtige Koen en zijn 
collega’s hier ooit voor zal belonen.

En daarvoor komt Christenen voor  
Israël in actie. Gezinnen die een ver-
zoek indienen om te mogen emigreren 
naar Israël, worden door de autoritei-
ten bijna direct in hun doen en laten 
beperkt. Zij moeten bij voorbaat hun 
huis verkopen, ontslag nemen en hun 
kinderen van school halen en dat alle-
maal terwijl de autoriteiten bezig zijn 
met hun aanvraag en er nog geen be-
slissing is genomen. Deze behandeling 
kan dus, dankzij de extreme bureau-
cratie aldaar, heel veel tijd kosten. 

Ontmoeting met Koen
Koen Carlier is een ‘alijaveldwerker’, 
zoals hij dat zelf noemt. Ik volg hem 
al geruime tijd op Facebook en sta 
versteld van het vele werk wat deze 
man verzet. Tijdens mijn bezoek had ik 
de gelegenheid om hem te ontmoeten, 
samen met enkele collega’s van andere 
organisaties die daar actief zijn.

Het werk van Koen bestaat niet alleen 
uit het begeleiden van Joden die op 
alija (emigratie van Joden naar Isra-
el) willen, hij blijft bij hen totdat ze 
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kort nieuws

Fatale vergeetachtigheid
Het is al meerdere keren voorgeko-
men in Israël. In de drukte van het 
moment vergaten ouders een sla-
pend kind uit de auto te halen. Door 
de toenemende hitte in de auto, 
kwam het kind om het leven. Om dit 
te voorkomen heeft een Knessetco-
mité en wetsvoorstel ingediend dat 
scholen en opvangcentra verplicht 
stelt om ouders van wie de kinderen 
niet komen opdagen, binnen een uur 
te bellen om te vragen waar het kind 
blijft.

Schone stranden

De stranden in Israël worden steeds 
schoner. Meer dan 62 procent van de 
stranden werden door het ministerie 
van Mileubescherming aangemerkt 
als ‘schoon’ of ‘zeer schoon’. In die 
laatste categorie viel 51,5 procent van 
de stranden. Een jaar geleden was 
dat nog maar 25 procent. Een ruime 
verdubbeling dus. | Foto: Flash90

Nooit meer in de rij?
Je ziet het al bij sommige supermark-
ten: zelf scannen en afrekenen. De 
Israëlische supermarkt Osher Ad test 
een systeem waarmee klanten met 
hun smartphone alle producten die 
ze kopen zelf scannen en betalen. 
Een grote scanner bij de uitgang 
controleert of alle producten in het 
wagentje ook zijn betaald. Als het 
succesvol is, hoeven klanten mogelijk 
nooit meer in de rij te wachten voor 
de kassa. Dan wordt het systeem 
waarschijnlijk ook verkocht aan 
buitenlandse supermarkten.

Nieuwe spoorlijn

In 2017 begint de bouw van een 
nieuwe spoorlijn van Kiryat Shmona, 
in het noordelijkste puntje van Israël, 
ten westen van de Golanhoogvlakte 
naar Karmiël, in centraal Galilea. 
Langs de route komt ook een station 
bij Meron, een Joods bedevaartsoord 
vanwege het graf van rabbijn Shimon 
Bar Yochai. Hier ontstaan in drukke 
tijden vaak grote files. Het station 
moet die drukte gaan verlichten.  
| Foto: Flash90
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Onlangs was ik op bezoek in Oekraïne, als afgevaardigde van Keren Hayesod.  
Keren Hayesod is het basisfonds van de staat Israël van waaruit de meeste  
organisaties in Israël gefinancierd worden. Als afgevaardigde werk ik samen  

met een aantal christelijke organisaties die zich bezighouden met het  
helpen van Joden om naar Israël te emigreren.

Op bezoek bij Koen

Koen Carlier met een groep vertrekkende Oekraïense Joden op de luchthaven in Kiev. | Foto: CvI

Prijzenpuzzel
Het valt niet altijd mee om in de veelheid 
aan afleiding en opzettelijke misleiding 
met betrekking tot Israël het juiste zicht 
te behouden. In deze puzzel wordt uw blik 
ook afgeleid, maar toch zijn er in het geheel 
een aantal davidsterren te ontwaren. Kunt 
u zien hoeveel?
Stuur het juiste antwoord vóór 16 septem-
ber naar krant@cvi.nl onder vermelding van 
’prijzenpuzzel september’. Uit de juiste in-
zendingen trekken wij vijf winnaars die het 
boek 150 Palestijnse fabels ontvangen voor 
een heldere blik op het nieuws over Israël. 
Kinderen mogen ook meedoen.



Jan Budding Schilderwerk
Elst (Utrecht)

 

Voor al uw schilderwerk,
binnen en buiten!

Bel voor een vrijblijvende offerte:
06-39 675 192

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

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

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

Arian Verheij | Woord & Geschrift
Nijmegen

Privéles Hebreeuws (Tenach, Misjna, Sidoer)

024 3243 878 | www.arianverheij.nl/hebreeuws



De wieken van de korenmolen draaien volop in het pittoreske plaatsje waar Heinz Volkert woont.  
Hij woont er vlak achter. Het levendige karakter van het dorp in de groene, landelijke omgeving  

weerspiegelt het karakter van de negentigjarige Heinz. Hij straalt rust, maar ook levendigheid uit,  
met name als het over Israël gaat.

Duitse liefde  
voor het Joodse volk

Heinz Volkert. | Foto: Geja Lahpor

Goedkope babymelk
Babymelkpoeder is ook in Israël be-
hoorlijk aan de prijs. Knessetlid Rachel 
Azariya van de Kulanupartij diende 
deze zomer een wetsvoorstel in om de 
prijs van babymelkpoeder met dertig 
procent te verlagen. “Ouders zouden 
niet zoveel geld moeten betalen voor 
een basisbehoefte als babyvoeding.”

Omstreden ‘ontslagwet’
De Israëlische Knesset kan dankzij een 
nieuwe wet zijn eigen leden ontslaan 
als daar een driekwart meerderheid 
voor stemt (90 van de 120 stemmen). 
De wet werd gemaakt om het ‘mis-
bruiken van de democratie’ te voor-
komen, zoals bijvoorbeeld het goed-
praten van terreur in de Knesset. De 

wet werd met 62 tegen 47 stemmen 
aangenomen en is niet onomstreden. | 
Foto: Flash90

Belastinginkomsten
Israëls ministerie van Financiën 
verwacht een groei aan belastingin-
komsten, ondanks een stagnerende 
economische groei. Volgens hoofdeco-
noom van het ministerie Yoel Naveh 
stegen de winsten van het Israëlische 

bedrijfsleven twee keer zo snel als de 
groei van de economie. Ook trekt de 
werkgelegenheid aan, wat meer belas-
tinginkomsten zal opleveren.

Ethiopische rechters
Voor het eerst staan twee mensen van 
Ethiopische afkomst op de kandida-
tenlijst om in september benoemd te 
worden tot rechter in Israëls gerech-

telijk systeem. Een primeur. Mogelijk 
worden Adnako Chaimovitch en 
Esther Tapato door het hooggerechts-
hof benoemd tot rechter. Maar het feit 
alleen al dat ze kandidaat zijn, bewijst 
dat de Ethiopische gemeenschap groot 
potentieel voor de Israëlische samenle-
ving heeft. | Foto: Flash90

 
‘Stop EU-steun aan PA’
Alex Benjamin van de lobbybeweging 
Europe Israel Public Affairs (EIPA) 
roept de EU op om de steun aan de 
Palestijnse Autoriteit (PA) een halt 
toe te roepen. Volgens Benjamin zijn 
er zoveel hulppakketten van de EU 
goedgekeurd dat de PA in 2020 ruim 
acht miljard euro aan Europese steun 
zal hebben.
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Volkert: “Ik ben geboren in Rotterdam, nadat mijn ou-
ders in 1920 vanuit Duitsland naar Nederland waren 
geëmigreerd. Mijn ouders waren sterk tegen de nazi’s 
gekant. Ik ben niet gelovig opgevoed, maar ging wel 
naar de zondagsschool. Ik heb zelfs belijdenis van mijn 
geloof afgelegd, hoewel ik bijna niet in de kerk kwam. 
Maar de twee Bijbelteksten die ik meekreeg, hebben 
mij veranderd. Dat was Johannes 14:6, waar staat: ‘Ik 
ben de weg, de waarheid en het leven’. En 1 Korinti-
ers 3:11: ‘Want een ander fundament, dan dat er ligt, 
namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen’.

Landgenoten, maar vijanden
In de herfst van 1942, toen ik bijna zeventien jaar 
oud was, werd ik opgeroepen voor militaire dienst in 
Duitsland. Ik probeerde er onderuit te komen, door 
steeds uitstel aan te vragen, maar op 6 juni 1944 moest 
ik me melden bij een klooster in Hengelo, waar een 
kazerne was gestationeerd. Ik heb toen gedwongen 
zo’n twee maanden bij bruggen op wacht moeten 
staan, hoewel ik daar gelukkig niets te doen had. Daar-
na wilde ik direct onderduiken, maar op het moment 
dat ik weg wilde gaan kwam een Duitse militair aan de 
deur om te zeggen dat ik mij opnieuw moest melden.”
Heinz was vastbesloten om dit niet te doen. “Nadat 
deze Duitse soldaat weg was, ben ik met hulp van 
het verzet, direct ondergedoken op een boerderij in 
de buurt van Hengelo, samen met mijn ouders. Daar 
vertelden ze ons dat wij niet moesten schrikken van 
een ‘Duitse militair’, die daar ook zat, omdat het een 
vermomde verzetsstrijder was”, weet Heinz zich nog 
goed te herinneren. “In de oorlog waren de Duitsers 
mijn landgenoten, maar beslist ook mijn vijanden.” 

In het dorp waar Heinz toen woonde en nu weer 
woont, was een relatief grote Joodse gemeenschap. 
In de oorlog werd ongeveer de helft van de Joden 
gedeporteerd. Er staat een gedenkteken op de Joodse 
begraafplaats met als opschrift:

‘Die geliefd en bemind waren tijdens hun leven,  
zijn ook in de dood niet gescheiden
De Eeuwige heeft gegeven, de Eeuwige heeft genomen
de naam des Eeuwigen zij geloofd.

Ter blijvende nagedachtenis van onze broeders en zusters 
die gedurende de Tweede Wereldoorlog door de Duitse 
terreur uit ons midden werden weggerukt. De Eeuwige 
gedenke hen ten goede’.

Op bijzondere wijze bij Israël bepaald
Na de oorlog en na zijn studie werd Heinz leraar Duits 
op een school op Ameland. “Op een gegeven moment 
werd ik opgebeld door Friedenstimme; van oorsprong 
een organisatie die zich inzet voor vervolgde chris-
tenen in Rusland, met de vraag of ik een paar Duitse 
boeken en later nieuwsbrieven voor hen wilde vertalen 
in het Nederlands. Dat doe ik nog steeds.

