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“ Bidden gaat
aan alle andere 
opties vooraf”

» Hoe bid je voor Israël? » Een Joodse visie op gebed

3 5

Eind jaren zeventig van de vorige eeuw bezochten 
wij voor de eerste keer het Beloofde Land, Israël. Een 
van de hoogtepunten – en dat blijkt het voor velen te 
zijn die voor het eerst in Israël komen en richting de 
hoofdstad rijden – is het zingen van de bekende regels 
en coupletten uit de berijmde Psalm 122 bij het opgaan 
naar Jeruzalem. ‘… Jeruzalem dat ik bemin, wij treden 
uw poorten in …’ 

Naderhand beseften wij pas hoe bijzonder het was, 
maar een grotere indruk maakte wat wij zagen op 
alle bushokjes langs de straten van de stad: een fraaie 
afb eelding van de Heilige Stad met daaronder de tekst 
‘Pray for the peace of Jerusalem’, in het Hebreeuws en 
in het Engels.

Die posters hangen er niet meer, maar de oproep blijft 
even krachtig vandaag:
‘Bid voor de vrede van Jeruzalem’.

Pim van der Hoff 
Hoofdredacteur

‘Bid voor de vrede van Jeruzalem’
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Thema-avond Dordrecht
Bid voor de vrede  
van Jeruzalem
Op zaterdag 8 oktober 2016 organiseert de 
evangelische gemeente Jozua Dordrecht een 
inspirerende en muzikale Israëlavond, vanaf 19:30 
uur, Sikkelstraat 2 in Dordrecht. Het thema van 
deze avond is: Bid voor de vrede van Jeruzalem. 
De avond zal muzikaal omlijst worden door Eric 
Lagerström & band en wordt afgesloten met een 
fantastisch en feestelijk concert. 

De toegang is gratis, wel is er collecte voor een 
project en voor dekking van de onkosten.

Bidden voor Israël en een 
sneeuwbaleffect veroorzaken

In Nederland zijn veel organisaties, kerken, groepen en verenigingen  
betrokken op Israël. Zij halen geld op voor een mooi project of steken  

letterlijk de handen uit de mouwen om tot zegen voor Gods volk te zijn.

Minder zichtbaar is het bijzondere en onschatbare werk 
van de vele gebedsgroepen en voorbidders. Sommigen 
bidden in stilte en anonimiteit in hun eigen huis dage-
lijks voor Israël, anderen organiseren een bidstond speci-
aal voor Israël, er zijn er die van tijd tot tijd hun predi-
kant vragen om in de dienst te bidden voor de vrede van 
Jeruzalem, er zijn ook gebedsgroepen die het gebed voor 
Israël als een van de vaste onderwerpen op de gebedslijst 
hebben staan.

Inspirerend voorbeeld
Een inspirerend voorbeeld van het gebedswerk voor 
Israël in Nederland is gemeente Jozua uit Dordrecht. In 
deze evangelische gemeente hebben ze een gebedsgroep 
met de naam “Interkerkelijk Israël en Midden-Oostenge-
bedsuur”. Het gebedsuur heeft een breder karakter dan 
alleen de eigen gemeente. Dit gebedsuur bestaat nu al 
een aantal jaren en uit diverse kerken en gemeenten uit 
Dordrecht en uit de direct omgeving kwamen en komen 
mensen om te bidden. Vanuit deze gebedsgroep zijn al 
diverse andere gebedsgroepen ontstaan die nu ook in 
hun eigen plaats actief voor Israël aan het bidden zijn. 
Dat is ook de doelstelling van de gebedsgroep: niet alleen 
de ‘eigen’ gemeente maar een sneeuwbaleffect veroorza-
ken, zodat ook andere kerken en gemeenten gaan bidden 
voor Israël en het Midden-Oosten. Kees-Jan en Gea 
Kroeze hebben de leiding hierover.

Hoe is deze gebedsgroep tot stand gekomen? 
Kees-Jan: “In 1995 zijn Martin en Nelleke de Haan al 
gestart met een werkgroep onder de naam “Jozua Israël 
werkgroep”. Dit is ontstaan uit de behoefte om in onze ei-
gen gemeente mensen zich meer bewust te laten worden 
welke plaats Israël inneemt in Gods plan met deze wereld, 
de schuld die de kerk/gemeente door de eeuwen heen 
heeft gehad in het vervolgen van de Joden en dat er geen 
plek meer kan zijn voor de ‘vervangingstheologie’, enz. 
Zo’n drie jaar geleden hebben mijn vrouw Gea en ikzelf 
het stokje van hen overgenomen en is de naam veran-
derd in “Team Evangelie en Israël Jozua”. We hebben 
inmiddels een team van vijf mensen die ons ondersteu-
nen. Zo’n twee jaar geleden zijn mijn vrouw Gea en ikzelf 
als diakenen Evangelie & Israël aangesteld, met als enige 
bediening ons in te zetten voor bewustwording in onze 
gemeente dat Israël Gods oogappel is met alles wat daar 
dan bij hoort. Het gebedsuur maakt onderdeel uit van 

deze bediening, maar heeft het interkerkelijke karakter 
wel behouden.  

Kun je ons schetsen hoe zo’n gebedsuur eruitziet? 
“Naast mijzelf zijn er nog twee andere gemeenteleden die 
bij toerbeurt de leiding hebben van het gebedsuur. We 
starten met een stukje uit de Bijbel en geven wat uitleg 

over nieuwe gebedsonderwerpen en delen een gebedslijst 
uit. Daarna zingen we een aantal liederen begeleid met 
een gitaar en gaan we over tot gebed. Iedereen is vrij om 
zelfstandig te bidden. De gebedslijst is een leidraad, maar 
we willen vooral dat de Heilige Geest tot ons hart spreekt 
en we datgene bidden wat Hij ons ingeeft. We bidden 
voor Israël, het hele Midden-Oosten, bekering van 
moslims en voor onze vervolgde broeders en zusters in 
het Midden-Oosten. Het aantal mensen dat komt bidden 
is erg wisselend en afhankelijk van de tijd van het jaar. 
Meestal zijn er tussen de 12 en 22 mensen.  

Hoe komen jullie aan de onderwerpen?
“De onderwerpen krijgen wij van verschillende kanten, 
zoals Israël Aktueel, de gebedskalender van Christenen 
voor Israël, Israël Today en Gemeentenieuws Israël CGI. 
Daarnaast hebben we als gemeente ook rechstreeks con-
tact met vrienden in Israël.”

Wat zijn de reacties op dit gebedswerk uit de gemeente of 
uit je familie- en vriendenkring?
“Dat is heel wisselend. Ook binnen de kerken zijn er 
helaas mensen die ‘weinig met Israël hebben’ zoals ze zelf 
zeggen. Aan ons de taak om duidelijk te maken dat God 
wél iets met Israël heeft en hen zelfs als Zijn oogappel 
ziet. Het lijkt wel, dat als je met Israël bezig bent het 
altijd moeilijk moet gaan. Niets gaat vanzelf en het geeft 
regelmatig strijd. Er is dus werk genoeg te doen om de 

mensen meer bewust te maken van de positie die Israël 
heeft gehad, heeft en nog zeker zal gaan krijgen in Gods 
plan met ons mensen en de wereld.
In de familie- en vriendenkring ervaren we dat als we 
het over Israël hebben dat vaak gezien wordt als ‘oh ja, 
jij weer over Israël. Weet je wel dat ze heel veel verkeerd 
doen en die arme Palestijnen enorm onderdrukken?’ Dat 

is een eindeloze discussie en daar blijven we zo veel mo-
gelijk buiten. Het gaat niet om goed of kwaad, maar om 
hoe God ernaar kijkt en Zijn plan met Zijn volk Israël.”

Moet je veel van Israël weten om te kunnen bidden voor 
Israël?
“Nee, de Bijbel zegt er genoeg over. Wij zeggen altijd: 
‘Je hoeft niet veel over Israël te weten, dat weet God al. 
Je moet wel weten dat God Israël Zijn oogappel noemt. 
Alleen dat is al genoeg om voor Zijn volk te bidden.’ 
Soms lijkt het zelfs wel dat hoe meer je weet, hoe meer 
discussie er komt over de politieke situatie en niet over 
wat God nog van plan is met Zijn volk.”

Heb je een advies voor mensen of gemeenten die meer aan-
dacht willen besteden aan Israël in het gebedswerk?
“Ja, begin niet te groot. Start gewoon, al is het maar met 
een paar mensen die ook passie hebben voor Gods volk. 
Wees volhardend in gebed en wees je ervan bewust dat 
als je gaat bidden voor Gods oogappel je in de aandacht 
van de tegenstander staat. Blijf zo veel mogelijk uit de 
politieke discussie, maar concentreer je op wat God 
zegt over Zijn volk en de plannen die Hij nog heeft met 
hen in Zijn heilsplan. Wees ook niet teveel gericht op 
groei, maar op gebed. Wij hebben zo ook ervaren dat 
de gebedsgroep niet heel veel groeit, maar dat daaruit 
wel andere groepen zijn ontstaan die op hun eigen plek 
zelfstandig met een groep weer doorgaan.”

| Foto: Shutterstock

‘Blijf zoveel mogelijk uit de politieke discussie,  
maar concentreer je op wat God zegt over Zijn volk.’
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Spreuken over gebed
Wat mensen uit de kerkgeschiedenis over bidden hebben gezegd.

Gebeden

Bidden in 
Zijn naam
●   Onze Vader, die in de hemelen zijt;

Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de
 hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks 
brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze 
schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk, 
en de kracht, en de heerlijkheid 
in der eeuwigheid. Amen.

●   “Troost, troost Mijn volk, zal uw 
God zeggen, spreek naar het hart 
van Jeruzalem en roep haar toe 
dat haar strijd vervuld is, dat haar 
ongerechtigheid verzoend is, dat 
zij uit de hand van de Heere het 
dubbele ontvangen heeft voor al 
haar zonden.” (Jesaja 40:1-2)

●   “Omwille van Sion zal ik niet zwij-
gen, omwille van Jeruzalem zal ik 
niet stil zijn, totdat haar gerechtig-
heid opkomt als een lichtglans, en 
haar heil als een brandende fakkel.” 
(Jesaja 62:1)

●   “En evenzo komt de Geest onze 
zwakheid te hulp; want wij weten 
niet wat wij bidden zullen naar be-
horen, maar de Geest zelf pleit voor 
ons met onuitsprekelijke verzuch-
tingen.” (Romeinen 8:26)

●   “En al wat gij in het gebed gelovig 
vragen zult, zult gij ontvangen.” 
(Matteüs 21:22)

●   “Bidt, en u zal gegeven worden.” 
(Matteüs 7:7)

●   “Weest blijde in de hoop, geduldig 
in de verdrukking, volhardend in het 
gebed.” (Romeinen 12:12)

●   (Lofzang van Simeon:) “Nu laat 
Gij, Here, uw dienstknecht gaan in 
vrede, naar uw woord, want mijn 
ogen hebben uw heil gezien, dat 
Gij bereid hebt voor het aangezicht 
van alle volken: licht tot openbaring 
voor de heidenen en heerlijkheid 
voor uw volk Israël.” (Lucas 2: 29-32)

●   “Indien dan gij, die boos zijt, weet 
uw kinderen goede gaven te geven, 
hoeveel te meer zal de hemelse Va-
der de Heilige Geest geven aan hen, 
die Hem bidden?” (Lucas 11:13)

Een huis van gebed - het belang van samen bidden; Lance Lambert; 
Prijs € 17,50, verkrijgbaar op christenenvoorisrael.nl/winkel
Lance Lambert gaat in dit boek uitgebreid in op de grote waarde 
van het gemeenschappelijk gebed. Hij behandelt onder andere de 
Bijbelse achtergronden, de betekenis van gezamenlijke voorbede en 
de rol die de heilige Geest hierbij speelt. Daarnaast bevat dit boek 
praktische aanwijzingen voor de verschillende krachten en valkuilen 
van samen bidden: hoe geef je bijvoorbeeld een bidstond vorm? Dat 
maakt dit boek geschikt voor kerken, gezinnen en echtparen.

Een jaar van zegeningen voor Jeruzalem; Petra van der Zande; Prijs 
€ 10,95
Een jaar van zegeningen voor Jeruzalem is een werkboek, bedoeld om 
de hoofdstad van Israël, Jeruzalem, op een concrete manier te zege-
nen. Niet zomaar met eigen woorden, maar met teksten uit Gods 
Woord, waar de machten van de duisternis niet tegen opgewassen 
zijn. Voor elke dag van het jaar geeft het boekje voorbedesuggesties.

Israël-gebedskalender; tweemaandelijkse gratis uitgave van 
Christenen voor Israël; te ontvangen per post of e-mail. Aanvragen 
via secretariaat@cvi.nl.

Tien redenen om te bidden voor Israël; Ds. Henk Poot; Verkrijgbaar 
najaar 2016 via Christenen voor Israël.

Bidt u wel?; J. C. Ryle; als gratis download te vinden op 
www.heartcry.nl/artikelen_gebed
Er is nauwelijks een indringender boekje over gebed te vinden dan 
dit. Het was de ervaring van bisschop Ryle (1816-1900) dat niet veel 
christenen veel tijd doorbrengen in gebed. Dit is een boekje om 
gebed in het algemeen te stimuleren. Zo komt het bidden voor het 
volk Israël ook in beeld. Zowel waarschuwingen als aanmoedigingen 
om tot een zinvol en gebedsvol christenleven te komen.