Daarnaast kwam Israël op mijn weg. Liefde voor Israël 
was voor mij vanzelfsprekend, maar door deelname 
aan een Israëlconferentie in Haus Waldfrieden, een 
familiehotel in Duitsland, ben ik op bijzondere wijze 
bij Israël bepaald. Sindsdien is mijn liefde voor Israël 
steeds meer gegroeid. Ik realiseerde mij dat Gods 
volk zeer zwaar geleden heeft: zes miljoen Joden zijn 
vermoord en omgekomen. Ik besefte ook dat in 1933 
de Jodenvervolging in Duitsland al was begonnen, en 
wat de meeste mensen niet weten, is dat er toen al in 
Dachau een concentratiekamp was. Ik had door dit 
alles des te meer een reden om achter Gods volk te 
staan. Ik voelde me er niet alleen veel meer toe aan-
getrokken, maar raakte er ook in toenemende mate 
bíj betrokken. Door Christenen voor Israël werd ik 
gevraagd om het boek Waarom Israël? van ds. Willem 
J.J. Glashouwer in het Duits te vertalen. Daarna heb ik 
Waarom Jeruzalem?, Waarom eindtijd? en Zie Hij komt 
ook vertaald. Deze predikant legt de vinger op de zere 
plek van het antisemitisme, maar bovendien geeft hij 
veel Bijbelse kennis door. Hoofdstuk 7 uit Openbaring, 
waar het gaat over de ‘verzegelden uit Israël’ sprak mij 
in het bijzonder aan.”

Voorrecht
Voor Heinz geldt: still going strong, wat hij doet op 
hoge leeftijd is nog bijna teveel om op te noemen, 
zoals de vertaling van het boek Van Eisenach naar 
Bethlehem, geschreven door ds. Kees Kant, en wat hij 
zojuist heeft afgerond is het boek van Jip Wijngaarden, 
genaamd Aloude paden, nu onder de titel Boom des 
Levens. Daarnaast vertaalt hij nog de gebedskalender 
van Christenen voor Israël in het Duits, bedoeld voor 
de afdeling in Oostenrijk en begeleidt hij muzikaal de 
kerkdiensten in zijn gemeente.
“God gaf mij een open deur om Gods volk te dienen. 
Ik beschouw het als een groot voorrecht. Gods belof-
ten voor het Joodse volk gelden nog steeds; daarom 
is het voor mij onbestaanbaar dat er zo veel geld gaat 
naar doelen en acties tegen Israël, in plaats van vóór 
Israël. Ik ben dankbaar dat God mij de gezondheid 
en het leven nog geeft om dit werk te doen, maar 
het beste komt nog”, voegt Heinz als laatste aan zijn 
verhaal toe.
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2869/68-1918  v.Chr.,  Noach (Genade).

2819  v.Chr.,  Roeping Noach op 50-jarige leeftijd.

2819-2091  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.,  De Spraakverwarring.

2091-1766  v.Chr.,  Shem in authoriteit op Aarde.

2139-2082  v.Chr.,  Nimrod, geweldenaar, tyran, rebel, dictator.

1877  v.Chr.,  Veldslag der Koningen,  Abraham.

1725-1625  v.Chr.,  Egyptisch Wereldrijk Atlantis, hoofdstad Atlas (Tlas, Itj-tawy).

1695  v.Chr.,  Joseph voor Pharao Sesostris III (Pharao Khakaure).

1695-1657  v.Chr.  Joseph,s politieke loopbaan in Wereldrijk Atlantis.

1688/87-1681/80  v.Chr.,  De Grote Droogte, wereldwijde hongersnoden en rampen.

1625  v.Chr.,  Uitbarsting Vulkaan Santorini, tsunami, einde Atlantis.

1445  v.Chr.,  De Exodus, Mozes.  In 1405  v.Chr. stak Israël de Jordaan over.

ALLEROUDSTE GESCHIEDENIS DER MENSHEID

CLIMAX ATLANTIS  3e druk
Een chronologische uiteenzetting van vele volken

3925  v. Chr., 1e Tishri,  Schepping van de Mens, de volwassen Eerste Adam!

26  AD., 1e Tishri, Aanvang Werk Chr.Jezus, de Tweede Adam op 30-jarige leeftijd!

Er zijn 3950 (79x50) jaren tussen de Schepping van de Eerste Mens en de verschijning 
van de Messias. In de Getallenleer van het “Boek der boeken” is het getal 79 het 23e 
priemgetal, en staat het priemgetal 23 en meervouden ervan voor “Licht”! 
Zo is er verband tussen die beiden. Zo staat het getal 2300 voor “Het Licht der Wereld”!!

Ontleend aan oudste beschikbare dynastieën, 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.



‘Zorg voor kwetsbaar leven’
Op 13 en 15 september spreekt Rikki Frohlich uit Israël in Kesteren en Nijkerk over het thema  
‘Zorg voor het kwetsbare leven - medisch-ethische dilemma’s in Israël’. 

Rikki Frohlich werkt als hoofdverpleegster bij Aleh Jeru-
zalem, een instelling die zorg biedt aan kinderen met een 
ernstige meervoudige handicap. Deze kinderen vormen 
zonder twijfel de meest kwetsbare groep in de Israëlische 
samenleving. Bij Aleh staat de beschermwaardigheid van 
deze kwetsbare levens op de eerste plaats.
Tijdens de lezing zal Frohlich ingaan op medisch-
ethische dilemma’s waar zij in de zorg mee te maken 
heeft. Als orthodoxe Jodin zal ze een toelichting geven 
hoe daar in de Joodse traditie over wordt gedacht en hoe 
Aleh dat in de praktijk brengt. Naast uitstekende zorg 
voor de zwakste medemens, besteedt Aleh ook veel aan-
dacht aan bewustwording en acceptatie in de Israëlische 
maatschappij van kinderen met een handicap.

Praktische gegevens
Rikki Frohlich spreekt op dinsdag 13 september vanaf 
20.00 uur in De Schutse aan de Stationsstraat 28 in 
Kesteren. Ze wordt hier ingeleid door SGP-Tweede 
Kamerlid Elbert Dijkgraaf. De toegang is gratis. Er wordt 
gecollecteerd voor het werk van Aleh.
In Nijkerk spreekt Frohlich tijdens de Israëlcursus op 
donderdag 15 september om 17.00 uur in het Israël-
centrum. Voor meer informatie over de Israëlcursus, 
zie het artikel elders op deze pagina. De lezing is in het 
Engels, maar er is vertaling aanwezig.

Rikki Frohlich

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

israël

Lezingen Rikki Frohlich uit Israël

Israëlcursus najaar 2016

Deel ook kranten uit 

 Israëlzondag 
Traditiegetrouw is het op zondag 2 oktober weer 
Israëlzondag in de Protestantse Kerk Nederland 
en in veel andere kerken. Een zondag waarop extra 
aandacht wordt besteed aan de rol van Israël in ons 
geloof. Laat dit nu juist de missie van Christenen 
voor Israël zijn! Christenen bewust maken van Gods 
handelen met Israël. Daarom drukken wij voor 
Israëlzondag extra exemplaren van het oktobernum-
mer van Israël Aktueel – met speciale Israëlzondag-
bijlage – om uit te delen in kerken in Nederland. 
Helpt u mee? Ga naar christenenvoorisrael.nl/israel-
zondag en vraag kranten aan om uit te delen bij u in 
de kerk of gemeente. 

Alvast hartelijk dank voor uw hulp!

De Israëlcursus is inmiddels een begrip: een 
reeks avonden met twee lezingen, waarbij zeer 
diverse aspecten van Israël aan bod komen. 
Talloze bezoekers gingen u voor en wisten zich 
verrijkt in hun kennis over en liefde voor Israël.

Ook dit najaar organiseren we weer een boeiende 
Israëlcursus met nieuwe, interessante sprekers. Voor 
10 euro per cursusdag of slechts 50 euro als u de hele 
cursus (zes cursusdagen) wilt meemaken, neemt u 
deel. Hieronder leest u het programma. 

»  Meer info en aanmelding via christenenvoorisrael.nl/ 
israelcursus of 033-2458824.

Donderdag 15 september
Rikki Frohlich over ‘Zorg voor het kwetsbare leven: 
medisch-ethische dilemma’s in Israël’.
Prof. dr. Afshin Ellian over ‘De toekomst van het 
Midden-Oosten’.

Zaterdag 24 september
Ds. D.J. Diepenbroek over ‘Het licht voor de heidenen’.

Bart Jan Spruyt over ‘Staan we aan de vooravond van 
grote dingen?’

Zaterdag 15 oktober
Ds. C.J. Overeem over ‘Is de nieuwe generatie 
predikanten Israëlmoe?’
Ds. B. Haverkamp over ‘De betekenis van het 
Loofhuttenfeest voor Israël en de volken’.

Donderdag 27 oktober
Max Lurye over ‘Vlucht uit het Noorderland’.
Ad van Liempt over ‘Aan de Maliebaan’.

Dinsdag 8 november
Rabbijn Nathan Greenberg over ‘Groeien in gebed’.
Marcel van der Poel en Gilad Nezer over 
‘De wondere wereld van de Joodse muziek’.

Dinsdag 15 november
Ayalla Zion over ‘Hoe een reis naar Israël je begrip van 
de Bijbel verrijkt’.
Rabbijn Shimon Evers over ‘Ik zal zegenen wie u 
zegenen’.

Aan de studie
De scholen beginnen weer. De collegebanken raken weer 
gevuld. Ook als u geen opleiding volgt, kunt u blijven 
studeren. In de Bijbel natuurlijk. Mogen we u een 
suggestie doen? Verdiep u de komende tijd eens in Gods 
plan met Israël. Buitengewoon verrijkend en zegenrijk. 
In de winkel op christenenvoorisrael.nl vindt u een 
divers aanbod aan Bijbelstudiematerialen. Zo is er de 
cursus Focus op Israël, waarin u globaal Gods plan met 
Israël ontdekt, de verdiepende studie Het geheim van 
Israël, die als verdiepende vervolgstudie kan dienen, en 
diverse Bijbelstudies over bijvoorbeeld Abraham, 
Kronieken, het Koninkrijk van God en de Psalmen. 

» Kijk op christenenvoorisrael.nl/winkel.
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er Excursie Kamp Amersfoort
Op donderdag 22 september organiseert Christenen voor Israël een indrukwekkende excursie 
naar voormalig werkkamp Kamp Amersfoort. 

We verzamelen bij Kamp Amersfoort en beginnen met 
een kopje ko�  e. Vervolgens krijgen we een rondleiding 
en bekijken twee korte fi lms met getuigenissen van 
oud-gevangenen. De oud-gevangenen schetsen in de 
fi lms een indrukwekkend beeld van hun gevangenschap 
in de oorlogsjaren ’40-’45. Het programma is van 11.30 tot 
14.00 uur. Deelname bedraagt 5 euro. 

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

Kamp Amersfoort | Foto: FaceMePLS / CC2.0 Flickr
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Hineni Orkest op 1 oktober in Ede

Israëlconcert 
Het belooft nu al een bijzondere avond te worden. Het 
Hineni Symfonie Orkest geeft op zaterdag 1 oktober 
een typisch Israëlisch-Joods concert, Op het program-
ma staat Jerusalem of Gold, Hava Nagila Hava,
Evenu shalom Alejem, Avinu Malkeinu en Shalom. 
Voor u een unieke gelegenheid om dit concert bij te 
wonen in de Goede Herderkerk, Ganzeweide 17 in Ede.

U kunt uw kaarten bestellen op hinenisymfonieor-
kest.nl. De kaarten kosten 15 euro in de voorverkoop 
en 17,50 euro aan de zaal. Kinderen tot en met twaalf 
jaar mogen gratis mee. 
Of koop uw kaarten bij de voorverkoopadressen. 
Chr. boekhandel De Bron, Maanderweg 12-B, Ede
Boekhandel Frits Hardeman, Telefoonweg 64-B, Ede
Chr. boekhandel De Rank, Prins Bernhardlaan 28-A, 
Veenendaal
Boekhandel Van Kooten, Zandstraat 143, Veenendaal
Chr. boekhandel De Wedloop, Kapteijnstraat 3, Bar-
neveld
The Read Shop, Dorpsstraat 119-121, Lunteren

Foto: Chris van Beek

Bijbelstudie-dvd met
ds. Willem J.J. Glashouwer

Waarom Jeruzalem?
De christelijke familiezender Family7 zond eerder een 
serie diepgravende gesprekken met ds. Willem J.J. Glas-
houwer uit over zijn boek Waarom Israël? Deze serie ver-
scheen al enige tijd geleden op dvd. Ondertussen is van 
de nieuwe serie met dominee Glashouwer over zijn boek 
Waarom Jeruzalem? eenzelfde serie gesprekken opgeno-
men en uitgezonden. En deze uitzendingen zijn nu ook 
op dvd uitgegeven. Boeiende gesprekken over Jeruzalem, 
het brandpunt van de wereld, de plek die God verkoos 
om Zijn Naam te doen wonen. De plaats waar de Here 
Jezus zal terugkeren. 

»  Bestel de dvd in onze winkel op christenenvoorisrael.nl 
voor slechts € 14,95.

Gebedskalender

‘Bid om vrede voor Jeruzalem’
Veel christenen bidden voor een verscheidenheid aan onderwerpen. Dat is fantastisch. 
Maar niemand kan de indringende Bijbelse oproep naast zich neerleg-
gen om te bidden voor het hart van Israël, de stad Jeruzalem.

“Bid om vrede voor Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u lie� ebben” 
(Psalm 122:6). “Op uw muren, Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld. Nooit 
zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. U die het volk aan de Heere 
doet denken, gun u geen rust. Ja, geef Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem 
gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde.” (Jesaja 62:6-7). Bidden 
voor Israël is bidden en danken voor vervulling van het profetisch woord van 
God. Het is ook met verwondering zien hoe het Joodse volk terugkeert en het 
land, dat al die eeuwen verwaarloosd en verlaten was, tot leven en tot bloei komt.

Gratis abonnement
Wilt u ook in gebed voor Israël? Daarvoor heeft Christenen voor Israël een gratis 
tweemaandelijkse gebedskalender met handreikingen voor concreet (dank)gebed 
voor Israël. Om deze te ontvangen – per post of e-mail – mailt u naar 
secretariaat@cvi.nl of belt u 033-2458824.

Zingen voor Israël
We gaan dit nieuwe seizoen goed van start met 
maar liefst zes feestelijke koor- en samenzang-
avonden in september en oktober. Hieronder 
vindt u het overzicht.

Drachten
Vrijdag 9 september heten we u vanaf 19.45 uur van 
harte welkom in De Menorah aan de Dwarswijk 350. Het 
belooft een muzikaal feest te worden met Mannenzang-
groep Sion uit Katwijk aan Zee, met Chr. Gemengd Koor 
Arise and Shine uit Drachten en een groot samengesteld 
gemengd koor bestaande uit leden van Soli Deo Gloria 
uit Drachten, Advendo uit Kollumerzwaag, Sjaloom uit 
Hallum, De Lofstem uit Dokkum en Cantate Deo uit 
Dokkum.

Met begeleiding van Fedde de Vries op piano, Dirk van 
Duijvenbode op het orgel en Jitske Wijmenga op dwars-
fl uit. De opening en meditatie worden respectievelijk 
verzorgd door ds. A.J. Fraanje en ds. Kees van Velzen.

Zierikzee
Zaterdag 17 september bent u vanaf 18.45 uur uitgeno-
digd in de Nieuwe Kerk aan het Kerkplein 1. Hier treden 
kinderkoor De Sjofar uit Zierikzee (foto) en het 
Chr. Sint-Annalands Mannenkoor Door Eendracht 
Verbonden voor u op. Het orgel wordt bespeeld door Ma-
rien Stouten en Leen Heyboer, en Jantine Kalkman speelt 
trompet. De opening verzorgt ds. J. Smink en de meditatie 
doet ds. Kees van Velzen. Parkeren kan op parkeerplaats 
Balie. Rond de kerk is het pas na 17.30 uur vrij parkeren

Bodegraven
Graag heten we u op dinsdag 27 september vanaf 19.45 
uur welkom in de Dorpskerk aan de Oude markt 1. 
Chr. Mannenkoor Con Forza en Jong Forza uit Woerden 
treden voor u op. Pascal van de Velde speelt trompet en 
Mark Brandwijk (foto) orgel. De opening en meditatie 
worden respectievelijk verzorgd door ds. C.J.W. Verboom 
en Pim van der Hoff .

Zangavonden in oktober
Op zaterdag 1 oktober zijn we in Heusden. Op dinsdag 11 
oktober voor de 25e (!!) keer in het Westland (’s-Graven-
zande) en op zaterdag 22 oktober in ’s-Gravendeel. Meer 
details over deze avonden leest u in onze volgende krant 
en op onze website. 

Naast koorzang is er tijdens alle avonden ook veel samen-
zang. De toegang is gratis; wel collecteren we voor de 
actie Breng de Joden thuis. In Heusden, op 1 oktober, col-
lecteren we voor het internationale werk van Christenen 
voor Israël, waar ds. Glashouwer nauw bij betrokken is.



Ochtend in de Oude Stad van Jeruzalem. | Foto: Flash90

Bezinningsconcert  
met Jigdaljahu
Christenen voor Israël organiseert op woens-
dag 12 oktober een bezinningsconcert met het 
christelijk jongerenkoor Jigdaljahu. Het concert 
begint om 20.00 uur in de Sint-Joriskerk in 
Amersfoort. Toegang is vrij, iedereen is van harte 
welkom.

Het concert heeft tot doel in alle hectiek van 
deze tijd stil te staan bij de tijd waarin we leven, 
de gebrokenheid van de wereld, maar ook bij 
Gods beloften. Naast het luisteren naar het koor 
Jigdaljahu, zullen we ook enkele liederen samen 
zingen. We bezinnen ons met ds. Henk Poot op 
de betekenis van de Grote Verzoendag. Op de 
Joodse kalender is het deze dag Jom Kippoer.

Jigdaljahu
Het christelijk jongerenkoor Jigdaljahu, on-
der leiding van dirigent Bert Noteboom, staat 
bekend om zijn kwaliteit van zingen en zijn dy-
namische manier van tekstvertolking. Het koor 
bestaat uit ongeveer 120 jongeren in de leeftijd 
van 14 tot 35 jaar. De betekenis van Jigdaljahu 
is ‘Groot is de Heer’. Het koor wordt muzikaal 
begeleid door Marco den Toom op het orgel en 
Lennart Moree aan de piano.

Praktisch
De Sint-Joriskerk bevindt zich in het centrum 
van Amersfoort (adres: Hof 1). Informatie over de 
bereikbaarheid en verdere details van de avond 
kunt u vinden op onze website cvi.nl/bezin-
ningsconcert. Toegang tot het bezinningsconcert 
is gratis (zonder reservering). Het concert duurt 
van 20.00 uur tot ca. 21.45 uur.

Solidariteitsreizen in 2016 en 2017 

Reis mee met Christenen voor Israël

Israëlreizen dit najaar
Dit najaar kunt u nog mee met de Loofhuttenreis 
(20-31 oktober) en een Wachtersreis. Voor de Loofhut-
tenreis geldt: gegarandeerd vertrek. Deze reis worden 
dus niet afgezegd vanwege een tekort aan deelnemers. 
U krijgt een prachtige indruk van het land tijdens een 
van de meest bijzondere tijden van het jaar: de Hoge 
Feestdagen. 
Tijdens de Wachtersreis zult u tijdens uw bezoek ook 
letterlijk op de muren van Jeruzalem staan om te bidden 
voor Israël. Zo helpt deze reis u op bijzondere manier om 
u bewust te worden van de geestelijke aspecten van het 
land en volk Israël door zelf actief in gebed te gaan. Israël 
is immers niet zomaar een vakantieland. Het is het be-
loofde land, waar eens de Messias zal komen om vrede te 
brengen voor heel de schepping! Van harte aanbevolen.

»  Info en aanmelding kan op relireizen.nl. Kijkt u in het 
menu onder ‘groepsreizen’ bij ‘reizen met cvi’.

Werkreis Oekraïne
Twee of drie keer per jaar organiseren wij een werk-
reis van een week naar Oekraïne, van zaterdag tot 
zaterdag. In zo’n week helpt u voedselpakketten in 
te pakken en ze met busjes te bezorgen bij de Joodse 
mensen thuis in de dorpen. Vooral in de aanloop 
naar de winter is dit belangrijk. Daarom plannen 
wij de reizen in oktober (22-29 oktober), december 
en één in het voorjaar. Per reis kunnen maximaal 
twintig personen mee. U vliegt rechtstreeks en wordt 
opgevangen door onze alijaveldwerker Koen Carlier. 
U reist mee voor slechts € 790,- all-in. Tijdens de reis 
zijn er onvergetelijke bezoeken. Ook de verschrikkin-
gen van de afgelopen eeuwen blijven niet onbespro-
ken. Koen laat u veel zien van het land en de geschie-
denis van de Joodse bewoners. 

»  Info en opgave kan per mail:  
reizen@christenenvoorisrael.nl.

Israëlreizen in 2017
Ook voor 2017 hebben wij weer een mooi reizenpro-
gramma voor u samengesteld. Acht unieke reizen met 
elk een eigen karakter. Denk aan de Lente-Israëlreis, 
van 27 maart – 3 april, als de natuur in Israël in bloei 
staat. Twee Bijbelreizen: met ds. Oscar Lohuis of ds. 
Kees van Velzen, waarbij de Bijbel onderweg steeds 
weer open gaat. Een Hartlandreis, waarbij we Judea 
en Samaria bekijken, een Jeruzalemreis, twee Vogel-
vluchtreizen waarin we in een week zo veel mogelijk 
van het land bekijken, en een heuse Verrassingsreis! 
Kortom: keuze te over. Bedenk daarbij dat we tijdens 
deze reizen verblijven in goede hotels, reizen met eer-
steklas touringcars en uitstekende gidsen gebruiken, 
en uiteraard gelegenheid creëren om het volk Israël te 
ontmoeten en te bemoedigen.

»  Info en aanmelding kan op relireizen.nl. Kijkt u in het 
menu onder ‘groepsreizen’ bij ‘reizen met cvi’.

israël aktueel | september 2016

21
W

o
e

n
sd

ag
 1

2
 o

k
to

b
er

 i
n

 A
m

er
sf

o
o

rt

Zelfs al leest u deze krant al de afgelopen 31 jaar van voor naar achteren, toch is niets zo krachtig als een daadwerkelijk bezoek aan Israël om uw liefde  
voor Israël aan te wakkeren. Daarom organiseren wij al jaren reizen ter bemoediging van het Joodse volk. Reist u mee?