“Zingen is twee 
keer bidden.” 
(Luther)

“Jezus leerde 
zijn discipe-
len niet hoe ze 
moesten preken, 
maar alleen hoe 
ze moesten 
bidden.” 
(Andrew Murray)

“Gebed is de sleu-
tel van de ochtend 
en de grendel van 
de avond.” 
(onbekend)

“Het belangrijkste dat iemand voor 
een ander kan doen, is voor hem 
bidden. Gebed behaalt de over-
winning. Iedere andere dienst die 
wij doen, bestaat eenvoudig uit 
het oogsten van de resultaten van 
gebed.” 
(Corrie ten Boom)

“Bidden leidt tot een zuiver hart; 
een zuiver hart leidt tot liefde; liefde 
zet je aan tot daden voor je naasten; 
en deze inzet leidt op zijn beurt tot 
de vrede van het hart. Dus door het 
gebed hebben wij alles: zuiverheid, 
vreugde, liefde, inzet en vrede!” 
(Moeder Teresa)

“Jezus bad als-
of het iets uit-
maakte, alsof de 
tijd die Hij aan 
bidden besteed-
de ten minste zo 
veel betekende 
als de tijd die 
Hij aan mensen 
besteedde.” 
(Philip Yancey)

Bidden, hoe doe je dat?
Deze lees- en boekentips kunnen u op weg helpen
om te bidden, en in het bijzonder voor Israël.
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Bidden?!
’Bidden’ betekent letterlijk: vragen – denk aan het Duitse ’bitten’ – maar het is meer dan dat.  

Het is spreken, praten, met de Heere, de God van Israël, de Vader van onze Here Jezus Christus.  
Hij is onzichtbaar en toch is Hij er. Dat geloven we, omdat de Bijbel, het Woord van God,  

dat zegt en omdat we dat als gelovigen ervaren.

Cadeau
Bidden is niet vanzelfsprekend. Het is een cadeau, een genade-geschenk, van de 
hemelse Vader aan Zijn kinderen. Geen verdienste of prestatie, maar onverdiende 
gunst. Daarom kunnen we allen, wie we ook zijn, dit cadeau ontvangen. We behoe-
ven alleen onze lege handen open te houden voor God – wat we niet gemakkelijk 
doen – om dit cadeau van Hem te ontvangen; eens voor het eerst en daarna telkens 
opnieuw. Hij wil ons ermee verrassen. Bidden is en blijft een wonder van genade!

Als kinderen van Adam en Eva zoeken we uit onszelf God niet en praten we ook 
niet met Hem. Van huis uit is Hij voor ons de grote Onbekende. Maar gelukkig, Hij 
heeft zichzelf bekend gemaakt aan Zijn volk Israël en in Zijn Zoon Jezus, de Messias 
van Israël. De Bijbel getuigt daarvan en de Heilige Geest van God leert ons geloven 
wat er in de Bijbel staat en doet ons God kennen zoals de Bijbel over Hem spreekt. 
Hij wordt voor ons de levende en sprekende God en we krijgen behoefte om met 
Hem te praten. We leren Hem kennen als onze hemelse Vader omwille van Jezus, 
Zijn Zoon, en we gaan met Hem praten als Zijn kinderen. Een kind kent toch de 
stem van zijn vader en praat toch met zijn vader? Zo is het ook in onze relatie met 
God. We mogen Hem alles vertellen en alles aan Hem vragen. Maar het bidden is en 
blijft een cadeau, een genade-geschenk, een wonder van genade. Het is alles uit de 
hemelse Vader, die Zijn kinderen liefheeft met een eeuwige liefde. Het is alles door 
Jezus, die Zijn leven hiervoor heeft gegeven op het kruis. Het is alles door de Heilige 
Geest, die ons leert bidden.

School
’Bidden’ heeft ook iets van een school. Het is een leerproces. De meeste lezers zul-
len hebben leren bidden in het gezin. De ouders leerden hen kindergebeden voor ’s 
morgens bij het opstaan en voor ’s avonds bij het naar bed gaan en voor de maaltij-
den. Wat ouder geworden leerden ze hen het ‘Onze Vader’ gebed. Vandaag leren ou-
ders en onderwijzers/onderwijzeressen op school kinderen vaak met eigen woorden 
bidden. Dat is een goede zaak, want veel oudere mensen vinden het moeilijk om 
met eigen woorden te bidden en gebruiken daarom graag een ‘formuliergebed’: een 
gebed dat bestaat uit opgeschreven woorden, dat je uit het hoofd kunt leren. Het is 
niet verkeerd om zo’n gebed te gebruiken, maar het is minder persoonlijk en wordt 
gemakkelijk een sleur. Het bidden verdiept wanneer we een persoonlijke relatie met 
God krijgen en daarin groeien. Dan wordt ons bidden persoonlijker en we krijgen er 
meer behoefte aan. Naarmate we groeien in het kennen van God als Vader, Zoon en 
Heilige Geest, groeien we ook in het bidden tot Hem. 

We raken nooit uitgeleerd of volleerd. We leren biddend te leven met woorden, 
maar ook met gedachten (woordenloze gebeden) en klanken (in klanktaal). Naast 
vaste gebedsmomenten bidden we vaak spontaan: overdag en ’s nachts als we 

wakker worden. Praten met de hemelse Vader, met Jezus en met de Heilige Geest 
behoort tot het leven met God. Bidden is niet langer alleen maar een last, een 
opdracht, een ‘moeten’. Het wordt een lust, een genoegen, een vreugde. Je leert ook 
verschillende gebeden gebruiken: vraag- en smeekgebeden, gebeden van voorbede, 
dank-, lofprijzings- en aanbiddingsgebeden. Bidden is niet saai of eentonig, maar 
rijk aan variatie.

Hulp
Bidden is antwoorden, reageren, op het spreken van God. Daarom zijn Bijbellezen, 
Bijbelstudie, Bijbeloverdenking, Bijbelse prediking, belangrijk. Wat reikt het Woord 
van God aan om Hem voor te danken en wat om Hem te bidden voor onszelf en 
voor anderen? In het luisteren naar God en Zijn Woord wordt bidden geboren. De 
Bijbel geeft veel gebeden. Het boek van de Psalmen is het gebedenboek van Israël en 
van Christus’ Gemeente. Gebeden in de Bijbel mogen we nabidden. Ook van mede-
gelovigen uit het verleden en in het heden en uit andere culturen kunnen we leren. 
Er zijn veel boeken over het gebed. Graag noem ik het Handboek voor gebed. Bezin-
ning en handreiking voor de praktijk, onder redactie van Jan Minderhoud, uitgeve-
rij Boekencentrum, Zoetermeer, 2015. Daarin vindt u een schat van gegevens, die u 
verder kunnen helpen. We kunnen ook van andere gelovigen leren, wanneer we ze 
horen bidden, bijvoorbeeld in een gebedskring. Hoe spreken ze God aan? Waar dan-
ken en bidden ze voor? Hoe beëindigen ze hun gebed?, enz. We behoeven hen niet 
slaafs na te volgen, maar nemen soms iets over, omdat we dat waardevol vinden. In 
een gebedskring kunnen we in stilte meebidden, als we nog geen vrijmoedigheid 
hebben om hardop te bidden. Van zo’n kring gaat een stimulans uit, ook voor het 
persoonlijke gebed.
We vergeten daarbij niet, dat Jezus de grote Voorbidder is bij Zijn Vader in de hemel. 
Hij leeft om altijd voor de Zijnen te bidden. Hij is onze krachtbron en voorbeeld 
en Zijn Heilige Geest is de grote Helper in het bidden. Jezus heeft gezegd: ’Hoeveel 
te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?’ 
(Lucas 11:13)

Israël
Bidden voor Israël is een Bijbelse opdracht. Wat hebben Jezus en Paulus niet voor hun 
volk gebeden! Ze zijn voorbeelden voor ons. We mogen hun gebeden nabidden. Veel 
Israëlorganisaties in en buiten Israël geven dank- en gebedspunten, die gratis beschik-
baar zijn. Zo blijf je op de hoogte van wat er in Israël gebeurt en waar gelovigen voor 
bidden. Voor het bidden voor Israël geldt: ‘Ik zal zegenen wie u zegenen’ (Genesis 
12:3a). Daarom, “kom, ga met ons en doe als wij ... bid met een algemene stem om vre-
de voor Jeruzalem. Het ga hun wél, die u beminnen” (Psalm 122:1,2; berijming 1773).

M.D. Geuze, emeritus-hervormd predikant in de Protestantse Kerk in Nederland.
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Gebed – 
met hoofd en met hart
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Er was eens ...
Er was eens een koning, Alef genaamd. 
Hij had twee zoons: prins Beet en prins 
Gimel. – (spreek de g uit als in het 
Engelse woord ‘good’) – Beide prinsen 
hadden een heerlijk leventje aan het 
hof. Ze waren altijd in de buurt van hun 
vader, kregen en deden alles wat ze wil-
den. Kortom: een prinsheerlijk bestaan.

Eens achtte koning Alef de tijd ge-
komen een nieuw element aan de 
opvoeding van zijn zoons toe te voegen. 
Hij zond ze weg uit Dawoek, ‘Dichtbij-
erland’ naar de verafgelegen provincie 
Moevdal, ‘Verwegveld’, waar eenvoudige 
en onontwikkelde mensen woonden. 
De beide prinsen moesten daar voor 
zichzelf zorgen en proberen de inwo-
ners wat beschaving bij te brengen. 
Koning Alef hoopte dat zijn zoons 
hierdoor zelfstandiger zouden worden 
en hun karaktereigenschappen zouden 
ontplooien.

Het afscheid was moeilijk, zowel voor 
de vader als voor de zoons. Zouden 
de prinsen de proef doorstaan, vroeg 
de koning zich af? En van hun kant 
was het voor Beet en Gimel een vraag 
of zij erin zouden slagen hun taak te 
volbrengen en tegelijkertijd, zo ver van 
het hof, hun prinselijke waardigheid te 
bewaren.

In de verre provincie Moevdal aangeko-
men gingen de prinsen meteen aan de 
slag. Binnen korte tijd hadden zij zich 
het plaatselijke dialect eigen gemaakt. 
Ook hun eenvoudige kleding verge-
makkelijkte het contact met de bevol-
king. Toch school er een gevaar in deze 
uiterlijke gelijkheid. De kans was groot 
dat Beet en Gimel langzamerhand hun 
koninklijke afkomst zouden vergeten.

Prins Gimel onderkende dit gevaar 
niet. Hij had plezier in zijn werk, dacht 
steeds minder aan het ouderlijk hof 
en hield in het geheel geen rekening 
met het feit dat hij eens weer door zijn 
vader zou worden teruggeroepen. Hij 
paste zich steeds meer aan de nieuwe 
omstandigheden aan; van de vervulling 
van zijn taak kwam niets meer terecht 
en ten slotte bleef er van Gimels vroe-
gere prinselijke beschaving niets over. 
Gimel was een echte Moevdaller, een 
Verwegvelder geworden.

Met Beet ging het anders. Uiterlijk leek 
hij misschien een Moevdaller, maar 
innerlijk bleef hij een prins van Dawoek, 
een Dichtbijerlander. Beet had de geva-
ren wel onderkend. Om te ontkomen 
aan het lot van Gimel nam Beet iedere 
dag de gelegenheid waar een paar minu-
ten de ogen te sluiten en in gedachten 
naar het koninklijk hof terug te keren. 
Hij zag zich in gesprek met zijn vader, 
luisterend naar diens wijze raad, diens 
genegenheid voelend. Hij zag zichzelf 
in zijn prinselijke gewaden, dwalend 
door de zalen van het koninklijk slot. 
Een hunkering kwam over hem Moev-
dal te verlaten, naar Dawoek terug te 
keren, dicht bij zijn vader te zijn. Maar 
tegelijkertijd besefte hij, dat hij juist zijn 
vaders wens vervulde door in Moevdal 
te blijven. Als hij in deze verre provincie 
zijn taak naar behoren vervulde, was hij 
eigenlijk ’dichter’ bij zijn vader dan wan-
neer hij zónder taak in Dawoek zou zijn.
Wanneer Beet na deze overpeinzingen 
de ogen opende, zijn blauwe boerenkiel 
zag en zijn werklaarzen, dan voelde hij 
zich gelukkig, wetend dat hij nog steeds 
– en ondanks zijn uiterlijke leefom-
standigheden – een prins was. Hetgeen 
duidelijk te merken was in zijn daden 
en gedrag.

Idan en broer Maxim.  
| Foto’s: CvI

Uitleg
Het verhaal hiernaast kan een vergelijking zijn op het 
gebed. De prinsen Beet en Gimel zijn ne’sjamot (zielen), 
die dawoek (gehecht) zijn aan en vertoeven in de aanwe-
zigheid van de Koning, de Aloefo sjel olam, G’d. De zielen 
‘dalen af’ in het lichaam, waardoor de combinatie ziel 
en lichaam, dat is de mens, tot stand komt. De ziel voelt 
zich ver en moevdal (afgescheiden) van haar vroegere 
toestand. Maar zij weet dat deze scheiding nodig is, om-
dat zij op aarde een taak te vervullen heeft. Na verloop 
van tijd zal zij worden teruggeroepen.