Aan het werk tijdens een werkreis in Oekraïne. | Foto: CvIMitzpe Ramon in de Negevwoestijn.  
| Foto: Orientalizing / CC2.0 Flickr.com

Cora Groeneveld exposeert

Textiele kunst in het Israëlcentrum
Cora Groeneveld-Lagendijk maakt al zo’n twintig jaar textiele werkstukken. Bijbelse onderwerpen 
inspireren haar tot het schrijven van een verhaal in textiel. Vertellen is een passie van haar en ze 
geeft dan ook op verzoek spreekbeurten.  
 
Tien jaar geleden kreeg Cora meer zicht op de plaats van het Joodse volk in de Bijbel. Toen begon ze zich ook 
betrokken te voelen bij het lijden van het Joodse volk door de eeuwen heen. Zo ontstonden de kleden, die in 
september en oktober in het Israëlcentrum te zien zijn. De kleden zijn gebaseerd op de Romeinenbrief, de kerk- 
geschiedenis, maar ook op haar reizen naar Israël en Polen. Ook over Joodse feesten heeft ze een serie gemaakt. 
Pas voltooide ze het drieluik Genesis, over het verbond met Abraham, Isaak en Jakob. Voor meer informatie en 
afbeeldingen van haar werken kunt u haar website bezoeken: patchworkstory.com.

»  De expositie is van 6 september tot 29 oktober dagelijks (zondag gesloten) gratis te bezichtigen  
in het Israëlcentrum, Patroonstraat 1 in Nijkerk. Openingstijden: 10.00 tot 16.00 uur. 



Shalomfonds

Helmen voor de helpers

Daarom is uw hulp nodig: zodat 
deze vrijwilligers met kogelwerende 
helmen die hulp kunnen bieden die 
de slachtoffers toekomt.

Over Zaka
Wat doet de organisatie Zaka? Het 
begon na een vreselijke aanslag op 
een bus in 1989. Jesjivastudent  
Yehuda Meshi-Zahav en zijn mede- 

studenten gingen direct naar de plek 
van de aanslag om te helpen waar 
kon. Zeventien mensen kwamen 
om, velen waren gewond. De stu-
denten namen de ingrijpende taak 
op zich om de menselijke overblijf-
selen bij elkaar te rapen en zich 
ervan te verzekeren dat die werden 
begraven volgens de Joodse voor-
schriften.

Inmiddels bestaat Zaka uit vele 
vrijwilligers die deze taak op zich 
nemen als er een ongeval of aanslag 
is. Ze staan letterlijk in de frontlinie, 
verlenen eerste hulp als dat kan, 
maar nemen daarna ook de taak 
op zich om de plek respectvol op te 
ruimen. 

Gevaar
Dit werk is niet zonder gevaar, zeker 
wanneer het een aanslag betreft. 
Een van de middelen die Zaka de 
vrijwilligers ter beschikking wil stel-
len is een helm, zodat ze beschermd 
zijn tegen kogels of rondvliegende 
scherven. Helpt u ook? Zodat Israël 
kan blijven rekenen op de hulp van 
deze bijzondere vrijwilligers? 

Een helm kost 270 euro.

»  Maak uw bijdrage over op  
NL38 ABNA 529 310 252 van  
Christenen voor Israël en vermeld 
daarbij ‘helmen Zaka’.  
Dank voor uw bijdrage aan dit 
bijzondere werk.

Foto: Rose Davies / CC2.0 Flickr.com 

Dit jaar willen we voor de zeventiende keer een 
groot aantal tulpenbollen naar Israël brengen. 
We willen de mensen met deze actie bemoedigen 
door op talloze plaatsen bollen uit te delen als 
we hen in november opzoeken. En wanneer de 
tulpen in het voorjaar van 2017 in bloei staan, 
getuigen ze opnieuw van onze vriendschap. Zo 
laten we de Israëli’s zien dat we solidair met hen 
zijn, omdat we uit de Bijbel weten dat God een 
heel bijzondere relatie met ze heeft. 

»  Doe mee met de Tulpenactie. Vraag de folder 
met alle informatie bij ons aan of bestel direct 
op christenenvoorisrael.nl/tulpenactie. Want 
voor slechts € 12,00 (vier zakjes van zeven bollen) 
doet u al mee met de actie. Bestellen kan ook via 
033-2458824.

Tulpenactie 2016: 
Solidair met IsraëlGruwelijk werk, dat met uiterst respect wordt gedaan. De mensen – vrijwilligers (!) – van Zaka 

nemen de bijzondere taak op zich om te helpen op de plek waar mensen zijn omgekomen.  
Vaak zijn ze al ter plekke als eerste hulp nog nodig is en het gevaar nog niet is geweken. 
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Verzamelitems zijn geld waard
Het zit veel mensen een beetje in ’t bloed: het verzamelen van spullen. Verzamelaars zijn er in allerlei soorten 
en maten. Wanneer het verzamelen een serieuze hobby wordt, zijn verzamelaars ook bereid om iets uit te 
geven voor hun verzameling. En daar valt dus iets te verdienen. Oud geld. Buitenlandse munten. Postzegelver-
zamelingen. Maar ook oude zwart-witansichtkaarten (geen kerstkaarten) en geboortekaartjes (niet ouder dan 
drie jaar) doen het goed op de verzamelmarkt. Heeft u ze thuis liggen en doet u er niets mee? Lever ze dan in 
bij Christenen voor Israël in Nijkerk. De opbrengst komt dan ten goede aan onze projecten in Israël. U kunt 
die ook toesturen: Christenen voor Israël, Postbus 1100, 3860 BC Nijkerk.

Foto: Marcia Furman / CC2.0 Flickr.com

Israëlnieuws via 
Whatsapp
Amper twee maanden verder en al zo’n duizend mensen 
hebben zich aangemeld voor onze Whatsapp-nieuws-
dienst. Simpeler kan het niet. Meld u aan door onze 
nieuwsdienst toe te voegen aan de contacten in uw 
telefoon. Het nummer is: 06-58 888 171. Stuur vervol-
gens een berichtje ‘israëlnieuws aan’ naar dit nummer 
en u ontvangt in het vervolg dagelijks nieuws uit en over 
Israël op uw telefoon! Maximaal twee berichten per dag. 
Geheel gratis.



“Je zou bijna denken dat het eten hier zelfs nóg be-
ter smaakt!” Hineni heeft een nieuw onderkomen 
gevonden in Jeruzalem. Nog steeds op loopafstand 
van de Oude Stad, dus zeg maar hartje Jeruzalem.

De nieuwe locatie was nodig omdat de huur van de oude 
locatie afl iep. De vrijwilligers en de gaarkeukenbezoekers 
weten de weg al te vinden naar de nieuwe locatie. Het 
ziet er allemaal spic en span uit. En het enthousiasme en 
de toewijding waarmee de maaltijden worden bereid, zijn 
misschien wel de geheime ingrediënten waarom de maal-
tijden van Hineni zo uitstekend smaken.

Directeur Benjamin Philip: “Deze nieuwe locatie is ideaal. 
Het biedt zoveel meer mogelijkheden. Het humanitair 
restaurant – want zo noem ik dat het liefst, zeker naar 

de mensen toe die de gaarkeuken bezoeken – is nu op 
de begane grond. Voor ouderen en mensen die slecht ter 
been zijn, is dat veel praktischer. Maar er is hier ook meer 
ruimte om groepen te ontvangen en zo uitleg te geven 
over het werk van Hineni. En – met een knipoog gezegd 
– ik heb ook ontzettend veel ruimte voor vrijwilligers. 
Dus wie wil helpen om de armen van Jeruzalem van een 
warme maaltijd te voorzien, is van harte welkom om mee 
te doen.”

»  Wil je helpen bij Hineni? Mail dan naar hineni@netvisi-
on.net.il (dat kan gewoon in het Nederlands). Mail mini-
maal een week van tevoren dat je van plan bent te komen, 
dan kan Benjamin Philip er rekening mee houden met de 
planning. Je bent welkom voor één dag, maar het spreekt 
voor zich dat het voor de planning een stuk prettiger is 
als je ten minste een week komt helpen.

Zij spreken over Israël
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Israëlweek op De Betteld
Vakantiepark De Betteld in Zelhem organiseert van 29 augustus tot 
2 september een Israël-midweek met als thema ’Waarom nu Israël?’ 
Het bestaat uit een uitgebreid en afwisselend programma met sprekers 
als Jacob Keegstra (Internationale Christelijke Ambassade), Sieb Buiten 
(Comité Gemeentehulp Israël), ds. Willem J.J. Glashouwer (Christenen 
voor Israël) en Richard Vos (Near East Ministry). Uit Israël komt het 
zangduo Barry en Batya Segal, er zijn stands van verschillende orga-
nisaties, producten uit Israël en interessante workshops. De midweek 
wordt gevolgd door een Israëlweekend van 2 tot 4 september.

 » Kijk voor meer informatie op betteld.nl.

Ondernemersplatform helpt

Bouwen met Israël
Wat kunnen Nederlandse ondernemers beteke-
nen voor Israël? Veel. Heel veel. Ondernemers- en 
businessplatform Bouwen met Israël van Chris-
tenen voor Israël is al ruim tien jaar betrokken bij 
jongerenprojecten in Israël en heeft zodoende veel 
kunnen betekenen en blijft betrokken. Zo is het 
ondernemersplatform nog steeds betrokken bij de 
door hen geschonken bakkerswagen die momen-
teel als mobiele espressobar op vele evenementen 
staat. Hierdoor vinden de meisjes van project 
Eden, veelal met een verleden van misbruik, weer 
een plekje in de maatschappij. Ook is het platform 
nauw betrokken bij de bouw van een naschoolse 
opvang in Ashdod voor immigrantenjeugd van 
het project Yedidim. De bouw kan elk moment 
beginnen.

Inmiddels telt het platform 95 leden. De 100e on-
dernemer die zich aanmeldt, mag zich verheugen 
op een heuse rondvlucht met vliegtuig boven diens 
huis of bedrijf, gevlogen door een van de onderne-
mers in het platform.
Bent u ondernemer of manager en heeft u een hart 
voor Israël? Sluit u dan aan bij ons platform. Een 
mooie club van diverse ondernemers die elkaar 
verrijken en versterken en pal staan voor Israëls 
toekomst. Interesse? Neem contact op met coördi-
nator Klaas Hoekstra, bel 06-23634976 of mail naar 
kl.hoekstra@fi lternet.nl.

Kees Kant, Henk Poot, Willem J.J. Glashouwer, 
Kees van Velzen, Heleen Bénard, Marianne 
Glashouwer, en nog velen meer. Zij spreken al-
lemaal over Israël, door heel Nederland. En als 
u wilt, komen ze ook voor uw groep spreken.

Waarover spreken zij? 
Uiteraard heeft een spreekbeurt als doel om samen 
meer te ontdekken van wat de Bijbel vertelt over 
Israël. De meeste sprekers geven u op onze website 
christenenvoorisrael.nl/sprekers al een aantal moge-
lijke onderwerpen waarover zij een studie of lezing 
kunnen verzorgen. 

Wanneer spreken ze? 
De meeste sprekers komen op avonden om een lezing 
te verzorgen, maar de ochtend of middag kan ook. Dat 
kan eenmalig zijn, maar denk ook eens na of een korte 

serie van bijvoorbeeld drie of vier lezingen voor uw 
groep een optie is. Of vraag een spreker ter onder-
steuning van de cursus Focus op Israël. Ook bestaat 
er de mogelijkheid onze sprekers voor een zondagse 
preekbeurt uit te nodigen. 

Voor wie spreken ze? 
Eigenlijk maakt de groep niet uit. De Bijbelstudie-
groep van uw gemeente, uw vriendenkring, een lezing 
op een familiereünie of jeugdweekend, of de regionale 
vrouwenvereniging. Onze sprekers openen de Bijbel 
samen met elke groep die meer wil begrijpen van Gods 
plan met Israël.

»  Nieuwsgierig of enthousiast geworden om ook met 
hulp van een van onze sprekers de Bijbel te openen? 
Kijk in onze agenda waar bij u in de buurt een spreek-
beurt wordt georganiseerd. Of nodig zelf een spreker 
uit op christenenvoorisrael.nl/sprekers.

Onze projecten in Israël

Hineni heeft nieuw onderkomen



Verkort jaarverslag 2015

Activiteiten in het kader van de 
doelstelling

Israël Aktueel: Al jaren is Israël Ak-
tueel een graag geziene krant in veel 
Nederlandse huishoudens. De krant 
van Christenen voor Israël is in 2015 
tienmaal verschenen. In de krant brach-
ten we betrouwbaar en positief nieuws 
over Israël, evenals scherpe analyses en 
theologische beschouwingen. De 28 pa-
gina’s tellende maandkrant volgt zowel 
de politieke als geestelijke ontwikkelin-
gen in Israël evenals de relaties tussen 
Nederland en Israël. De oplage bedroeg 
gemiddeld 70.000 exemplaren. Het 
aantal vaste verzendadressen was ulti-
mo 2015 ruim 51.000. De overige 19.000 
kranten werden uitgereikt aan kerken, 
verenigingen en tijdens spreekbeurten. 
Andere publicaties: Profetisch Perspec-
tief verscheen viermaal gedurende 2015. 
In deze uitgave worden actuele thema’s 
in een Bijbels en profetisch perspectief 
belicht. De oplage bedroeg 2.100 exem-
plaren in 2015. Het abonnement kost 
de lezer € 32,75 per jaar. | Kinderblad Tov 
is een uitgave die viermaal per jaar ver-
schijnt met een oplage van gemiddeld 
7.500 per nummer. Dit blad is bestemd 
voor kinderen van negen tot veertien 
jaar en geeft informatie over Israël en 
het Jodendom. | De oplage van Israël 
en de Kerk is 3.250 exemplaren. Dat was 
een toename ten opzichte van 2014 met 
8 procent. Het verheugt ons dat er een 
toenemende belangstelling is. Israël en 
de Kerk verscheen viermaal. Het blad is 
bedoeld voor predikanten, voorgangers 
en allen die theologisch geïnteresseerd 
zijn. In 2015 werd er viermaal een pre-
dikantendag georganiseerd, waaronder 
een excursie naar Joods Antwerpen. 
Deze dagen mochten zich verheugen 
in een goede opkomst. | In 2015 zijn er 
vier nieuwsbrieven uitgegaan met daarin 
de volgende thema’s: de overlevenden 
van de Shoah (Holocaust) in januari en 
december; de terugkeer van de Joden in 
het land van Israël; het werk van Aleh 
voor kinderen met een verstandelijke 
en fysieke handicap; het internationale 
werk van Christenen voor Israël.

Website: In 2014 is besloten om de 
website te gaan vernieuwen en dat 
heeft in 2015 zijn beslag gekregen. Meer 
interactie en mogelijkheden via sociale 
media. Het websitebezoek nam verder 
toe en steeg naar 341.000 bezoekers in 
2015.
Evenementen: In januari vond een 
Holocaustherdenking plaats in Nij-
kerk. Ruim driehonderd gasten wa-
ren aanwezig. In het najaar van 2015 
organiseerden we drie concerten met 
de Israëlische band Tzahal, in Antwer-
pen, Veenendaal en Drachten. Meer 
dan tweeduizend bezoekers bezochten 
deze concerten. In juni vond er een 
speciaal concert plaats in Nunspeet van 
de concertpianiste uit Israël, Astrith 
Baltsan. De zaal (van bijna vierhonderd 
personen) was helemaal uitverkocht.
Bijbelstudiemateriaal: In 2015 kwam 
ook het boek Zoon van de Gezegende 
van ds. Henk Poot beschikbaar. 
Sprekers uit Nederland en Israël: 
In 2015 waren er ruim 290 preek- en 
spreekbeurten met eigen sprekers. In 
het najaar van 2015 is ook ds. Kees Kant 
uit Katwijk aan onze sprekerslijst toe-
gevoegd. Daarnaast waren er achttien 
bijeenkomsten met sprekers uit Israël 
en andere landen waaronder Yigal 
Ben Shalom, Michael Freund, Zvi Eyal, 
Harold Eckert en Naim Khoury. Ook 
organiseerden we twee Israëlcursussen 
van twaalf bijeenkomsten met verschil-
lende sprekers. De gemiddelde opkomst 
was 150 personen en gemiddeld 80 
personen volgden het programma via 
een livestream op de computer. 
Scholenproject: In 2015 zijn 296 pre-
sentaties op scholen, in kerken en voor 
studenten gehouden over onder andere 
het Jodendom, Israël in het nieuws en 
de Joodse feesten. Dat waren er ruim 
honderd meer dan in 2014. 
Zomertentoonstelling: Gedurende de 
zomermaanden organiseerden we in 
Nijkerk de tentoonstelling Vreugde in 
verdrukking. De interactieve expositie 
toonde hoe de Bijbelse feesten werden 
gevierd in de periode 1938-1945. In to-
taal was het bezoekersaantal 6.078.
Reizen naar Israël en Oekraïne: In 2015 

organiseerde Christenen voor Israël zes 
solidariteitsreizen en één gemeentereis 
naar Israël en naar Oekraïne. Hieraan 
namen in totaal 184 personen deel. 
Ook zijn er in 2015 drie predikanten- en 
voorgangersreizen naar Israël geweest. 
Hieraan werd door 64 predikanten 
en voorgangers deelgenomen. In de 
zomer vonden er vier werkreizen voor 
jongeren naar Jeruzalem plaats. Ruim 
vijftig jongeren namen hieraan deel. Zij 
deden klusjes, schilderwerk en andere 
praktische werkzaamheden bij arme 
families in de wijk Kiryat HaYovel. 
Isreality: De jongerenafdeling was in 
2015 wederom erg actief. Met stands 
werd er acte de présence gegeven op de 
pinksterconferentie van Opwekking en 
op de beurs in Hardenberg en Gorin-
chem. Het magazine Israelity werd aan 
5.500 jongeren toegezonden. Daar-
naast ontvangen 4.000 jongeren onze 
nieuwsbrief voor jongeren.

Hulpverlening in het kader van de 
doelstelling

Breng de Joden thuis: Voor de actie 
Breng de Joden thuis werd in 2015 een 
netto bedrag van € 1.391.404 ingeza-
meld. Christenen voor Israël heeft in de 
Oekraïne haar eigen veldwerker Koen 
Carlier en werkt samen met stichting 
Ebenezer, het Joods Agentschap en 
Ezra. Rondom Koen zijn een tiental vas-
te en vrijwillige krachten werkzaam in 
het team. In 2015 zijn er voorbereidin-
gen getroffen om in de Oekraïne een 

zelfstandige afdeling van Christenen 
voor Israël te openen. In 2016 moet dat 
gerealiseerd worden. In 2015 open-
den we in Kiev een opvanghuis voor 
vluchtelingen. In afwachting van hun 
emigratie naar Israël kunnen ze hier 
verblijven. Naast de praktische hulp 
bij alija zorgt Christenen voor Israël 
ook voor de verdeling van tienduizend 
voedselpakketten en humanitaire hulp 
voor Joodse weeshuizen en gezinnen. 
Christenen voor Israël ondersteunt ook 
een tweetal integratieprogramma’s voor 
nieuwe olim in Israël. De terugkeer van 
de Joden uit India werd ook in 2015 
ondersteund via de organisatie Shavei 
Israel. Ruim zevenhonderd Joden uit 
India konden daardoor naar Israël gaan 
in 2015. 
Jaffa Instituut: Voor het Jaffa Instituut 
van dr. David Portowicz voor kansarme 
en misdeelde kinderen in Jaffa en Beth 
Shemesh werd netto € 96.000 van gift-
gevers ontvangen. Daarnaast hebben 
we ook € 120.000 bijgedragen voor 
dagelijkse maaltijden bij de naschool-
se opvang in Jaffa. Het Jaffa Instituut 
organiseert ook zomerkampen voor de 
minderbedeelde kinderen. In 2015 was 
het mogelijk om meer dan duizend van 
deze kinderen een vakantie te geven. 
Rama: Er werden wederom in 2015 
– weliswaar op beperkte schaal – acti-
viteiten voor kinderen georganiseerd, 
vaak in nauwe samenwerking met de 
Messiaanse gemeente in Camiel. In juni 
2015 overleed onverwacht de oprichter 
en tevens inspirator van het kinderwerk 
in Rama: ds. George Kazoura. In 2014 
was hij nog met zijn dochter voor een 
week in Nederland voor het houden 
van spreekbeurten. Het is nog ondui-
delijk of en in welke vorm dit werk 
voortgezet zal worden.
Baptistengemeente in Bethlehem: 
Naast een jaarlijkse bijdrage van bijna  
$ 30.000 voor het werk van de ge-
meente draagt Christenen voor Israël 
jaarlijks $ 30.000 bij voor hulp aan arme 
gezinnen. Dit betreft voornamelijk 
voedselhulp en eerste levensbehoeften.
Voedselverstrekking: Eén van de meest 
aansprekende projecten van Christe-
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In 2015 is ons werk en zijn de vele activiteiten bijzonder gezegend. Wij kunnen ons werk niet doen zonder de trouwe steun van kerken,  
sponsors, donateurs en vrijwilligers. Wij zijn enorm blij met de buitengewone en trouwe inzet van vele vrijwilligers, in Nijkerk en in het land.  