Een van de aspecten van het gebed is identificatie: 
nagaan wie-wat-waar je bent, mee’ajin bata – waar je 
vandaan komt, oele’an atta holeeg – waar je naartoe gaat 

en aan Wie je in de toekomst rekening en verantwoor-
ding zal moeten afleggen. Tijdens – en vóór – het gebed 
is het goed om na te denken over de ‘hoge afkomst’ 
en de onvergankelijkheid van onze ziel. En moeten wij 
stilstaan bij de nietigheid en vergankelijkheid van ons 
lichaam. Daarna kunnen wij met gemak afwegen wat 
van onszelf het belangrijkste is: de ziel of het lichaam, 
en waar onze taak ligt.

Door – zoals prins Beet – iedere dag even de ogen te 
sluiten, ons ver te wanen van het stoffelijke leven, ons 
naar een hogere toestaand te verplaatsen, kortom: door 
in gebed op te gaan, worden wij ons van onze zielstaak 
bewust, krijgen wij plezier in het vervullen van deze 

taak, zien wij het aardse leven in een juister perspectief. 
En voorkomen wij – als prins Gimel – geheel en al te 
‘veraardsen’, oftewel te vermoevdallen.

Dit is mijn wens en mijn advies: teneinde eindelijk, 
eindelijk te komen tot een mensheid zoals G’d die bij de 
Schepping ‘voor ogen’ had.

Rabbijn Vorst schreef diverse boeken over het Jodendom. 
Hij heeft een aantal door het Nederlands Israëlitisch Kerk-
genootschap uitgegeven gebedenboeken gedeeltelijk ver-
taald, geredigeerd en bewerkt met verschillende verhalen.

Foto: Diego Sevilla Ruiz / CC2.0 Flickr.com
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Hebt u er nog nooit over gelezen of van gehoord? Dan 
is dat omdat we deze kostbare gelovigen beschermen 
vanwege hun kwetsbare positie. Maar dat maakt niet 
minder waar dat het gebeurd is en dat het steeds meer 
voorkomt, want steeds meer mensen uit de Arabisch- 
sprekende wereld zijn op zoek naar de waarheid en 
vinden die in Jezus en de God van de Bijbel. Het betreft 
mensen van islamitische afkomst, maar ook uit christe-
lijke achtergrond, christenen die altijd de vervangings-
theologie onderwezen hebben gekregen.

Het koninkrijk van God
Hoe kon God aan een wereld die Hem, Schepper van 
hemel en aarde, niet meer kende, bekendmaken dat Hij 
de Koning is van een hemels Koninkrijk en dat de heer-
schappij in de hemel en op aarde Hem toebehoort?
Hij koos een vreemdeling. In Ezechiël 16:3 zegt Hij 
tegen Jeruzalem (beeld van Israël): je bent naar afkomst 
en geboorte uit het land der Kanaänieten; je vader was 
een Amoriet en je moeder een Hethitische. God riep 
Abram uit vreemdelingschap en “Abram geloofde in 
God en Hij rekende het hem toe als gerechtigheid” (Ge-
nesis 15:6, Romeinen 3:4). Door geloof nam Abram zijn 
rechtmatige plaats in het plan van God in en werd een 
burger van dat hemelse Koninkrijk om door zijn nage-
slacht, Isaak en Jakob een volk voort te brengen dat als 
bestemming kreeg dat Koninkrijk van God op aarde uit 
te beelden, zodat alle naties op de aarde zouden kunnen 
begrijpen dat God Koning is van een eeuwig Koninkrijk. 
Exodus 19:5-6: “U zult uit alle volken Mijn persoonlijk 
eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij. U dan, u 
zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig 
volk zijn.”
Niet voor niets voelde God zich afgewezen toen Israël 
een menselijke koning wilde hebben, zoals de volken 
rondom hen. Tegen Samuël zegt God: “Zij hebben Mij 
verworpen, dat Ik geen Koning over hen zou zijn” (1 
Samuël 8:7). God gaf Zijn volk een land, de beste plek 
om dat eeuwige Koninkrijk van Hem tot stand te laten 
komen op aarde. Daarom zegt God ook tegen Israël: 
“Het land is van Mij, en u zijt vreemdelingen en bijwo-
ners bij Mij” (Leviticus 25:23).

Daarom geeft God ook de Thora aan Israël, de grond-
wet van Zijn Koninkrijk (Psalm 119:160) als grondwet 
voor het koninkrijk Israël en afschrift van het eeuwi-
ge verbond dat Hij met hen gesloten heeft (Exodus 
31:16, het houden van de Sjabbat is daar het uiterlijke 
verbondsteken van). En Jezus werd geboren als een 
Israëli, uit het koningsgeslacht van Juda. Hij sprak 
over het Koninkrijk van God (Handelingen 1:3) en de 
discipelen wisten dat Hij het koningschap van Israël 
zou herstellen. Ze vroegen zich alleen af of de dagen 
na Jezus’ opstanding uit de dood de juiste tijd was 
(Handelingen 1:6).

God bezit alle volken
En dit alles met één doel: God is de Koning van hemel 
en aarde en wil dus de Koning zijn van elke natie. “God 
bezit alle volken” (Psalm 82:8). Jeremia 10:7: “Wie zou U 
niet vrezen, Koning van de heidenvolken.” “Hij maakte 
uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel 
de aardbodem te wonen en Hij heeft de hun van tevo-
ren toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun 
woongebied, opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij 
Hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoe-
wel Hij niet ver is van een ieder van ons” (Handelingen 
17:26-27). In Israël kiest God elke natie. Zij hebben de 
opdracht om onder de volken Zijn daden bekend te ma-
ken (1 Kronieken 16:8). De knecht des Heren richt niet 
alleen de stammen van Jakob weer op en brengt niet 
alleen de bewaarden van Israël weer terug, de taak van 
deze knecht is om een licht te zijn voor de volken, zodat 
Gods heil reikt tot het einde der aarde (Jesaja 49:6).
In Psalm 22, een psalm die profetisch spreekt over het 
lijden en sterven van Jezus, staat (vers 28-29): “Alle 
einden der aarde zullen eraan denken en zich tot de 
Heere bekeren: alle geslachten van de heidenvolken 
zullen zich voor Uw aangezicht neerbuigen. Want 
het koningschap is van de Heere, Hij heerst over de 
heidenvolken.” Daarom zal ook “zijn huis een huis van 
gebed genoemd worden voor alle volken” (Jesaja 56:7) 
en Zacharia 2:11: “Veel heidenvolken zullen op die dag 
bij de Heere gevoegd worden en zij zullen Mij tot een 
volk zijn, en Ik zal in uw midden wonen.” 

Heidenvolken verlangen naar Jeruzalem
“Machtige heidenvolken zullen komen, om de Heere 
van de legermachten in Jeruzalem te zoeken en om het 
aangezicht van de Heere gunstig te stemmen. Zo zegt 
de Heere van de legermachten: In die dagen zal het 
gebeuren dat tien mannen uit alle talen van de heiden-
volken, vastgrijpen, ja, de punt van de mantel van een 
Joodse man zullen vastgrijpen, en zeggen: Wij gaan 
met u mee, want wij hebben gehoord dat God met u is” 
(Zacharia 8:22, 23).
Machtige volken zijn ook volken die buurlanden zijn 
van Israël. Alle talen, daar horen ook Arabischspreken- 
den bij. En zo kennen we mensen die Mohammed 
heten of Khadija of Fatma die ons smeken om hen te 
helpen dat ze op bezoek kunnen gaan in Jeruzalem om 
het land en volk van de Bijbel en Gods belofte te leren 
kennen. We zamelen geld in voor tickets en bemidde-
len in visa. Ze reizen met een omweg. Maar ze gaan, ze 
ontmoeten Israëli’s die in Jezus de Messias geloven en 
hun leven is voor eens en altijd veranderd.

Wees niet verbaasd als u ooit personen mocht tegenko-
men die een Arabische naam hebben en geloven dat ze 
opgenomen zijn in het verbond van God met Abraham, 
Isaak en Jakob, en weten dat Israël Gods volk is. In deze 
tijd van chaos en terreur doet God, Koning van een 
eeuwig Koninkrijk, ongekende dingen onder volken in 
grote nood! We leven in een tijd van grote wonderen, 
een tijd dat God Zijn plan met spoed uitwerkt!

Mochtar en Sifra Essid zetten zich via Cornerstone Minis-
tries in voor de toenadering tussen Arabische christenen 
en Israël. De stichting werkt op basis van gebed voor de 
Arabische naties en Israël. Op cornerstone-ministries.info 
vindt u dan ook een gebedskalender.
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Palestijnen, Syriërs, Egyptenaren, Jordaniërs, Libanezen, Irakezen, Libiërs, Tunesiërs, Algerijnen, Marokkanen:  
wij zijn er getuige van geweest! Ze stonden voor gelovigen uit allerlei naties, waaronder die van Israël, voor het  

aangezicht van God en verklaarden te geloven in de God van de Bijbel, Schepper van hemel en aarde, de God van  
Abraham, Isaak en Jakob en beleden schuld voor hun natie of bevolkingsgroep, dat zij het plan van God in de  

Bijbel nog niet ontdekt hebben en daarom de bestemming van Israël niet zien en vroegen om gebed voor hun volk.

Egyptenaren, Syriërs, Irakezen  
... uitgekozen door God

 Foto: Dominik “Dome” / CC2.0 Flickr.com

alle volken

“Gezegend zij mijn volk Egypte en 
het werk van mijner hand, Assur, 
en mijn erfdeel Israël.”
Jesaja 19:25b

‘In Israël kiest God 
elke natie.’
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‘Niet alleen 
start-upnatie, 
maar vooral  
Bijbelnatie zijn’
»  pagina 3

Het is niet een en al conflict wat de klok slaat in Israël. Hoewel de media dit beeld  
overwegend schetsen, gebeurt er veel positiefs. Er is op talloze gebieden  

goede samenwerking tussen Israëli’s en Arabieren. Een hoopgevend voorbeeld  
hiervan is de onlangs gesloten elektriciteitsovereenkomst.

Arabische inwoners in Judea en Samaria 
(de ’Westoever’) kregen tot nu toe hun 
elektriciteit geleverd uit Israël, Het Isra-
elische elektriciteitsbedrijf beheerde het 
elektriciteitsnet in de gebieden en verkocht 
energie aan meerdere plaatselijke energie-
bedrijven. Deze betaalden echter niet al 
hun rekeningen. De gezamenlijke schuld 
liep hierbij op tot bijna een half miljard 
euro. Om ze toch tot betalen te bewegen, 
sloot Israël zo nu en dan de stroom af en 
werden de belastinginkomsten die door 
Israël worden geïnd voor de Palestijnse Au-
toriteit (PA), bevroren en niet uitgekeerd.

Om uit deze impasse te komen, hebben 
de Israëlische regering en de PA een 
overeenkomst gesloten. Het Israëlische 
elektriciteitsbedrijf verkoopt voortaan 
de energie rechtstreeks aan de PA en 
deze verkoopt de stroom door aan de 
verschillende energiebedrijven. Hiermee 
komt het financiële risico bij de PA te 
liggen. Ook krijgt deze zelf het beheer 
over het elektriciteitsnet in de door hen 
bestuurde gebieden. Israël zal in fasen 
de bevroren belastingtegoeden overma-
ken aan de PA.
Beide partijen zijn blij met de overeen-

komst. Het overdragen van het elektrici-
teitsnet opent voor de PA de mogelijkheid 
om een eigen krachtcentrale te bouwen, 
een project waarvoor al plannen bestaan. 
Dit schept banen en versterkt de econo-
mie. Israël verwacht dat de deal ertoe zal 
leiden dat de Palestijnen hun schuld aan 
het energiebedrijf eindelijk zullen gaan 
aflossen. Belangrijker is dat met deze 
overeenkomst veel goodwill is gecreëerd. 
Het proces toont aan dat de partijen kun-
nen onderhandelen en nader tot elkaar 
kunnen komen. En dat is een positieve 
impuls voor vredesonderhandelingen.

Positieve overeenkomst

Grootschalige 
oefening 
oorlogsscenario
Het thuisfrontcommando is een onder-
deel van het Israëlische leger dat zich 
bezighoudt met het voorbereiden en 
beschermen van de burgerbevolking 
tijdens oorlogssituaties. Afgelopen week 
werd er in Israël een grootschalige oe-
fening uitgevoerd, waarbij in heel Israël 
oorlogsscenario’s werden uitgespeeld. 
Volgens het leger staan momenteel zo’n 
230.000 raketten op Israël gericht. Bij 
een volledige oorlog zouden er dagelijks 
wel 1200 raketten overal op het land 
kunnen regenen. “Maar,” ‘bemoedigde’ 
de staf van het thuisfrontcommando 
de bevolking: “95 procent daarvan zijn 
onnauwkeurige raketten met een explo-
sieve lading die relatief weinig schade 
oplevert. Israël is veel steeds beter be-
schermd tegen raketaanvallen, vanwege 
de diverse raketschilden. Daarbij is het 
waarschuwingssysteem voor raketaan-
vallen enorm verbeterd. Bij een naderen-
de raket wordt de baan van het projectiel 
berekend en krijgen alleen de mensen in 
de gevarenzone een alarm te horen.”  
| Foto: Flash90

Israëlzondag
In veel kerken staat de eerste zondag 
van oktober in het teken van Israël. 
Een goede gelegenheid om deze krant 
uit te delen. Wij hebben een Israëlzon-
dagbijlage gemaakt en drukken in een 
extra grote oplage. Dit jaar zijn al ruim 
60.000 exemplaren van Israël Aktueel 
aangevraagd om uit te delen, maar het is 
nog niet te laat. Als u ook in uw kerk of 
gemeente kranten wilt uitdelen, kunt u 
deze tot en met woensdag 28 september 
aanvragen via christenenvoorisrael.nl/
israelzondag of bel 033-2458824.

| Foto: Flash90
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Israël: een zaak  
van het hart

Mijn antwoord is eigenlijk altijd het-
zelfde: “Ik hoop dat wat ik voor Israël 
voel datgene is wat God voor Israël en 
het Joodse volk voelt. Hij houdt van 
Israël. Jezus houdt van Israël. Zo staat 
het in de Bijbel.” 