In 2015 werd er aan collecten, legaten en giften voor bijna E 6 miljoen bijeengebracht. In 2014 was dit ruim E 5,7 miljoen.  
Bij de keuze en de afdrachten van de projecten is er een nauwe samenwerking met Keren Hayesod in Jeruzalem

Zij keerden in 2015 terug naar Israël, dankzij uw 
bijdrage aan de actie Breng de Joden thuis.  
| Foto: CvI

Zij kregen van u een zakje tulpenbollen. | Foto: CvI

Verdeling kosten naar bestemming

Bestemming Doelstelling
Projecten Voorlichting Eigen Fondsen 

werving
Beheer en  

administratie
Totaal 2015 Begroot 2015 Totaal 2014

Afdrachten aan organisaties 3.028.476 3.028.476 2.483.228 2.947.332
Eigen aanschaffingen voor projecten 200.937 200.937 60.000 279.876
Voorlichting/publiciteit 456.014 409.434 142.129 1.007.577 1.061.859 863.438
Personeelskosten 194.119 528.981 230.658 240.170 1.193.928 1.193.890 1.177.436
Huisvestingskosten 29.881 41.828 34.647 40.033 146.389 130.000 152.991
Kantoor- en algemene kosten 88.999 73.272 63.729 63.729 289.729 290.808 330.370
Afschrijving en rente 6.403 11.707 12.368 12.451 42.929 40.000 40.229
Bijzondere lasten 21.922

Totaal 4.004.829 1.065.222 483.531 356.383 5.909.965 5.259.785 5.813.594



nen voor Israël is de hulp aan de armen 
in Israël via het Hineni Centrum in 
Jeruzalem. Hineni betekent ‘hier ben 
ik’. In 2015 werden er meer dan 72.000 
maaltijden gedistribueerd. Voor een 
groot gedeelte via het restaurant, maar 
ook werden maaltijden afgehaald of ge-
distribueerd via organisaties van derden. 
Eind 2015 is er door Hineni een nieuwe 
locatie gehuurd voor een periode van 
vijf jaar. In april 2016 loopt namelijk het 
huurcontract af aan de Frumkinstreet 
in Jeruzalem. De apparatuur zal meever-
huizen. 
We hebben ook bijgedragen aan voedsel-
pakketten en voedselbonnen via CFOIC, 
Chasdei Naomi, Jaffa Instituut en het 
Educational Centre in Savyon.
Holocaustoverlevenden: Eénmaal per 
jaar houdt Christenen voor Israël een 
inzameling voor de overlevenden van de 
Holocaust. Christenen voor Israël heeft 
in 2015 een tweetal organisaties onder-
steund, namelijk Amcha en Le Chaim 
to Life. In Oekraïne werden een vijftal 
Holocaustmonumenten opgericht bij 
massagraven van Joden, die vermoord 
werden in de periode 1941-1944. Deze 
monumenten werden geplaatst onder 
verantwoordelijkheid van Joodse overle-
venden in het bijzijn van een rabbijn.
C.F.O.I.C.: C.F.O.I.C. (Christian Friends 
Of Israeli Communities) biedt hulp aan 
Joden in Samaria, Benjamin en Juda, ook 
wel het hartland van Israël genoemd. 
C.F.O.I.C. is een onderdeel van Christe-
nen voor Israël en werkt nauw samen 
met het kantoor van C.F.O.I.C.-Israël, ge-
leid door Sondra Baras. Voor dit project 
is in 2015 netto ontvangen € 75.123. 
Tulpen naar Israël: Christenen voor 
Israël heeft als een teken van liefde en 
vriendschap en ter bemoediging van het 
Joodse volk, de tulpentour in 2015 ge-
organiseerd. De 100.000 bollen werden 
uitgereikt in scholen (onder andere in 
Jeruzalem), gemeentehuizen, wijkcentra, 
kibboetsen, bejaardencentra en aan vele, 
vele individuen. De tulpenreis duurde 

acht dagen en er werden bijna honderd 
bezoeken afgelegd. 
Ondernemersplatform Werken aan de 
toekomst: Tachtig ondernemers zijn bij 
het ondernemersplatform aangesloten. 
Zij maken naast een vaste bijdrage van 
€ 500 per jaar, een donatie voor de pro-
jecten naar draagkracht over. De totale 
inkomsten over 2015 van de onderne-
mers bedroegen ruim € 86.250. Dit was 
wat hoger dan in 2014. 
Jerusalem Foundation - Kiryat Hayo-
vel: In de zomer van 2015 zijn er meer 
dan zestig vrijwilligers, onder wie veel 
jongeren, twee weken uitgezonden om 
in een achterstandswijk van Jeruza-
lem, Kiryat Hayovel, reparatiewerk aan 
huizen te verrichten. Dit is een voort-
zetting van 2013 en 2014. Het reparatie-
werk varieerde van het schilderen van 
appartementen tot het vervangen van 
een plafondlamp. De mensen waren 
dankbaar dat in deze kleine dingen ook 
aan hen gedacht werd. Tevens werden 
de aangelegde tuintjes samen met de 
bewoners verzorgd.

2016 en de volgende jaren

Om op een breed vlak christenen te in-
formeren is geconstateerd dat er nieuwe 
wegen moeten worden bewandeld om 
de groep tussen 25 en 45 jaar te bereiken. 
Bijeenkomsten moeten een meer eigen-
tijdse invulling krijgen, nieuwe media 
moeten beter benut worden en ook toe-
pasbaar gemaakt worden voor het werk. 
Hiermee is in 2014 een begin gemaakt, 
en het zal in de komende jaren verder 
uitgewerkt worden. In 2015 zijn een aan-
tal doelen opnieuw geconcretiseerd in 
een nieuw meerjarenplan. Maandelijks 
komen een aantal stafmedewerkers bij 
elkaar voor het ontwikkelen van plannen 
en voor het ondersteunen bij de uitvoe-
ring. 

Projecten die we blijvend ondersteunen, 
veelal in samenwerking met organisaties 
in Israël, zijn: alija uit de voormalige 
Sovjet-Unie en India; hulp aan arme ge-
zinnen waaronder voedselverstrekking; 
onderwijs en integratie; Arabische chris-
tenen in moeilijke omstandigheden; 
hulp aan overlevenden van de Shoah.
We streven ernaar om voldoende midde-
len te vergaren om zichtbaar gestalte te 
kunnen geven aan onze verbondenheid 
met Israël en het Joodse volk. Dat 2016 
ook een gezegend jaar mag zijn waarin 
we de doelstelling ten volle kunnen 
uitvoeren.
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Door uw bijdrage mochten wij een herdenkings-
monument plaatsen bij dit massagraf, waar voor-
heen niets stond ter nagedachtenis. | Foto: CvI

Verklaring besteding middelen

Het bestuur verklaart dat alle middelen in het verslagjaar zijn 
besteed in het belang van de doelstellingen.

Nijkerk, 22 juni 2016
Statutaire naam Stichting Christenen voor Israël Nederland
Vestigingsplaats Nijkerk
Rechtsvorm Stichting
Omschrijving  
doelstelling  De stichting heeft als doel christenen op te 

wekken tot solidariteit met en inzet voor 
Israël. Dit bereikt zij door het geven van 
informatie en door het verlenen van hulp. 
De stichting oefent haar werkzaamheden 
uit mede in het verband dat wordt gevormd 
met de te Nijkerk gevestigde Stichting 
Christians for Israel International.

Het bestuur bestaat uit acht personen, die voor een periode van 
vier jaar worden benoemd. De benoeming vindt plaats door de 
zittende bestuursleden.  
Alle leden van het bestuur, de directie en de toezichthoudende 
commissie, hebben geen relevante nevenfuncties.

Geconsolideerde balans per 31 december 2015

                      2015                        2014
EUR EUR EUR EUR

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa 59.885 60.285

Vlottende activa
Voorraden 88.597 94.334
Vorderingen en overlopende activa 348.079 399.597
Effecten 3.560 3.724
Liquide middelen 1.846.600 1.748.316

 2.286.836 2.245.971

Totaal 2.346.721 2.306.256

Passiva
Reserves en fondsen
- Reserves
  Continuïteitsreserve                     750.000 750.000
  Bestemmingsreserve bestuur 409.615 550.000
  Overige reserves 127.235 159.850

1.286.850 1.459.850
- Fondsen
   Bestemmingsfonds bepaald door 
giftgevers

928.139 681.980

Kortlopende schulden 131.732 164.426

Totaal 2.346.721 2.306.256

Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2015

Werkelijk 2015 Werkelijk 2014
EUR EUR

Baten

- Baten uit eigen fondsenwerving 5.969.563    5.748.209
- Baten uit beleggingen 13.561 20.289
Som der baten 5.983.124 5.768.498

Lasten
Besteed aan doelstellingen
- Ondersteuning projecten 4.004.829 4.072.218
- Voorlichting 1.065.222 885.426

5.070.051 4.957.644
Werving baten
- Kosten eigen fondsenwerving 483.531 465.491

483.531 465.491
Beheer en administratie
-Kosten beheer en administratie 356.383 368.537
Bijzondere lasten
- Nagekomen posten 0 21.922
Som der lasten 5.909.965 5.813.594

Resultaat 73.159 -/- 45.096

Resultaatbestemming 2015
Toevoegen/onttrekken aan:  
Bestemmingsreserve bestuur -/- 290.385
Overige reserves 117.385
Bestemmingsfonds 246.159

 73.159

Accountantsverklaring

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samen-
stelling van het vermogen van de Stichting Christenen voor Israël Nederland te Nijkerk 
per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming met de  
Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor fondsenwervende instellingen RJ 650.

Meeuwsen Ten Hoopen Accountants B.V.

Opmerking: Deze accountantsverklaring heeft betrekking op de volledige jaarrekening 
2015. U kunt de volledige jaarrekening over de post ontvangen door overmaking van 
€ 5,00 op rekening NL38 ABNA 0529 310 252 onder vermelding van uw naam en adres 
en ‘geconsolideerde jaarrekening 2015’.

Christenen voor 
Israël is vanaf 1999 
in het bezit van het 
CBF keurmerk, dat 
per 1 januari 2015 
is verlengd tot 1 
januari 2018. De 
stichting is in juli 
2016 door het CBF 
aangemerkt als ’er-
kend goed doel’, op 
basis van de nieuwe 
erkenningsregeling 
die het oude keur-
merk vervangt.



In woord en daad naast Israël staan
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2015 was het jaar waarin het herdenken centraal stond: het herdenken van zeventig jaar bevrijding, van zeventig jaar na de Holocaust,  
na de bevrijding van Auschwitz. We stonden stil bij de slachtoffers, maar ook bij hen die overleefden, en al zeventig jaar lang de verschrikkingen  

van toen elke dag met zich meedragen. Met herdenkingsconcerten in het voorjaar stonden we stil bij al dit leed, bij de ernstige gevolgen  
van antisemitisme. En nog altijd blijkt het nodig dat we aandacht vragen voor de gevaren van antisemitisme. Daarom organiseerden we  
in het najaar een manifestatie in Den Haag, vanwege het bezoek én de ontvangst van de voorzitter van de Palestijnse Autoriteit Abbas  

in de Tweede Kamer. Uit de enorme, toegenomen belangstelling voor de twee Israëlcursussen en de vele verzoeken om lezingen  
over Israël in Nederland bleek dat u zich wilt verdiepen in wat Gods Woord ons zegt over Zijn volk. 

Een bloedhete dag in juli, en dan 
toch kilometers lopen voor Aleh. 
De tocht, georganiseerd met de 
SGP, leverde een bedrag van 14.434 
euro op. Aleh verzorgt meervoudig 
gehandicapte kinderen in Israël. 

Speciaal voor gezinnen organi-
seerden we in de meivakantie de 
Israël-Familieweek. Zo kon je tijdens 
de workshop van kunstenaar Lior 
Kimmel je eigen kunstwerk maken. 
Enkele honderden mensen kwamen 
naar deze week.

Op 8 december werd het eerste 
kaarsje van de grote menora aan-
gestoken door opperrabbijn Jacobs. 
Deze keer stond de menora in 
Maastricht.

Voor de eerste keer organiseerden 
we een Bijbelstudieweekend met 
Henk Binnendijk. En met succes, 
want het was volgeboekt.

Veertig jongeren staken hun handen 
uit de mouwen voor Israël, in Israël. 
In de wijk Kiryat HaYovel hielpen 
ze met kleine klussen en tuinieren. 
Zo hielpen ze niet alleen de wijk 
een mooier aanzien te geven, maar 
zorgden ze ook voor een luisterend 
oor voor de bewoners.

Christenen voor Israël organiseert 
reizen naar Israël, waarin ontmoe-
ting met de inwoners centraal staat. 
Scholieren van de Driestar Educatief 
bezochten het Joods studiecentrum 
in Savyon en kregen daarbij uitleg 
van rabbijn Brodman.

Feest! Tzahal was in het najaar weer 
in Nederland voor enkele concerten. 
Zo’n tweeduizend mensen kwamen 
luisteren – en wie durfde, danste 
zelfs mee.
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’Toda raba, hartelijk dank 
voor uw steun!’
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Dit jonge gezin uit Oost-Oekraïne 
wordt opgevangen bij het project 
First Home in the Homeland in 
de kibboets Hashlosha (vlakbij de 
Gazastrook), waar ze hun eerste 
maanden in Israël doorbrengen en 
Hebreeuws leren. 

Een klinkend concert van de kinde-
ren van het jeugddorp Neve Michael. 
Kinderen uit moeilijke thuissituaties 
worden hier liefdevol opgevangen. 
Het jongenshuis moest grondig ge-
renoveerd worden, wat 115.000 euro 
kostte. U maakte dat mogelijk. 

Meer dan vierhonderd mensen 
verzamelden zich voor het Tweede 
Kamergebouw om hun solidariteit 
met Israël te tonen. Voorzitter 
Mahmoud Abbas van de Palestijnse 
Autoriteit werd door de koning en 
in de Tweede Kamer ontvangen. U 
kwam naar Den Haag en riep op: 
‘Abbas, leer je kinderen vrede!’

U helpt bij de terugkeer van de Bnei 
Menashe vanuit Noordoost-India 
naar Israël. In juni konden daarom 
250 leden alija maken. Deze groep 
gaat naar Katzrin op de Golanhoog-
vlakte. In Bijbelse tijden was dit het 
oostelijke gebiedsdeel van de stam 
Manasse, dus deze afstammelingen 
van Manasse komen echt thuis.

Zij gaan naar huis, en zijn inmid-
dels al thuis in Israël. U maakt het 
mogelijk dat wij al jarenlang kunnen 
helpen bij de terugkeer van Joden 
naar Israël. Praktische hulp in de 
vorm van transport, een luisterend 
oor, en in dit geval ook onderdak in 
de schuilplaats in Kiev.

Naast hulp bij alija, maakt u het ook 
mogelijk dat we arme Joodse families 
in Oekraïne van voedselpakketten 
voorzien. We mochten duizenden 
pakketten uitdelen. Alija maken is 
niet voor iedereen een optie, maar 
helpen kunnen we altijd. En de olie 
op de grond zit met opzet niet in de 
zak met levensmiddelen. Zo’n fl es 
olie kun je namelijk beter rechtop 
houden.

Een nieuw jasje voor uw vertrouwde 
krant Israël Aktueel. Dat is nu precies 
een jaar geleden. Het abonnee-
bestand van onze krant nam het 
afgelopen jaar met enkele duizenden 
lezers toe.

Door uw trouwe en ruimhartige 
steun kunnen we al jarenlang een 
trouwe vriend van Israël zijn. En dat 
wordt ook in Israël opgemerkt. Isra-
els president Reuven Rivlin bedankte 
directeur Roger van Oordt hiervoor, 
een handdruk die ook u geldt.

Hineni, de gaarkeuken – en voor de 
bezoekers ervan humanitair restau-
rant genoemd – in hartje Jeruzalem. 
Elke dag geeft u tweehonderd arme 
inwoners van de stad een warme 
en voedzame maaltijd. U toont in 
woord en daad: hineni, hier ben ik.

Foto’s: CvI, Shavei Israel, Jaco Klamer



www.zoeklicht.nl/zoeklichtdag
Locatie: De Basiliek, Veenendaal

Zaterdag 1 oktober

Sprekers: Jacques Brunt, Peter van der Weerd, 
Theo Niemeijer en Feike ter Velde
Muzikale medewerking van Joke Buis en band
Kinderprogramma voor 4-12 jaar | Crèche voor 0-4 jaar

ZOEKLICHT-DAG 2016

Verwachting?!

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

Het Engelse origineel van ‘Getallen in de Bijbel’ verscheen al in 
1894. Het boek is verdeeld in twee hoofddelen, waarvan het eerste 
gaat over het bovennatuurlijke ontwerp van de getallen in de 
Bijbel; met algemene informati e daarover en de bijzondere wijze 
waarop ze gebruikt worden. Het tweede - en grootste - deel gaat 
over de geestelijke betekenis van allerlei specifi eke getallen in de 
Bijbel. ‘Getallen in de Bijbel’ is inmiddels een bestseller!

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

P.A. Slagter - 64 blz - 20x12,5 cm - 9789066942387 - € 5,50

De Bijbel bevat vele profeti eën en beloft en met betrekking tot Israël, 
waarvan een groot deel - maar nog niet alles - al in vervulling is gegaan.
In dit boekje worden diverse Bijbelteksten over de terugkeer en het 
herstel van Israël in kaart gebracht. Uitgaande van het verschil tussen 
profeti e en beloft e, is vooral gekeken naar het verband waarin de 
betreff ende woorden staan, meer dan naar de context van de huidige 
ontwikkelingen. Want het gaat uiteindelijk zoals het in de Bijbel staat.

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

Het Engelse origineel van ‘Getallen in de Bijbel’ verscheen al in 
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Bijbel; met algemene informati e daarover en de bijzondere wijze Bijbel; met algemene informati e daarover en de bijzondere wijze 
waarop ze gebruikt worden. Het tweede - en grootste - deel gaat 
over de geestelijke betekenis van allerlei specifi eke getallen in de 
Bijbel. ‘Getallen in de Bijbel’ is inmiddels een bestseller!

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

P.A. Slagter - 64 blz - 20x12,5 cm - 9789066942387 - € 5,50

De Bijbel bevat vele profeti eën en beloft en met betrekking tot Israël, 
waarvan een groot deel - maar nog niet alles - al in vervulling is gegaan.
In dit boekje worden diverse Bijbelteksten over de terugkeer en het 
herstel van Israël in kaart gebracht. Uitgaande van het verschil tussen 
profeti e en beloft e, is vooral gekeken naar het verband waarin de 
betreff ende woorden staan, meer dan naar de context van de huidige 
ontwikkelingen. Want het gaat uiteindelijk zoals het in de Bijbel staat.

SCHILDERIJEN COR VISSER
telefoon: 0180-682627

WWW.ATELIERCORVISSER.NL
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Joodse kalender

3 september 2016
Thoralezing: Re’ée, Deutero-
nomium 11:26-16:17
Haftarahlezing: Jesaja 54:11-55:5

10 september 2016
Thoralezing: Sjoftíem, Deutero-
nomium 16:18-21:9
Haftarahlezing: Jesaja 51:12-52:12

17 september 2016
Thoralezing: Ki teetsée, Deutero-
nomium 21:10-25:19
Haftarahlezing: Jesaja 54:1-10

24 september 2016
Thoralezing: Ki tavó, Deutero-
nomium 26:1-29:8
Haftarahlezing: Jesaja 60:1-22

Sprekers

Dinsdag 6 september
20.00 uur: Ermelo: Lezing Heleen 

Bénard  op vrouwenvereniging 
Aglow. Locatie: De Voorhof, 
Fr. Hendriklaan 11. Thema: Bij-
belse vreugde en vrede: hoezo?

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. Jaap 

de Vreugd . Locatie: De Schuil-
plaats, Marconilaan 70. Thema: 
Met Israël op weg naar de 
toekomst.

20.00 uur: Kesteren: Lezing Rikki 
Frohlich . Locatie: De Schutse, 
Stationsstraat 28. Thema: Zorg 
voor kwetsbaar leven in Israël. 
Met inleiding door SGP-kamerlid 
Elbert Dijkgraaf.

Donderdag 15 september
17.00 – 21.00 uur: Nijkerk: Israël-

cursus (1/6) . Locatie: Israël-
centrum, Patroonstraat 1. Met 
Rikki Frohlich (Zorg voor het 
kwetsbare leven – medisch-ethi-
sche  dilemma’s in Israël) en prof. 
dr. Afshin Ellian (De toekomst 
van het Midden-Oosten). 
Kosten € 10,–, aanmelden 
via  christenenvoorisrael.nl of 
033-2458824.

20.00 uur: Terneuzen: Lezing 
ds. Kees van Velzen . Locatie: 
Opstandingskerk, Zaal 2, Bellamy-
straat 74. Thema: Zie Ik ben met 
jullie, tot aan de voleinding van 
de wereld.

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.

Donderdag 22 september
20.00 uur: Leek: Lezing ds. Jaap de 

Vreugd . Locatie: De Hoeksteen, 
Lindensteinlaan 1. Thema: Met 
Israël op weg naar de toekomst.

Zaterdag 24 september
10.30 –14.30 uur: Nijkerk: Israëlcursus 

(2/6) . Locatie: Israëlcentrum, 
Patroonstraat 1. Met ds. D.J. 
Diepenbroek (Het licht voor de 
heidenen) en Bart-Jan Spruyt 
(Staan we aan de vooravond van 
grote dingen?). Kosten € 10,–, 
aanmelden via christenenvooris-
rael.nl of 033-2458824.

Maandag 26 september
20.00 uur: Dedemsvaart: Seminar 

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

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, Over-
winningsplein 1. Thema: Israël in 
profetisch perspectief.

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.

Maandag 3 oktober
20.00 uur: Den Haag, Mariahoeve: 

Lezing ds. Jaap de Vreugd . Loca-
tie: Pax Christikerk, Centrale Hal, 
Vlamenburg 2. Thema: Met Israël 
op weg naar de toekomst.

Dinsdag 4 oktober
19.30 uur: Capelle a/d IJssel: Lezing 

ds. Willem J.J. Glashouwer . 
Locatie: Nieuwe Westerkerk, 
Valeriusrondeel 670. Thema: 
Israël in profetisch perspectief.

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: Wijkge-
bouw Keenter-Hart, St. Jozefs-
kerkplein 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 (1/3) . Locatie: 
Basisschool het Mozaïek, Wester-
enkweg 19. Thema: Zacharia.

Zaterdag 15 oktober
10.30 – 14.30 uur: Nijkerk: Israël-

cursus (3/6) . Locatie: Israëlcen-
trum, Patroonstraat 1. Met ds. 
Jacco Overeem (Is de nieuwe 
generatie predikanten Israëlmoe?) 
en ds. Berry Haverkamp (De 
betekenis van het Loo� utten-
feest voor Israël en de volkeren). 
Kosten € 10,–, aanmelden 
via christenenvoorisrael.nl of 
033-2458824.

Donderdag 27 oktober
17.00 – 21.00 uur: Nijkerk: Israël-

cursus (4/6) . Locatie: Israëlcen-
trum, Patroonstraat 1. Met Maxim 
Lurye (Vlucht uit het Noorder-
land!) en Ad van Liempt (Aan de 
Maliebaan). Kosten € 10,–, aan-
melden via  christenenvoorisrael.
nl of 033-2458824.

Dinsdag 8 november
17.00 – 21.00 uur: Nijkerk: Israël cursus 

(5/6) . Locatie: Israël centrum, 
Patroonstraat 1. Met rabbijn Natan 
Greenberg (Groeien in gebed) en 
Marcel van der Poel en Gilad Nezer 
(de wondere wereld van de Joodse 
muziek). Kosten € 10,–, aanmel-
den via  christenenvoorisrael.nl of 
033-2458824.