‘Ik heb niets met Israël’
Mijn persoonlijke betrokkenheid bij 
Israël begon, toen een oudere broeder 
vele jaren geleden mij vroeg voorzitter 
van Christenen voor Israël te worden. 
Eerlijk zei ik tegen hem: “Waarom ik? Ik 
heb niet zoveel met Israël. Ja, natuurlijk 
weet ik dat de Joden het volk van de 
Bijbel zijn. En ook dat ze in de toekomst 
nog een heel belangrijke rol zullen 
spelen als ze in hun land hersteld zullen 
zijn. En dat de vrede vanuit Jeruzalem 
over de ganse wereld zal gaan.” 

Dode Joden
Hij zei tegen mij: “Weet u, er zijn 
veel christenen die van ‘dode’ Joden 

houden.” Ik vroeg hem verbaasd, wat 
hij bedoelde. Daarop legde hij uit: 
“Ik bedoel de Joden uit het verleden: 
Mozes, Jozua, Jesaja, Jeremia, David, 
Paulus, Petrus, Johannes en al de an-
deren. De Joden van de Bijbel. Joden 
die al lang geleden overleden zijn.” 
Toen ging hij vol vuur verder: “Maar 
wie staat er vandaag de dag naast de 
Joden? Wie houdt er nú van hen in 
Jezus’ Naam? En wie zal spreken tot 
de christenheid over die vreselijke 
vervangingstheologie die stromen van 
Joods bloed heeft doen vloeien in de 
landen van het christendom?”

De Schrift herlezen
Dat sloeg bij me in als een bom en 
zette me aan het denken. Ik begon 
mezelf af te vragen: “Wat heeft God 
nog voor bemoeienis met Israël? Zelfs 
vandaag de dag? Waarom keren de 
Joden terug uit de hele wereld als 
vervulling van Bijbelse profetie? Wat 

kunnen we nog meer verwachten?” 
Deze vragen noopten mij tot het 
herlezen van de Schrift, zowel het 
Oude als het Nieuwe Testament. Als 
je aarzelend je voeten zet om vanuit 
de Bijbel naar Israël te kijken, gaat 
er een nieuwe wereld voor je open. 
Dan begrijp je ineens wat er vandaag 
in de wereld gebeurt en waarom, en 
waar het op uitloopt: de komst van de 
Koning der koningen en de Heer der 
heren, de Messias van Israël die ko-
men gaat om alle dingen voor eeuwig 
nieuw te maken!

Ds. Willem J. J. Glashouwer heeft de 
roeping om voorzitter van Christenen 
voor Israël te worden aanvaard, en 
is nu president van de internationale 
afdeling. “Ik ben tot op de huidige dag 
die ‘oudere broeder’ Karel van Oordt 
zielsdankbaar dat hij het middel in 
Gods hand was om mij op dit nieuwe 
spoor te zetten.”
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Al vele jaren mag ik spreken en preken vanuit de Bijbel over Israël. Soms vragen mensen  
me wel eens: “Waarom bent u zo enorm betrokken bij Israël en het Joodse volk? Is dat een  

soort hobby, net zoals anderen postzegels verzamelen of golfen? Waarom Israël?”

Gebedspunten

●   De eerste zondag van de maand 
oktober is het Israëlzondag. Bid 
dat het herstel van Israël genoemd 
zal worden in de voorbede en in de 
woordverkondiging. Bid dat liefde 
voor het Joodse volk zal ontstaan 
en verlangen naar de wederkomst 
van Messias Jezus.

●   “Toen de Heere de gevangenen 
van Sion terug deed keren, waren 
wij als mensen die droomden” 
(Psalm 126:1). Dank voor de door-
gaande terugkeer naar Israël van 
het Joodse volk. Dat hierdoor zo-
wel de fysieke terugkeer naar het 
land als de geestelijke terugkeer 
naar hun God zichtbaar wordt. 

●   “Wie op de Heere vertrouwen, zijn 
als de berg Sion, die niet wankelt, 
maar voor eeuwig blijft” (Psalm 
125:1). Nog zo’n psalm die het 
verleden zichtbaar maakt in het 
heden. Bid om vertrouwen van 
het Joodse volk in Zijn God. Dank 
voor Zijn eeuwige trouw aan Zijn 
verbond met hen.

●   De stad Jeruzalem wordt 811 keer 
genoemd in de Bijbel, de naam 
Sion wordt 154 keer gebruikt, ande-
re benamingen ongeveer 100 keer. 
In totaal noemt de Bijbel de stad 
Jeruzalem dus ruim duizend keer! 
Bid dat Unesco (de afdeling van de 
VN die zich inzet voor onderwijs, 
wetenschap en cultuur) dit beseft, 
nu onder druk van islamitische lan-
den iedere band tussen het Joode 
volk en Jeruzalem wordt ontkend.

●   Doe voorbede voor de Joodse ge-
meenschappen in Europa. Uitingen 
van antisemitisme en antizionisme 
groeien explosief, de media spelen 
hierin een kwalijke rol en stigmati-
seren de staat Israël.

●    “Als we de dag als een een-
heid zien, ontvangt de hele dag 
daardoor orde en tucht. In het 
ochtendgebed moet ze gezocht 
en gevonden worden, in de arbeid 
wordt ze behouden. Het gebed 
in de vroegte is beslissend voor 
de hele dag.” Dietrich Bonhoeffer 
(1906-1942).

●   Bid voor uzelf en de andere 
voorbidders, om voorbede naar de 
wil van God. Om voorbede in de 
waarheid van Zijn Woord en om 
voorbede in geloof ondanks de 
uiterst moeilijke omstandigheden 
die Israël omringen. Op 1 september begonnen in Israël 

de scholen weer na een vakantie 
van twee maanden. Het begin van 
het schooljaar duurt maar vier 
weken. Vanaf begin oktober hebben 
de kinderen namelijk opnieuw ruim 
twee weken vakantie voor de Hoge 

Feestdagen (Joods Nieuwjaar, de 
Grote Verzoendag en het Loofhut-
tenfeest). Een Israëlische schooldag 
begint om 8.00 uur en eindigt 
tussen 14.00 en 15.00 uur. Onge-
veer hetzelfde dus als in Nederland. 
Je hoeft trouwens niet jaloers te 

worden op de lange zomervakantie 
en de snelle herfstvakantie van de 
Israëlische scholieren. Israëlische 
kinderen gaan zes dagen per week 
naar school. Op vrijdag zijn ze wel 
vroeger klaar. Alleen op Sjabbat 
(zaterdag) zijn ze vrij.
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Kanttekening

Groots
Zou er één land in de wereld zijn dat 
méér bekritiseerd wordt dan Israël, 
dat kleine staatje aan de oever van de 
Middellandse Zee? Kijk alleen al naar 
de niet-aflatende reeks resoluties ten 
nadele van Israël die in de Verenigde 
Naties zijn aangenomen door de ja-
ren heen. Telkens menen de vijanden 
van Israël weer een nieuwe beschul-
diging – veelal gebaseerd op leugens 
en valse voorstelling van zaken – te 
kunnen presenteren. Wellicht door 
de stemmenverhouding – in het 
voordeel van islamitische staten - 
worden veel landen waar werkelijk 
iets aan de hand is op het gebied 
van terrorisme, oorlog, criminaliteit, 
mensenrechten en andere misstan-
den niet of nauwelijks onder de loep 
genomen en niet vermanend toege-
sproken of veroordeeld. Maar als het 
over Israël gaat wordt alles nog eens 
extra onder een vergrootglas gelegd 
en volgt al snel een veroordeling.

De laatste maanden heeft de Israëli-
sche regering veel successen geboekt 
op diplomatiek gebied. De Israëlische 
premier reisde naar Afrika, bezocht 
er een viertal landen en sprak er 
met meerdere regeringsleiders. Er is 
toenadering van Saudi-Arabië en ook 
met Egypte wordt er weer gesproken. 
Er kwam ontspanning in de verhou-
ding met Turkije; alles lijkt weer 
genormaliseerd te worden. Ook de 
relatie met het grote Rusland schijnt 
al enige tijd verstandig en vrij van 
onmin, nu beide landen gezamenlijk 
optrekken in de strijd tegen terreur-
groeperingen in de regio. Helaas 
kreeg rond het vriendschapsbezoek 
van de Israëlische premier aan Neder-
land een enkel negatief geluid meer 
aandacht dan de goede contacten 
op wetenschappelijk, technisch en 
innovatief gebied die ons land heeft 
met Israël.

Een ogenblik denk je dat het rustig 
is in de pers met de niet-aflatende 
kwalijke berichtgeving over Israël, 
maar dan duikt het al of niet sensatie 
zoekende journaille boven op een mi-
nuscuul incident en maakt het groter 
dan het is.

Israël mag dan wel klein zijn op geo-
grafisch gebied – de tegenstanders 
willen het nog kleiner maken, zelfs 
helemaal doen verdwijnen van de 
landkaart – maar het is groots op 
terreinen van techniek, wetenschap 
en muziek. Denk alleen al aan de 
vele Nobelprijswinnaars. Gelukkig 
beseffen nog velen dat dankbaar 
gebruik mag worden gemaakt van 
de bijzondere gaven die toebedeeld 
zijn aan het Joodse volk, dat als de 
door God verkoren natie ook nu nog 
de roeping heeft om een licht voor 
de volken te zijn.

Pim van der Hoff, hoofdredacteur
pvdhoff@cvi.nl

Israël moet meer zijn dan een land 
van hightech innovatie en succes-
volle start-ups. Het belangrijkste 
is dat Israël uit de Bijbel leert en zo 
een licht is voor de volken. Dat zei 
de Israëlische minister van Onder-
wijs Naftali Bennet van de Joods 
Thuis-partij.

“De studie in het Jodendom en het 
hierin uitblinken vind ik belangrijker 
dan een studie in wiskunde en weten-
schap,” zei de minister half september. 
Hij sprak tijdens een evenement voor 
het veertigjarig bestaan van het Tali 
Onderwijsfonds, dat Joodse verrijkings-
programma’s sponsort op seculiere 
publieke scholen.
“Naast een hightechmacht die kennis 
en innovaties exporteert over de hele 
wereld, moeten we óók een spirituele 
kracht zijn en spirituele kennis ver-
breiden. Dit is het volgende hoofdstuk 

van onze zionistische visie. Zo kunnen 
we terugkeren om een licht voor de 
volkeren te zijn. Uit Sion zal de Thora 
uitgaan en het Woord van God uit Jeru-
zalem,” citeerde Bennet Jesaja 2:3b.

Bijbelnatie
Tijdens een interview met de Israëlische 
legerradio bevestigde Bennet zijn stand-
punten: “Wij zijn Joden. Het is niet 
genoeg dat wij de ‘start-upnatie’ zijn.  
We moeten vooral de Bijbelnatie zijn.” 
Hiermee bevestigde minister Bennet 
wat ook premier Benamin Netanyahu 
eerder in september aan het begin van 
het nieuwe schooljaar in het kabinet 
zei: “Dit jaar moeten onze leerlingen 
meer nadruk leggen op het leren van de 
Bijbel, die de basis is van waarom wij 
hier zijn. Ons doel is om een onderwijs-
revolutie uit te voeren, gebaseerd op 
twee dingen: uitblinken en zionisme. 
Zionisme, gebaseerd op Bijbelstudie 
en ons Joodse erfgoed, moet studen-
ten ervan overtuigen waarom de Joden 

in Israël zijn. Bijbelstudie is hierin het 
belangrijkste. Hiervoor moeten we 
ons enorm inspannen. Het is de reden 
waarom we hier zijn, waarom we zijn 
teruggekeerd en waarom we hier zullen 
blijven.”

Uitbreiding  
Knessetsynagoge

Toen 50 jaar geleden het gebouw van de Israëlische Knesset in gebruik 
werd genomen, werd ook een ruimte in het gebouw gewijd als synagoge. 

Het gebruik van deze synagoge door medewerkers van de Knesset  
is zo gegroeid, dat het tijd is voor uitbreiding.

De uitbreiding is een initiatief van Knessetlid Yuli Edelstein. Van de huidige 65 
vierkante meter wordt de synagoge uitgebreid naar 100 vierkante meter. Boven-
dien wordt er een verplaatsbare wand geïnstalleerd tussen de synagoge en een 
nevenliggende zaal, zodat voor speciale gelegenheden ook de zaal bij de synagoge 
kan worden getrokken waardoor deze 230 vierkante meter wordt.