Dinsdag 15 november
17.00 – 21.00 uur: Nijkerk: Israël-

cursus (6/6) . Locatie: Israël-
centrum, Patroonstraat 1. Met 
Ayalla Zion (Hoe een reis naar 
Israël je begrip van de Bijbel 
verrijkt) en rabbijn Shimon Evers 
(Ik zal zegenen wie u zegenen). 
Kosten € 10,–, aanmelden 
via christenenvoorisrael.nl of 
033-2458824.

Excursies

Donderdag 22 september
11.30 – 14.00 uur: Leusden: Excur-

sie Kamp Amersfoort . Bezoek 
aan doorgangs- en stra� amp 
Kamp Amersfoort. Kosten: € 5,– 
incl. ko�  e. Opgave verplicht: 
033-2458824 of bijeenkomst@
cvi.nl.

Woensdag 12 oktober
10.30 – 15.00 uur: Elburg: Excursie 

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

Muziek

Vrijdag 9 september
19.45 uur: Drachten: Zingen voor 

Israël . Locatie: De Menorah, 
Dwarswijk 350.

Zaterdag 17 september
18.45 uur: Zierikzee: Zingen voor 

Israël . Locatie: Nieuwe Kerk, 
Kerkplein 1. Parkeren op parkeer-
plaats ’Balie’. Rond de kerk vanaf 
17.30 uur vrij parkeren.

Dinsdag 27 september
19.45 uur: Bodegraven: Zingen voor 

Israël . Locatie: Dorpskerk, Oude 
Markt 1.

Zaterdag 1 oktober
19.15 uur: Heusden: Zingen voor 

Israël . Locatie: Grote of Catha-
rijne kerk, Burchtstraat 2.

19.30 uur: Ede: Concert Hineni 
Symfonie Orkest . Locatie: Goede 
Herderkerk, Ganzeweide 17. Kaar-
ten € 15,00 in de voorverkoop via 
hinenisymfonieorkest.nl, € 17,50 
aan de zaal; kinderen t/m 12 jaar 
gratis.

Dinsdag 11 oktober
19.45 uur: ’s-Gravenzande: Zingen 

voor Israël voor de 25e keer in 
het Westland . Locatie: Noorder-
kerk, Langestraat 130.

Woensdag 12 oktober
20.00 uur: Amersfoort: Bezin-

ningsconcert . Locatie: St. Joris-
kerk, Hof 1. Met optreden van 
christelijk jongerenkoor Jigdal-
jahu. Met overdenking door ds. 
Henk Poot. Toegang gratis, meer 
informatie:  christenenvoorisrael.
nl/ bezinningsconcert.

Zaterdag 22 oktober
19.15 uur: ’s-Gravendeel: Zingen voor 

Israël . Locatie: Hervormde Kerk, 
Hendrik Hamerstraat 1. Deze 
avond wordt georganiseerd i.s.m. 
de Commissie Kerk en Israël 
van de Hervormde Gemeente 
’s-Gravendeel.

Overig

Wegens succes verlengd tot en met 
maandag 5 september!
10.00 – 16.00 uur: Nijkerk: Zomer-

tentoonstelling De grote 
terugkeer . Locatie: Israël-
centrum, Patroonstraat 1. 
Toegang en consumptie gratis. 
Dagelijks geopend, met uit-
zondering van zondag. Meer 
info op  christenenvoorisrael.
nl/ zomertentoonstelling.

Tot en met 31 augustus
10.00 – 16.00 uur: Nijkerk: Expo-

sitie Gert Prins. Beelden van 
Auschwitz-Monowitz . Locatie: 
Israëlcentrum, Patroonstraat 1. 
Toegang en consumptie gratis. 
Dagelijks geopend, met uitzonde-
ring van zondag.

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. Glashouwer, stands met 
producten uit Israël, Israëlische 
muziek, workshops en een apart 
programma voor kinderen en 
jongeren. Meer informatie en 
aanmelden www.betteld.nl.

6 september – 29 oktober
10.00 – 16.00 uur: Nijkerk: Expo-

sitie textiele kunst van Cora 
Groeneveld . Locatie: Israëlcen-
trum, Patroonstraat 1. Toegang 
en  consumptie gratis. Dagelijks 
geopend, met uitzondering van 
zondag.

Israël consulenten

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

De krant

Krant 295 verschijnt op 23 september 
2016.

Nieuwe collectie Israëlproducten
Het Israël Producten Centrum zoekt 
altijd naar mooie producten in Isra-
el. Maar het zijn niet alleen mooie 
producten. Er zit ook een mooi verhaal 
achter elk product. Denk bijvoorbeeld 
aan de prachtige aluminium wanddeco-
raties met Hebreeuwse (Bijbel)teksten. 
Deze komen op twee centimeter van 
de wand te hangen, waardoor er een 
fraai schaduwspel achter ontstaat. Ze 
worden geproduceerd door Dorit Klein, 
een orthodoxe kunstenares in Petach 

Tikva, die haar artistieke gaven wil 
inzetten tot eer van de God van Israël. 
Of de kruidenthee van Shalva, een 
bedrij� e in de Elahvallei, waar David 
Goliath versloeg. De mensen van Shalva 
maken theemelanges van lokale krui-
den in smaken van de diverse streken 
van Israël. Heerlijk en ook erg gezond! 
Maar denk ook aan de producten als de 
wijnen, marmelades, kruiden en huid-
producten met Dode Zeemineralen.
Onze Israëlproducten worden veelal 

geproduceerd bij kleine bedrij� es met 
een passie voor hun thuisland. Uw 
aankoop in onze Israëlwinkel is daarom 
echt een steun in de rug voor deze 
bedrij� es.

»  Bezoek onze Israëlwinkel in Nijkerk of 
één van de consulenten in het land. Kijk 
voor meer informatie op israelwinkel.
nl. Bij onze volgende krant verschijnt 
ook de nieuwe catalogus van het Israël 
Producten Centrum.

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.

colofon



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  
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De eerste groepsreis naar Israël
Weet je wat de allereerste groeps-
 reis naar Israël was?* Een paar 
hints: de reis duurde maar liefst 
veertig dagen en het reisgezel-
schap bestond uit twaalf mannen. 

Die hadden zich niet vrijwillig aangemeld, maar 
moesten verplicht mee. Kan slechter, toch? 
Ik heb het natuurlijk over de twaalf verspieders die 
er door Mozes op uit waren gestuurd om het Be-
loofde Land te verkennen. Geen all-inclusive strand-
vakantie dus, maar een geheel onverzorgde voetreis 
waarbij er hard gewerkt moest worden. De mannen 
kregen van Mozes de opdracht om uit te zoeken 
hoe het land eruitzag, of de grond er vruchtbaar 
was, hoe de mensen er woonden maar vooral wíé 
er woonden. Bij terugkomst kregen de reizigers een 
evaluatieformulier onder de neus gedrukt. De er-
varingen bleken nogal te verschillen. Bijna iedereen 
gaf een negatief reisadvies, maar deelnemers Jozua 
en Kaleb schreven juist een enthousiaste recensie. 

Je weet vast wel hoe het verhaal verder gaat. De 
Israëlieten vroegen zich af waarom God hen juist 
naar dit ‘gevaarlijke’ land wilde brengen. Daar ga je 
toch niet voor je lol heen? 

Ik moest aan dit Bijbelverhaal denken tijdens de 
twee jongerenreizen die we deze zomer met Isreali-
ty naar Israël organiseerden. De situatie is natuurlijk 
heel anders dan in Numeri 13, maar de reacties op 
zo’n reis zijn vaak niet anders. Israël? Da’s hartstikke 
gevaarlijk! Daar ga je toch niet voor je lol heen? 
Gelukkig lieten de zeventig Jozua’s en Kalebs die 
met ons meegingen zich niet weerhouden door die 
gedachte, maar ontdekten ze samen wie er nou 
eigenlijk in dat Beloofde Land wonen. Dat leverde 
gelukkig meer dan twee positieve reisverslagen op!

*over de uitslag van deze quizvraag kan niet worden 
gecorrespondeerd.
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Van 4 tot en met 6 november is-ie er weer: het Isreality 
Jongerenweekend! Het thema van dit jaar is ‘God heeft 
een plan’.

Masterplan
Lang geleden werd Abram geroepen door God. 
Geroepen om alles achter te laten en op reis te gaan. 
Waarheen en waarom? Dat wist Abram niet. Maar in 
vol vertrouwen op God liet hij zich leiden. Met enorme 
gevolgen. Abrams reis is er één die de wereldgeschie-
denis voorgoed bepaalt. God gaat opnieuw op weg met 
de mens en zegt tegen Abram dat uit hem een groot 
volk voortkomt dat tot zegen zal zijn.
Soms zijn we zo veel met onszelf of met de waan van 
de dag bezig dat we makkelijk vergeten dat God een 
veel groter plan heeft. In de Bijbel ontdek je dat God 
niet zomaar een kortetermijnvisie heeft die elk moment 
kan veranderen. Hij is bezig om Zijn Masterplan met 
deze wereld te realiseren. En juist binnen dit plan vallen 
alle puzzelstukjes in elkaar.

Doe mee!
Tijdens het Isreality Jongerenweekend 2016 staat Gods 
Masterplan centraal. We denken met elkaar na over 
bijvoorbeeld de roeping van Abraham, de rol van het 
Joodse volk in Gods plan en hoe we daar vandaag als 
christenen bij betrokken kunnen zijn. Je ontdekt de 
rode lijn die door Gods plan met Israël en de kerk loopt. 
Jij kunt meedoen en meedenken! Meld je aan, verdiep 
je geloof tijdens de Bijbelstudies en ontmoet christelijke 
jongeren uit heel Nederland.

Isreality Jongerenweekend 2016
op: 4+5+6 november
kost je: maar € 59,- (all-in)
locatie: De Wildwal, Lunteren

Weekendje weg 
voor jongeren

Je tijdens je vakantie keihard in het zweet werken? De 
meeste mensen moeten er niet aan denken, maar de 
deelnemers aan de Isreality Jongerenreizen stroopten 
deze zomer juist gemotiveerd hun mouwen op. 

Meer dan zeventig toppers gingen in juli en augustus 
aan de slag in Kiryat HaYovel, een achterstandswijk 
van Jeruzalem. Muren verven, hekwerken repareren 
en complete tuinen voorzien van een make-over. En 
met resultaat! De bewoners stonden verbluft van de 
Hollandse werklust en zagen hun wijk met de dag 
opfl euren.

Na inspanning kwam natuurlijk ontspanning, bijvoor-
beeld al dobberend in het zwembad, al drijvend op de 
Dode Zee of dagdromend bij het Meer van Galilea. 
De combinatie van je vrijwillig inzetten voor mensen 
die het minder hebben dan jij, ontspanning en Bijbel-
studies maakte de Isreality Jongerenreizen tot

Vrijwilligerswerk 
in Israël 
Ben jij net begonnen aan een tussenjaar en weet 
je nog niet precies wat je wilt doen? Denk er dan 
eens over na om als vrijwilliger aan de slag te gaan 
bij Aleh in Israël! 

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

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

een onvergetelijke tijd! Check voor meer sfeerplaatjes onze 
Facebook of Instagram (isrealityNL). 

»  Enthousiast? Ga volgend jaar ook met ons mee naar 
Israël! Stuur een mailtje naar travel@isreality.nl om op de 
hoogte te blijven van ons actuele reisaanbod.
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Achterstandswijk fl eurt op
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