Edelstein sprak zijn blijdschap uit over het uitbreidingsproject: ‘Het is verheugend 
en hartverwarmend met het oog op de profetie uit Jesaja: “Vergroot de plaats voor 
uw tent, laat men uw tentkleden wijd uitspannen” (Jesaja 54:2). Het aantal mensen 
dat de synagoge bezoekt, is in de afgelopen jaren gegroeid. Als iemand die de syna-
goge bijna dagelijks bezoekt, heb ik dit met eigen ogen zien gebeuren. Het kan er 
erg druk zijn, want mensen willen binnen zijn en nemen geen genoegen met een 
plekje op de drempel.’

Het uitbreidingsproject is inmiddels in volle gang. Naar verwachting wordt de 
uitgebreide Knessetsynagoge na de Hoge Feestdagen in gebruik genomen

Israëlisch kabinet stelt  
Bijbelonderwijs tot prioriteit

Premier Benjamin Netanyahu spreekt tijdens een ka-
binetsvergadering. Aan zijn rechterhand zit minister 
van Onderwijs, Naftali Bennet. Beiden benadrukten 
aan het begin van het nieuwe schooljaar het belang 
van Bijbelonderwijs. | Foto: Flash90

Onbemande  
grenspatrouille

Wat in de lucht kan, kan natuurlijk ook 
op het land. Dat moeten de bedenkers 
van Israëls nieuwste militaire grenspa-
trouille hebben gedacht. Het gebruik van 
onbemande vliegtuigen is immers al heel 
normaal. Onbemande voertuigen worden 
nu ook gebruikt. 

Dit gebeurt met name langs de grens met 
Gaza, waar grenspatrouilles met enige 
regelmaat werden beschoten vanuit Gaza. 
Ook lopen soldaten nog steeds het gevaar 
om gekidnapt te worden door Hamasle-
den die via tunnels onder de grens door 
kruipen.
Het nieuwe onbemande voertuig is een 
aangepaste jeep die op afstand kan wor-
den bestuurd. Het voertuig is uitgerust 
met geavanceerde 360º observatieappara-
tuur. Momenteel gebeurt de besturing op 
afstand nog door iemand die achter een 
scherm de auto bestuurt, alsof hij zelf in 
de auto zit, met een stuur en pedalen. Er 
wordt gewerkt aan een semi-autonoom 
besturingssysteem en in de toekomst zou 
het voertuig zelfs geheel autonoom de 
grenspatrouille kunnen gaan uitvoeren. 
Het voertuig is nog onbewapend en kan 
dus alleen observatiewerkzaamheden 
uitvoeren. | Foto: IDF

Een overvolle Knessetsynagoge tijdens de ingebruikneming van een nieuwe Thorarol in 2015. | Foto: Flash90
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Gods machtige daden

Twee discipelen van Jezus, Kleopas en zijn vriend, kregen na Zijn 
opstanding een pittig verwijt van Jezus: “O, onverstandigen en 
tragen van hart!” De twee discipelen spraken hun teleurstelling 
uit over de kruisdood van de Here, onderweg van Jeruzalem naar 
Emmaüs. Toen, ineens, liep Jezus zelf met hen mee. Pas tijdens 
het eten herkenden zij Hem. Hij had de Schiften geopend. 
Iets dergelijks gebeurde met een Ethiopische kamerheer, onder-
weg van Jeruzalem naar Ethiopië. In zijn rijtuig las hij Jesaja 53 
over de lijdende Knecht van de Heere. Ook hij kreeg een sleutel 
waardoor hij kon begrijpen wat dat Bijbelgedeelte zegt. Deze sleu-
tel geldt voor alle tijden: “Hij verkondigde hem Jezus”  
(Handelingen 8:35).

Sleutel
Nu de sleutels om onze tijd te verstaan. In wat voor tijd leven 
wij? Zijn de machtige daden van de Almachtige te herkennen? 
De Bijbel zegt: “Want zij letten niet op de daden van de Heere ... 
daarom zal Hij hen afbreken en niet opbouwen” (Psalm 28:5). Dus 
geen groei, maar afbraak, en dat lijken we nu te zien. Israël ging 
in ballingschap omdat ze geen aandacht schonken aan het werk 
van Gods handen. Wij leven nu al meer dan een eeuw in de tijd 
van het herstel van Israël. De Heere, de God van Israël is hiermee 
bezig. Lopen kerken die geen aandacht hebben voor wat God 
doet voor Zijn volk Israël dan niet ook het risico om ook te wor-
den afgebroken in plaats van te groeien? Er zijn zelfs kerken die 
zich tegen Israël keren en deelnemen aan BDS-campagnes. Lopen 
zij zo niet een groot risico? Te vaak horen we bezoekers van onze 

bijeenkomsten zeggen: “Broeder, waarom horen wij hierover (het 
herstel van Israël) niets in onze kerk?”

Kenmerken van het herstel
Het herstel van Israël is ruim honderd jaar gaande en kent drie 
aspecten. Allereerst het herstel van het totaal verwoeste land 
Israël. Overdekt met rotsblokken en stenen, overwoekerd door 
dorens en distels. Zo troffen de eerste groepen Joden die terug-
keerden het land aan. De profeet zegt: “Voor een doornstruik 
zal een cipres opkomen; voor een distel zal een mirt opkomen” 
(Jesaja 55:13). Tientallen miljoenen bomen zijn en worden geplant. 
De Negevwoestijn wordt vruchtbaar gemaakt. 
Het tweede aspect is de terugkeer van het Joodse volk: “Hij, die Is-
raël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen” (Jeremia 31:10). 
Dat gebeurt nog steeds. Momenteel komt de stam Manasse uit 
India terug. Joden vluchten uit Oekraïne en Frankrijk. Allemaal 
tekenen van de machtige hand van de Heere. 
Het derde aspect is het geestelijk herstel van Israël. “Zie de dagen 
komen, spreekt de Heere, dat Ik met het huis van Israël en met 
het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten” (Hebreeën 8:8). 

Geestelijke principes
In onze ’tijd van herstel van Israël’ spelen nog twee geestelijke 
principes een grote rol. Het eerste is het principe van zegen of 
vloek. God zegt tegen Abram en via Bileam over Israël: “Wie u 
(Israël) zegent, is gezegend; wie u vervloekt, is vervloekt” (Genesis 
12:3; Numeri 24:9). We zien dat volken die goed zijn voor Israël 
en het Joodse volk ook zegen ontvangen. Jodenhaters en antizi-
onisten worden vervloekt. Het tweede principe vinden we in de 
woorden van Paulus: “Eerst de Jood en ook de Griek” (Romeinen 
2:9,10). Daaruit leren we ook dat wat Joden overkomt een waar-
schuwing is voor niet-Joden. 

»  Op onze site leest u nog twee delen waarin dieper wordt 
ingegaan op de sleutels voor het verstaan van de tijd waarin we 
leven.

Jan van Barneveld was leraar natuur- en wiskunde, directeur van de 
hulporganisaties TEAR en Barmhartige Samaritaan en publiceert 
sinds 1967 over Israël.

Wist u dat er minstens dertien Israëlzondagen zouden moeten zijn? Paulus,  
onze “leraar van de heidenen in geloof en waarheid” (2 Timoteüs 2:7) besteedt minstens een kwart  

van zijn onderwijs in zijn brief aan de Romeinen aan Israël. Dat zijn dus 13 van de 52 zondagen ...  
Wat zijn de sleutels om Gods machtige daden in onze tijd te herkennen?
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Roger van Oordt
rvoordt@cvi.nl

Meten met heel 
verschillende 
maten

In september was Israëls premier 
Benjamin Netanyahu in Nederland. 
Een kort bezoek waarin hij zijn land 
en volk moest verdedigen tegen di-
recte aanvallen van een vooringeno-
men pers en bij Tweede Kamerleden 
die hun messen geslepen hadden.

Dit alles stond in schril contrast met 
de ontvangst van Mahmoud Abbas, 
de leider van de Palestijnse Autoriteit 
in Nederland en het Europees Parle-
ment. Abbas kon op een welgemeend 
applaus rekenen, zelfs toen hij in het 
Europees Parlement valselijk beweer-
de dat rabbijnen hadden opgeroepen 
om de waterbronnen van Palestijnen 
te vergiftigen. Het oude sprookje 
dat Joden in de veertiende eeuw het 
leven kostte, omdat zij de waterbron-
nen met de pest vergiftigd zouden 
hebben ...

Eén van onze Tweede Kamerleden, 
meneer Servaes van de PvdA, ver-
woordde het zo voor de radio: “Israël 
blokkeert al vijftig jaar de vrede, ze 
beginnen maar oorlogen in Gaza, 
bouwen muren en nederzettingen 
en het gesprek met Netanyahu heeft 
totaal geen zin gehad. Hij doet ons 
geen enkele toezegging, maar gaat 
door met zijn verderfelijke beleid.”
De aloude Jodenhaat lijkt zich tegen-
woordig te concentreren tegen het 
land en volk van Israël. 
Er zijn gelukkig nog andere geluiden 
te horen in de politiek, maar helaas 
lijken deze steeds spaarzamer te 
worden.

Van de week las ik een regeltje in de 
krant dat Engeland een vijf meter 
hoge muur bouwt om zichzelf te 
beschermen tegen binnenkomende 
vluchtelingen. Israël bouwde een 
muur omdat meer dan duizend 
onschuldige Joden werden vermoord 
door terreuraanslagen van Arabieren 
uit de door Israël beheerde gebie-
den. De wereld oordeelde echter dat 
Israël zich niet mag verdedigen tegen 
terreur. Beschermen tegen terroris-
ten mag niet, vluchtelingen buiten de 
deur houden is kennelijk prima.

Voor u en mij geldt echter: Om Sions 
wil zal ik niet zwijgen en om Jeruza-
lems wil zal ik niet rusten, totdat zijn 
heil opgaat als een lichtglans en zijn 
verlossing als een brandende fakkel 
(Jesaja 60:1).

Roger van Oordt is directeur van  
Christenen voor Israël.

Mensen vragen me weleens waarom ik zoveel met Israël heb. 
En als ik daar dan over nadenk, zou ik best een aantal dingen 
kunnen noemen: op school en bij ons thuis werd de Bijbelse 
geschiedenis verteld en daarin speelde Israël een grote rol. 
In mijn jeugd was er aandacht voor de Holocaust en het lot 
van alle Joden die vermoord waren. Dat heeft me nooit meer 
losgelaten en mijn bezoek aan Oekraïne heeft mijn ogen nog 
meer geopend voor het diepe lijden van Israël.

Ik was een jongen van twaalf jaar toen de Zesdaagse Oorlog 
uitbrak en iedereen leefde vol spanning mee. We wisten dat 
als Israël zou verliezen het één groot bloedbad zou worden. 
Wat waren we blij toen we hoorden dat Israël won en dat 
zelfs het Tempelplein in Joodse handen kwam en we waren 
trots dat we een goede vriend van dat dappere kleine land 
waren. Daarna kwamen de kapingen van vliegtuigen door 
de Palestijnen, de aanslag tijdens de Olympische Spelen 
en we hoorden dat in Israël militairen de schoolkinderen 
moesten bewaken.

Natuurlijk veranderde de propaganda alles, zeker toen het 
conflict rond Israël anders benoemd werd. Het ging ineens 
niet meer over grote Arabische landen tegen het kleine Israël, 
maar over Israël tegen arme Palestijnen. Maar diep vanbinnen 
wist je nog steeds hoe het echt zat. Hoewel niet iedereen. 
Aan het einde van mijn studie kwam ik voor de eerste keer in 
Israël zelf en ik bezocht de Bijbelse plaatsen en ik ontmoette 
de mensen, ik zag een keer een nummer op de arm van een 
taxichauffeur en ik besefte dat hij de hel overleefd had. Dat 
zag je toen nog. En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan.

Maar de diepste reden is dat ik ontdekte dat Jezus, mijn 
redder, een Jood was en dat Hij dat nooit heeft verloochend 
of afgelegd. Israël en Jezus horen bij elkaar. Maar ook dit: Als 
God Israël Zijn oogappel noemt en Zijn zielsgeliefde en als 
mijn geloof een geschenk van God is, dan geeft Hij mij ook 
die liefde mee en ik denk dat dat het echte antwoord is.

Henk Poot is Israëlpredikant voor Christenen voor Israël.

Foto: Timothy / CC2.0 Flickr

Wat heb je toch met Israël?
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kort nieuws

Ngo’s steunen terreur
Human Rights Voice bracht begin 
september een rapport uit over 
non-gouvernementele organisaties 
(ngo’s) die door de Verenigde Naties 
worden gesteund. Het geeft een 
lijst van door de VN goedgekeurde 
organisaties die openlijk hun haat 
voor Joden uiten en die meedoen in 
kwaadaardige anti-Israëlactiviteiten, 
waaronder oproepen voor en het 
goedkeuren van Palestijns geweld.

Hulp Gaza
Kort nadat Israël en Turkije een 
verzoeningsakkoord hebben onderte-
kend, zijn er twee schepen uit Turkije 
uitgevaren naar Gaza. De schepen 
brengen humanitaire hulp naar Gaza. 
Voordat de goederen naar Gaza gaan, 
zullen de schepen eerst de Israëlische 
haven Ashdod aandoen. Israël con-
troleert dan de inhoud van de lading. 
Dit is pure noodzaak. Terroristen 
proberen via alle mogelijke kanalen 
wapens te smokkelen naar Gaza.

’Knesset’ 50 jaar

Eind augustus was het precies vijftig 
jaar geleden dat de deuren van het 
gebouw van de Knesset voor het 
eerst geopend werden. Destijds, op 
30 augustus 1966, werd het nieu-
we onderkomen van de Israëlische 
regering feestelijk geopend, met zo’n 
zesduizend genodigden. | Foto: Flash90

Winterjas voor soldaten
Het Israëlische leger gaat een win-
terjas toevoegen aan het standaard-
kledingpakket dat soldaten in het 
leger krijgen. Tot nog toe regelden de 
soldaten dat zelf, vaak door donaties 
van organisatie. De nieuwe jas is van 
fleece en bestaat uit twee lagen.

Tempeltegels hersteld
Tegelstukjes uit het plein voor de 
tweede tempel in Jeruzalem zijn 
net als een puzzel weer bij elkaar 
gevoegd. Voor de eerste keer is het 
nu zichtbaar hoe de tegels er destijds 
uitzagen. De tegelscherven komen 
uit het zeefproject: afval van de 
opgravingen (door de Islamitische 
Waqf) op de Tempelberg worden 
door vele vrijwilligers zorgvuldig 
gezeefd. Dat levert met regelmaat 
archeologisch waardevolle vondsten 
op. | Foto: Temple Mount Sifting Project

Elke Joodse inwoner bouwt een ‘soeka’, 
een loofhut, bij zijn huis, ernaast of op 
het balkon. Deze hutten zijn gemaakt 
van natuurlijke materialen zoals hout, 
riet of bladeren, maar door het dak 
moeten de sterren te zien zijn. Zo 
gedenkt Israël Gods trouw en bescher-
ming op weg naar het beloofde land en 
ook nu nog.

De vier soorten
Een van de geboden voor Loofhutten-
feest is dat men “vruchten van sierlijke 
bomen” moet nemen om zich “zeven 
dagen lang voor het aangezicht van de 
HEERE, uw God te verblijden” (Leviti-
cus 23:40). In de Joodse gemeenschap 
van Antwerpen is Chaim Schwartz 

verantwoordelijk voor de voorziening 
van één van de vier plantensoorten 
die naar dit gebod op Loofhuttenfeest 
worden gebruikt: de etrog, een citrus-
achtige vrucht. De andere drie zijn de 
loelav, een tak van de dadelpalm; de 
hadas, een mirtetak; en de arava, de 
twijg van een beekwilg. Deze vier soor-
ten worden bij elkaar gebundeld en 
naar de synagogedienst meegenomen, 
waar de (lof)psalmen 113-118 worden 
gereciteerd.

Paradijsappels
Chaim: “Ik ben de vierde generatie in 
de familie die als beroep heeft om de 
soorten, en dan met name de etrog, 
te laten verbouwen, oogsten en uit 

te zoeken voor het Loofhuttenfeest. 
Daarvoor ga ik naar drie landen: Israël, 
Marokko en Italië, waar ik de beste 
exemplaren voor de bundels uitzoek. 
Veel Joodse mensen willen de soorten 
uit Israël hebben, maar andere Joden 
zijn hierin minder stringent”. Hij laat 
op zijn smartphone het verschil zien 
tussen de etrogs, ook wel Paradijsap-
pels genoemd. En ja, in vorm, grootte, 
kleur en reliëf is er een behoorlijk 
verschil. “Maar het belangrijkste is 
dat het een opdracht in de Thora is”, 
voegt hij er overtuigend aan toe. Joden 
zoeken voor Loofhuttenfeest vaak lang 
naar een zo volmaakt mogelijke vrucht.
Hiermee willen ze deze opdracht zo 
goed mogelijk tot Gods eer uitvoeren.

Van 16 tot 23 oktober vieren alle Joodse gemeenschappen dit jaar wereldwijd  
Loofhuttenfeest, naar het gebod in Leviticus 23: 40-43. dit is de laatste van de drie  

grote pelgrimsfeesten, na Pesach (Pasen) en Sjawoe’ot (Pinksteren).

Loofhuttenfeest

Vreugde van het gebod

Chaim Schwartz in een etrogplantage. | Foto: Chaim 
Schwartz

Joden op de markt in Jeruzalem zoeken een zo volmaakt mogelijke etrog voor Loofhuttenfeest. | Foto: Flash90
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Bar mitswa na honderd jaar
Eerder dit jaar werd bekendgemaakt dat de oudste mens  

ter wereld de 112-jarige Yisrael Kristal uit Israël is,  
een Holocaustoverlevende. Op 15 september vierde  
hij zijn 113e verjaardag en werd honderd jaar na het  

gebruikelijke moment, alsnog bar mitswa.

Joodse jongens worden op hun dertiende 
jaar bar mitswa, ‘zoon van de wet’. Vanaf 
dan zijn ze religieus volwassen en worden 
ze zelf verantwoordelijk geacht voor hun 
doen en laten. Kristal miste zijn bar mitswa 
vanwege de Eerste Wereldoorlog. Hij was 
geboren in Polen, zijn moeder was over-
leden en zijn vader zat in het Russische 
leger. In 1944 werd hij gedeporteerd naar 
Auschwitz, waar zijn vrouw overleed.
In 1950 verhuisde Yisrael Kristal met zijn 
tweede vrouw en hun zoon naar Israël. 
Daar kregen ze nog een dochter. Inmiddels 
heeft hij vele klein- en achterkleinkinde-
ren. Gevraagd naar het geheim van zijn 
hoge leeftijd antwoordde hij: “Ik weet het 
geheim van hoge leeftijd niet, want alles 
wordt van Boven bepaald en wij kunnen 
Zijn redenen niet kennen. Wat voor ons 
overblijft is dat we zo hard mogelijk wer-
ken om te herbouwen wat verloren is.”Yisrael Kristal | Foto: familie Kristal

Taxi voor 
politie

De Israëlische politie zit qua perso-
neel erg krap. Personeelswervingac-
ties hebben tot nu toe weinig succes 
gehad. Daarom zoekt de politie naar 
creatieve manieren om zo optimaal 
mogelijk te kunnen functioneren. Een 
van de zaken daarbij is het gebruik 
van de dienstwagens. Deze worden 
namelijk ook wel ingezet om agenten 
aan het begin van hun werk thuis op 
te halen en na hun dienst weer thuis 
af te zetten. Maar dan kunnen deze 
wagens niet gebruikt worden voor het 
echte politiewerk. Daarom neemt de 
politie een taxibedrijf in de armen om 
dit soort taken te doen. Zo kunnen de 
dienstauto’s en de agenten die hierin 
rijden doen waarvoor ze zijn bedoeld: 
politiewerk. | Foto: Flash90
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Lakmoesproef

Naar mijn ervaring wil niemand dat anderen daaraan twijfe-
len. Zit hij echter wel zo gebeiteld? Dan moet je kijken of de 
poten stevig onder zijn stoel staan. Welke zijn dat? Ten eerste 
de trouw van God, vervolgens de verkiezing van zijn volk, ten 
derde de belofte van het land en ten slotte de staat Israël als 
teken van zijn trouw. 

Staat Israël
Het eerste blijkt die laatstgenoemde poot wiebelig te zitten 
en zelfs los te raken. In aanloop naar de vorming van de PKN 
bleek dit al een heikel punt. Aanvankelijk stond in de kerkor-
de dat de kerk geroepen is gestalte te geven aan de onopgeef-
bare verbondenheid met Israël. Maar omdat dit ruimte liet 
voor de gedachte dat het óók zou gaan om de verbondenheid 
met de staat Israël, formuleerde men: verbonden met het 
volk Israël. Sindsdien staat die verbondenheid steeds meer 
onder druk ten gevolge van de politiek van de Israëlische 
regering. Het is moeilijk positie te kiezen in de polarisatie 
tussen Israël en de Palestijnen. Als een dominee in oorlogs-
tijd bidden velen nadrukkelijk voor Israël én de Palestijnen. 

Uiteraard moet aan het geplaagde volk van de Palestijnen 
recht gedaan worden, maar het gaat er eerst om dat het 
bestaansrecht van de staat Israël erkend wordt.

Landbelofte
Omdat veel christenen niet verder kijken dan hun neus lang 
is, komt het hun goed uit dat de landbelofte in het Nieuwe 
Testament niet nadrukkelijk naar voren komt. Wie echter de 
héle Bijbel serieus neemt, moet wel tot de slotsom komen 
dat de belofte aangaande het land voor altijd is gegeven. 
Anders moet je al vergeestelijkend de profeten laten buik-
spreken. 

Verkiezing van Israël
De ene na de andere poot verdwijnt van onder de stoel. Op 
twee poten kun je natuurlijk al niet goed meer zitten. Maar de 
verkiezing van Israël staat toch zeker als een huis? Theologen 
die de staat Israël zien als alle andere staten in de wereld en niks 
voelen voor de blijvende betekenis van de landbelofte, beginnen 
al snel over het feit dat sinds Christus het heil een universele 
betekenis heeft gekregen. Voor hen is het dus uitgesloten dat 
het uitverkoren volk een eigen plaats heeft in Gods plan. In de 
doordenking van alle vragen geven de zegslieden van Sabeel (de 
Palestijnse bevrijdingstheologie) te kennen dat ze niks hebben 
met het etnisch Israël. Sinds het kruis is de muur weggebroken. 
Alle verschil tussen de volken weggevaagd. 

Gods trouw
Wie bij zijn liefde tot Israël alléén spreekt over Gods trouw, 
houdt slechts een ouderwets boerenkrukje over. En wat con-
stateert de boer? De koe trekt zijn melk op. Daarmee doelt hij 
op iemand die zijn belofte niet nakomt. 

Kortom: wat betekent Gods trouw als Hij zijn beloften aan 
Israël niet nakomt? 

Ds. G. Hette Abma is (emeritus) predikant te Gouda

God maakt 
Zijn beloften 
waar!
“God maakt Zijn beloften waar!” 
Dat is de titel van het lied dat wij-
len Arie Pronk – in de vorige eeuw 
een bekend en geliefd koordirigent 
– schreef en componeerde naar 
aanleiding van de massale terug-
keer van het Joodse volk naar het 
land van de vaderen.

Die beloften lezen we op diverse 
plaatsen in het Oude Testament. 
Voldoende stof voor een preek op 
Israëlzondag lijkt mij.
Te noemen zijn: Deuteronomium 
30:3-5, waar staat: “uit al de volken”. 
Dat kan dus niet alleen slaan op de 
Babylonische ballingschap, maar op 
wat we in onze dagen zien gebeuren.
Psalm 105:9-11: Het gaat om een 
eeuwig verbond inzake het recht op 
het land Kanaän dat God sloot met 
Abraham en herbevestigde met zoon 
Isaak en zijn kleinzoon Jakob.
Voorts Jesaja 41:9 waar we lezen van 
de opgang en de ondergang van de 
zon, dus van Oost tot West. Dit kan 
opnieuw niet op de Babylonische bal-
lingschap slaan, wat dat betreft zou-
den alleen Noord en Oost kunnen.

In Jesaja 49:22 staat dat het Joodse 
volk in de armen en op de schouders 
van de heidenen geholpen wordt 
naar huis te gaan. Denk hierbij met 
name aan de actie Breng de Joden 
thuis.
Jeremia 31:10: “Hij, Die Israël ver-
strooid heeft, zal het weer bijeen-
brengen.”
Amos 8 en 9. Hier gaat het o.a. over 
het weer oprichten van de vervallen 
hut van David.
Ezechiël 37 spreekt over het herstel 
van Israël in verschillende fasen. 
Eerst fysiek (denk aan de stichting 
van de staat Israël), daarna geestelijk 
wanneer zij tot geloof komen in de 
Messias Jezus Christus (lees Romei-
nen 11).

Ten slotte noem ik u Zacharia 8:22-23 
en Zacharia 12:6 waar het gaat om 
Jeruzalem dat nog een centrale plaats 
zal krijgen in de wereldgeschiedenis.

Meindert Leerling is oud-Tweede Kamer-
lid voor de RPF en was bestuurslid van 
Christenen voor Israël.
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Als iets onzeker is moeten we een test doen. In de scheikunde bestaat er een  
handige manier voor. Chemici gebruiken een blauw papier dat opeens rood kleurt.  

In de gezondheidszorg ‘prikken’ ze bloed en daaruit is veel af te lezen. Welke proef is er  
om te zien of iemand zijn hart voor Israël op de goede plaats heeft?

Column
Meindert Leerling
gastcolumn@cvi.nl

“Wie de vijgenboom verzorgt, zal zijn vrucht eten”, sprak de wijze 
Salomo (Spreuken 27:18). Maar als we daar op één zondag per jaar 
speciaal naar gaan kijken, wordt het niks. Geregelde verzorging, 
daar gaat het om.

Die regel, dunkt mij, is al aangegeven in de feestcyclus. De Bijbelse 
feesten! Jaarlijks, een vast patroon, door de eeuwen heen. En door 
de Eeuwige bepaald. Na Pinksteren geen kerstfeest, maar de hoge 
feesten van het najaar. Bazuinen, Verzoendag en Loofhutten. En 
Israëlzondag? Dat kan elke eerste dag van de week eventueel.
Immers, we lezen en preken elke zondag uit de woorden Gods die 
Israël zijn toevertrouwd (Romeinen 3:2). En in veel kerken worden 
ook de bekende tien leefregels die Mozes heeft doorgegeven gele-
zen. Daar is geen woord Frans bij, maar duidelijke taal uit Israël. 
En wat we in onze samenkomsten zingen, is lof en dank aan de  

God van Israël, de Psalmen. Je zou toch zeggen: Israëlzondag tot 
en met! Maar ja, dat alles is wel vaak naar onszelf toe bepaald.  
Vervangingsleer, al eeuwenlang. En als er dan ook nog gespro-
ken kan worden om van de Israëlzondag een Midden-Oosten-
zondag te maken, ja dan? Ach, ons ben zuunig. Dit is werkelijk 
verontrustend. Wie zorgt er voor de vijgenboom? Wie wil er 
vruchten verwachten?
Maar goed, beter iets dan niets. Omhakken is geen optie. Laten 
we in ieder geval op die bewuste zondag als gemeente zingend 
bidden: “Met algemene stem om vrede voor Jeruzalem”. En blijven 
“het goede voor U zoeken”. Het zou zomaar kunnen dat God ons 
hart gaat openen voor Zijn volk.

Bert Koning werkte jarenlang voor de Evangelische Omroep, schreef 
diverse boeken en is grafisch ontwerper.

‘Wat betekent Gods 
trouw als Hij zijn 
beloften aan Israël niet 
nakomt?’

Eén keer per jaar speciale aandacht voor Israël.  
En de andere zondagen?

Israëlzondag

Spelende kinderen in Jeruzalem, een vervulling 
van de belofte in Zacharia 8:5. | Foto: Flash90



Wat is uw persoonlijke relatie tot het Joodse volk en het land Israël? 
“Die relatie is geen vrije wil en wordt door de feiten bepaald. 
En die feiten zijn: dat ik behoor tot het Joodse volk. Daardoor 
is die relatie volledig bepaald. Ik behoor tot het Joodse volk 
door afstamming en ben daar trots op. Met name vanwege 
de enorme bijdragen van Joden door de eeuwen heen aan 
wetenschap, cultuur, literatuur en kunst. Over mijn eigen 
vakgebied, de economie: meer dan de helft van de Nobelprij-
zen is toegekend aan Joden en/of Israëliërs. Dit is voor mij 
een bron van levenslange inspiratie en betrokkenheid.”

Hoe denkt u over de staat Israël?
“Israël heeft recht op een Joodse staat. Dat recht wordt 
weleens betwist door anderen. En soms willen ze, ook we-
tenschappers, Israël boycotten vanwege het bestaan van de 
staat. Dit staat haaks op de gedachte dat elk volk recht heeft 
op een staat, en waarom zal men het Joodse volk dit recht 
ontzeggen? Voor mij is het zo dat mensen die dat denken, 
zich schuldig maken aan collectief antisemitisme. Zij sluiten 
Joden van een belangrijk recht uit: het recht op een eigen 
staat. Dat is mijn houding wat Israël betreft.”

Waarom scoort Israël zo goed in de economie en innovatie van 
het bedrijfsleven?
“De Joden zijn als volk altijd blijven bestaan ondanks de 
aanhoudende vervolgingen en het antisemitisme. Welnu, 
de positieve keerzijde van die permanente vervolging is dat 
Joden, als groep of als individu, een grote vindingrijkheid 
moesten betrachten. Altijd een weg zoeken uit een benar-
de situatie. Als men dat eeuwenlang doet, ontstaat er een 
houding van geen enkele grens accepteren en door elke grens 
heen breken. Grenzen voortdurend zien als tijdelijke lijnen, 
die als het nodig is, ter zijde kunnen worden geschoven. 
En dat uit zich ook in het vinden van nieuwe producten; 
nieuwe productieprocessen; in het ontwikkelen van nieuwe 
kennis; in het ontwikkelen van het vermogen om die kennis 
goed toe te passen. 
We zien dit ook op het gebied van de veiligheid: dat Israël op 
het gebied van beveiliging een enorme technische voor-
sprong heeft op andere landen. Uit nood geboren, maar het 
is bij Israël en de Joden altijd uit nood geboren.”

Wat kan Nederland van Israël leren over economie en innovatie?
“Naar aanleiding van de recente aanslagen in Europa noem ik 
als voorbeeld de beveiliging van luchthavens, Joodse scholen 
en gebouwen. Dit is natuurlijk een enorm expertisegebied 
van Israël. Ze hebben daar vaker met dit bijltje gehakt. De 
landen in Europa kunnen direct hulp van Israël krijgen. Dit 
kan door achter de schermen aan kennisoverdracht te doen 
als ze er niet openlijk voor uit willen komen. Israël is best 
bereid om ze te helpen, hoor.”

Wat kan Israël van Nederland leren?
“Nederland heeft vanouds een enorme expertise opgebouwd 
op het gebied van watermanagement en waterbeheer. Ik 
denk dat Nederland en Israël nog heel veel van elkaar kun-
nen leren. Nederland heeft meer ervaring met waterwerk-
zaamheden. Een goede samenwerking zal zeker vruchten 
afwerpen.”

Hoe beziet u de toekomst van Israël als econoom?
“Ik ben als econoom buitengewoon optimistisch over Israël. 
Israël doet het uitstekend als het gaat om vernieuwing; inno-
vatie; om nieuwe bedrijven op te zetten; nieuwe ontwikke-
lingen te starten. Het gaat om een van de beste economieën 
ter wereld!

Echter, Israël heeft ook problemen, zoals op het gebied van 
de verdeling. De mensen die profiteren van de nieuwe, inno-
vatieve ontwikkelingen, profiteren vaak ook in financiële zin. 
Terwijl er in Israël grote groepen van deze ontwikkelingen 
verstoken zijn, en daardoor in veel moeilijkere omstandighe-
den verkeren. Dat is een punt van zorg.”

En vanuit persoonlijk perspectief?
“Nou ja, kijkt u eens: u ziet dat Joden uit Frankrijk vertrek-
ken, waar het antisemitisme nog sterker om zich heen grijpt 
dan in Nederland. Ik moet er niet aan denken dat wij ook 
voor zo’n situatie komen te staan. Als het zo is, dan is Israël 
een toevluchtsoord. In die zin een geruststelling. Nogmaals, 
ik hoop niet dat het zover zal komen. Maar er zijn af en toe 
ontwikkelingen die echt benauwend zijn. Niet alleen voor 
jezelf, maar ook voor je kinderen en kleinkinderen. 
Ik bezie Israël als een enorm positief bolwerk van vernieu-
wing. Dit is voor mij een enorme bron van inspiratie, van 
enorme betekenis.”

Hoe denkt u over de boycotacties tegen Israël: 
“Dat vind ik gewoon potsierlijk. Ik heb mensen gesproken die 
daar erg voor waren. Ik zei: Weet u dan wel dat u heel veel 
technologie moet slopen die uit Israël komt. Bijvoorbeeld op 
het gebied van de mobiele telefonie. En uw computer kunt 
u rustig op de schroothoop gooien. Die kunt u niet meer 
gebruiken want alle Israëlische expertise moet d’r uit ...
Die boycot is een uiting van enorme domheid, van een 
enorm intellectueel tekort. Die mensen kunnen gewoon niet 
goed nadenken. Zelfs niet over hun eigen belang.”

israël aktueel | oktober 2016
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Emeritus hoogleraar Arnold Heertje laat op ons verzoek zijn  
licht schijnen over ‘de beste economie ter wereld’. 

‘Boycot is uiting van enorme domheid’

Heertje: ‘Buitengewoon 
optimistisch over Israël’

interview

Sjabbat op de luchthaven

Medewerkers van het Israëlische 
ministerie van Landbouw werken 
ook op Sjabbat. De minister streeft 
ernaar geen overbodig werk te laten 
doen. Maar dat helemaal voorkomen 
is onmogelijk, omdat passagiers altijd 
dieren en planten illegaal proberen 
te importeren op Ben Gurion, ook op 
zaterdag. | Foto: Flash90 

Uitdagender onderwijs
Om scholieren bij de les te houden 
wordt het Israëlische onderwijs 
vernieuwd. Denk bijvoorbeeld aan 
een app voor je smartphone, zodat 
leraren de scholieren wat kunnen ver-
tellen over de komende les. Nieuwe 
vakken zijn bijvoorbeeld diergenees-
kunde, burgerrechten en brand- en 
ontruimingstraining.

Jeruzalem verdwijnt

Binnenkort wordt het lastig voor men-
sen in Tsjechië om erachter te komen 
wat de hoofdstad is van Israël. Je kunt 
het dan niet meer vinden in een atlas. 
Het Tsjechisch ministerie van Onder-
wijs heeft namelijk opdracht gegeven 
om niet langer Jeruzalem als hoofd-
stad van Israël te benoemen, maar Tel 
Aviv. | Foto: Flash90

‘Onderwijs en Bijbel 
sleutel voor sterk Israël’
Bij de opening van het nieuwe 
schooljaar in Israël zei premier 
Netanyahu dat onderwijs belangrijk 
is voor een sterk Israël. “Allereerst 
moeten we moeite doen om de Bijbel 
te bestuderen, dat is de basis waarom 
we hier zijn. We moeten leren over 
onze afkomst, geschiedenis, de 
wereld van vandaag en – ook heel 
belangrijk – leren over Israëls bijdrage 
aan de wereld.”

Lugubere vondst
Tijdens de renovatie vond het Duitse  
Max Planck-onderzoeksinstituut 
tussen de verhuisdozen tientallen 
hersenweefselmonsters en andere 
lichaamsdelen van Holocaustslacht-
offers. De monsters zijn gebruikt 
voor proeven tijdens de oorlog. Na 
identificatie van de slachtoffers, 
zullen de monsters worden begraven 
in een speciaal graf, zoals bij eerdere 
vondsten in het verleden is gedaan.

‘Grote vindingrijkheid 
door de permanente 
vervolgingen.’

Prof. Arnold Heertje | Foto: Joost van den Broek/Hollandse Hoogte
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Yemin Moshe
Maar weinig toeristen kennen de pracht van de buurt Yemin Moshe. 
Vrijwel iedereen ziet de wijk wel liggen, samen met het vrijwel gelijktij-
dig gebouwde Mishkenot Sha’ananim. Deze naam komt uit Jesaja 32:18, 
waar staat “Mijn volk zal verblijven in een woonplaats van vrede, in 
veilige woningen, in oorden van zorgeloze rust”. En die sfeer ademen 
deze buurten tegenwoordig ook. De pittoreske straatjes vol groen zijn 
stil en vredig. Een oase van rust in de drukke stad.
Dat was niet altijd zo. De wijk werd in 1860 gebouwd als eerste Joodse 
wijk buiten de muren van de Oude Stad door de Brits-Joodse filan-
troop sir Moses Montefiore. U weet wel, die ook de molen bouwde, die 
aan het uiteinde van de wijk staat en die enkele jaren geleden met uw 
hulp werd gerestaureerd. Omdat de huizen buiten de bescherming van 
de stadsmuren lagen, waren de Joden niet snel geneigd in de huizen te 
trekken, hoewel deze veel luxer waren dan de woningen in de overbe-
volkte ommuurde stad.

Uitzicht over Yemin Moshe met aan het uiteinde de molen van  
Montefiore. | Foto: Israeltourism

Een van de pittoreske straatjes in Yemin Moshe. | Foto: Flash90

Creatieve uitbreiding
De onroerendgoedmarkt in Israël en met name in Jeruzalem is uniek. 
Enerzijds telt de stad een snelgroeiende bevolking. Anderzijds zijn er 
veel Joden in het buitenland die in de stad een appartement kopen 
om slechts een deel van het jaar te bewonen of voor het geval ze ooit 
naar Israël zullen emigreren. Hierdoor zijn de huizenprijzen in de 
stad enorm opgelopen. Een klein driekamerappartement kost al gauw 
drie ton! Deze markt trekt ook weer investeerders aan die onroerend 
goed opkopen om te profiteren van de stijgende huizenprijzen, wat de 
situatie alleen maar versterkt.
Israël zou Israël niet zijn als hiervoor geen creatieve oplossingen wor-
den bedacht. Projectontwikkelaren bieden nu bestaande huizeneige-
naren aan om gratis hun woning uit te breiden en te verbeteren. Een 
mooie investering dus in de toch al oplopende waarde van hun huis. 
Daartegenover staat dat die projectontwikkelaar boven op de bestaande 
bouw een aantal verdiepingen mag bouwen waarin nieuwe apparte-
menten worden geschapen. Een win-winsituatie dus. De bestaande be-
woner een gratis uitbreiding, de projectontwikkelaar winst, de stad een 
aantal wooneenheden rijker en nieuwe kansen voor woningzoekenden.

Een bouwproject in Jeruzalem. | Foto: Flash90

Geschiedenis
Wie Jeruzalem bezoekt, beseft maar beperkt welke geschiedenis deze 
stad allemaal heeft meegemaakt. Het zijn momenten tijdens een wan-
deling langs de Via Dolorosa door het Cardo of bij de Klaagmuur, dat 
het tot je doordringt. Wat zich vandaag aan het oog presenteert, geeft 
slechts een heel beperkt beeld van de geschiedenis van de stad. Het 
Cardo dateert uit de tijd van de Here Jezus en is dus al 2000 jaar oud. 
Op twee plaatsen staat daar een soort put waarin je naar beneden kunt 
kijken. Daar tuur je in de diepte die maar moeilijk te peilen valt, en zijn 
resten te zien van de stad in nóg vroeger tijden. In talloze musea kun 
je je verdiepen in de vroege en recente geschiedenis van Jeruzalem. 
Het Tower of David Museum, net binnen de Jaffapoort is het meest 
complete hiervan. Hier is ook ’s avonds de Sound and Lightshow te 
zien, waar in een uurtje tijd de geschiedenis van Jeruzalem op indruk-
wekkende wijze op de muren van de citatel wordt geprojecteerd.

Romeinse pilaren bij het Cardo in de Oude Stad van Jeruzalem.  
| Foto: Josh / CC2.0 Flickr

Binnenhof van het Tower of David Museum in Jeruzalem. | Foto: Israeltourism

Rond de muren van Jeruzalem

kort nieuws

Drukste dag Ben Gurion

Als de verwachtingen kloppen wordt 
29 september de drukste dag ooit op 
de Israëlische luchthaven Ben Gurion 
bij Tel Aviv. Er komen en vertrekken 
die dag zo’n negentigduizend passa-
giers met zo’n 540 vluchten. Reden 
voor de extreme drukte is dat er veel 
Joden naar Uman in Oekraïne ver-
trekken voor het jaarlijks bezoek aan 
het graf van rabbijn Nachman. Of 
ze zijn op weg naar familie om Joods 
Nieuwjaar, Rosj Hasjana, te vieren. 
Joods Nieuwjaar is op 4 oktober dit 
jaar.  | Foto: Flash90

Topuniversiteiten
Twee Israëlische universiteiten staan 
in de wereld top 100 wat betreft 
onderzoek. De Hebreeuwse Univer-
siteit staat op de 22e plaats en het 
Technion uit Haifa op plaats 76. Op 
de algemene lijst van universiteiten 
wereldwijd behaalt geen van de Isra-
elische universiteiten de top 100.

Honden trainen
De Israëlische hondentrainer Uriel 
Bakeman wil dat er onderzoek gedaan 
wordt naar het ‘telepathische’ vermo-
gen van honden. Volgens Bakeman is 
daar zo’n vijf miljoen dollar voor nodig. 
Als hondentrainer weet Bakeman dat 
behalve dat de trouwe viervoeter veel 
leren kan, hij ook veel dingen van tevo-
ren ‘voelt’ aankomen. Van dat laatste 
vermogen van honden zou veel meer 
gebruik moeten worden gemaakt. Zo 
kun je hopelijk rampen of aanslagen 
voorkomen. 

Ondergronds begraven

Begraven worden in Jeruzalem heeft 
bij velen de voorkeur. Dat is omdat 
men gelooft dat zij bij de opstanding 
als eerste de tempel en de Messias 
zullen zien. Daarom is er gebrek aan 
plek op de begraafplaatsen. Om 
ruimte te creëren worden er onder-
gronds graven in de bergen uitgehou-
wen met meerdere etages.  
| Foto: Flash90

Prijzenpuzzel
Deze maand maakt u met de prijzenpuzzel in Israël 
Aktueel kans op twee heerlijke Israëlische wijnen.  
Uit alle juiste inzendingen trekken wij drie win-
naars die twee flessen thuisgestuurd krijgen.  
Deelnemers dienen dan ook ouder dan 18 te zijn. 

Hoe steekt de puzzel dit keer in elkaar? In deze krant 
vindt u op een aantal plaatsen zomaar in de leestekst een 
vetgedrukte letter. Deze staan daar niet zomaar. Samen 
vormen ze namelijk een woord dat de oplossing vormt 
van deze prijzenpuzzel. Vindt u ze allemaal? Stuur dan de 
oplossing tot uiterlijk 21 oktober in naar krant@cvi.nl.



analyse

Oorlog voeren  
én helpen

Kijk naar de Tweede Gazaoorlog (8 juli – 26 augustus 2014). De 
vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, UNHCR, 
verweet Israël dat het die oorlog begon. Of wat te denken van 
Turkije. Dat land vergelijkt Netanyahu en Israël met de terroris-
ten van de aanslag in Parijs: misdaden tegen de menselijkheid. 
Dan de Palestijnse Autoriteit, die wil dat het Internationaal 
Strafhof de Israëlische bezetters bestraft voor oorlogsmisdaden 
en misdaden tegen de menselijkheid. Nog één: mogen we de 
linksradicale Breaking The Silence – die vermeende wreedheden 
van het Israëlische leger in de betwiste gebieden aan het licht wil 
brengen – of onze eigen NOS of journaliste Monique van Hoogs-
traten geloven? Hiermee is de helft nog niet aangezegd (vgl.  
1 Koningen 10:7). Maar samenvattend stellen deze organisaties: 
er is alom buitenproportioneel geweld gebruikt door Israël.

Ethiek
De vraag naar verantwoord handelen dringt. Want – zelfs 
dodelijk – geweld zit in onze menselijke natuur (vgl. Genesis 
4). Om onze belangen te verwezenlijken. Militair geweld vraagt 
natuurlijk de grootst mogelijke zelfbeheersing. In een beschaaf-
de samenleving mogen militairen niet méér geweld gebruiken 
dan nodig is. Zelfs in extreme oorlogssituaties mogen emoties 
het niet winnen van de regels van het oorlogsrecht en redelijk 
inzicht. Laveren tussen moraal en veiligheid.
Dankzij de inspanningen van Rode Kruis-oprichter Henri 
Dunant zijn de Geneefse Conventies opgesteld. Ze zijn onderdeel 
van het internationaal humanitair recht. Ze bepalen de rechts-
regels in tijden van gewapende conflicten. Beschuldigingen van 
schending van dit recht kunnen worden gebracht voor het be-
langrijkste gerechtelijke orgaan binnen de VN: het Internationaal 
Gerechtshof in Den Haag.

Maar de praktijk van een oorlog is weerbarstig. Voor onverwach-
te situaties bestaan geen standaardregels. Voor een plotselinge 
beslissing over de inzet van geweld is vaak nauwelijks tijd. Een 
halve minuut is een ongekende luxe. Bijvoorbeeld om in moei-
lijke gevechtssituaties de juiste afweging te maken. Hoe weeg 
je af tussen morele plichten en in te schatten nuttige gevolgen 
van een actie? In het heetst van de strijd loopt dat allemaal door 
elkaar: de karaktervormende deugdethiek van Aristoteles, de ab-
solute regels van de plichtsethiek van Kant en het goede resultaat 
van de ‘tussenliggende’ gevolgenethiek ofwel de consequenties.

Israël beschaafde samenleving?
Israël onderschreef de Geneefse Conventies. Maar houdt het er 
zich ook aan? Het Israëlische leger heeft een duidelijke ethi-
sche code en richtlijnen. Die vereisen terughoudendheid om zo 
onschuldige levens – Arabische en Joodse – te behouden: eerst 
mens, dan soldaat. Wie deze code breekt, wordt gestraft volgens 
de wet. Maar volgens media en beleidsmakers komt daar weinig 

van terecht: buitenproportioneel geweld! Dat met de Gazaoorlog 
een mega-aanval is voorkomen, wordt niet meegeteld.

De rechtsgeleerden Michael Schmitt en John Merriam zijn 
wereldwijd toonaangevend op het gebied van wetgeving over 
gewapende conflicten. Zij concludeerden dat het Israëlische 
leger tijdens het offensief tegen Hamas in 2014 niet beleidsmatig 
oorlogsmisdaden beging. “Hun aanpak van de aanvallen is in 
overeenstemming met de wet en, in veel gevallen, nastrevens-
waardig”, schreven ze in april 2015.

Dit was ook de conclusie van een internationale groep gerenom-
meerde hoge militairen en politici. Israël hield zich niet alleen 
aan de internationale standaard, maar ging in veel gevallen 
aanzienlijk boven die standaard uit. Dat belemmerde zelfs effec-
tieve militaire actie. Ze keken vooral naar hoe levens van burgers 
kunnen worden beschermd. En hoe militairen effectief kunnen 
vechten in dichtbevolkte woongebieden. Uiteindelijk klonk in 
hun rapport geen blaam, zelfs ondanks de menselijke schilden 
die Hamas – onder VN-dekking nota bene (!) – inzette. In juni 
2015 dienden ze hun rapport in bij de VN Mensenrechtenraad.

De VS gebruikten in Irak de Israëlische tactiek om burgers eerst 
uitgebreid te waarschuwen. Israël en zijn leger blijken mondiaal 
uniek. Foutloos? Natuurlijk niet, maar niemand onderzoekt 
Israël zo grondig als Israël zelf. Israël stuurde trucks met cement 
naar Gaza voor herbouw. Dit cement wordt echter op grote 
schaal door Hamas geconfisqueerd voor het uitbreiden van hun 
tunnelnetwerk. Het leger stuurde afgelopen dertig jaar zo’n 25 
delegaties naar rampgebieden in de wereld. Vijanden en terroris-
ten krijgen gratis medische zorg ... Israël als licht voor de volken 
(Jesaja 49: 6).

Geestelijk conflict
Het Midden-Oostenconflict is een geestelijk conflict. Dat is 
niet seculier op te lossen (Deuteronomium 20:1-4). Daarom 
bemoedigde kolonel Ofer Winter zijn brigade met de woorden 
van David tegen Goliat (1 Samuël 17). Het dodelijkste wapen van 
de mens is de taal, die een wereld in brand steekt (Jakobus 3:6). 
Abraham Heschel: niet de gaskamers van Auschwitz hebben mil-
joenen Joden verbrand, maar woorden van vijandschap en haat 
door de eeuwen heen op hen afgevuurd.

De schrijver van de Kronieken beschouwt de oorlogen van David 
niet als slecht, verre van dat, maar als noodzakelijk kwaad (1 
Kronieken 17). God trekt als Herder met Zijn volk en met David 
op. David mag geen tempel bouwen. God bouwt en plant. Daar-
om is ook vandaag de toekomst van Zijn volk zeker. Het Joodse 
volk overleefde, en hoe! En wat Israël in de eindtijd betreft raadt 
Jezus: let op de uitbottende vijgenboom (Matteüs 24:32-33).

In de regio Negev voltrok zich een drama. David en zijn mannen verslaan de vijandige  
Amalekieten én redden – weliswaar hun eigen – vrouwen en kinderen (1 Samuël 30).  

Oorlog voeren én helpen ... Hoe staat het met de ethiek van oorlogsvoering vandaag?
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Israëlische troepen rukken op in Gaza tijdens het offensief in 2014. | Foto: IDF
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Eer voor terrorist
Een jaar geleden, oktober 2015, 
vermoordden Baha Alyan en Bilal 
Ghanem drie mensen in de bus in 
Jeruzalem. Alyan werd door de be-
veiliging neergeschoten en overleed, 
Ghanem zit driemaal levenslang uit. 
De Palestijnse nieuwsdienst sprak be-
gin september met lovende woorden 
over Alyan: “Martelaar Baha Alyan 
steeg afgelopen 13 oktober op naar 
de hemel (...) Dat Allah Baha en alle 
heldhaftige martelaren genadig mag 
zijn. Glorie komt u toe.”

Tel Aviv ’heilige stad’
Rabbijn Eli Naiditch vond het maar 
niets dat zijn stad Tel Aviv niet als 
‘heilige stad’ wordt beschouwd. Hij 
wilde bewijzen dat de stad wel een 
heilige stad is. Maar dan wel in stijl 
door een wereldrecord te vestigen. 
Met enkele vertegenwoordigers van 
Chabad stond hij op enkele centra-
le punten in de stad om bij zo veel 
mogelijk mannen gebedsriemen om 
te doen. In tien uur tijd deden 262 
mensen mee. Naiditch: “Dit is het 
grootste bewijs dat Tel Aviv een hei-
lige stad is, vol met heilige mensen.” 
Of er een wereldrecord is gevestigd 
blijft nog even de vraag. | Foto: Flash90

Fruitautomaat
In Israël nemen ze het heel letterlijk: 
fruitautomaat. Op diverse scholen 
in Tel Aviv kun je dergelijke automa-
ten vinden. Zo moeten studenten 
aangemoedigd worden om gezonder 
te snoepen. Er komen ook fruitauto-
maten op plekken waar veel kinderen 
komen. Voor de helderheid: het gaat 
dus om automaten met echt vers 
fruit.

Nieuwe ambassadeurs
Zowel in Caïro, Egypte, als in Ankara, 
Turkije, is een nieuwe Israëlische 
ambassadeur aangetreden. In Ankara 
was het zes jaar geleden dat er een 
Israëlische ambassadeur was. De 
relatie tussen de landen was bekoeld 
nadat de Free Gaza flottielje uit Tur-
kije naar Gaza was vertrokken om de 
Israëlische zeeblokkade te doorbre-
ken. Israël voorkwam dit, maar daar-
bij kwamen wel negen Turken om.
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Zomerkamp
Israël is een land waarin veel vrijwil-
ligersorganisaties actief zijn. Deze 
zomer zorgde een van die organisa-
ties voor een heerlijke zomer voor 
kinderen. Niet zomaar elk kind kon 
mee. De drie weken vakantie waren 
speciaal voor kinderen die een ouder 
hebben verloren in het leger. De 
organisatie IDFWO zet zich be-
langeloos in voor zo’n achtduizend 
weduwen en weeskinderen van 
legerpersoneel dat is omgekomen in 
dienst voor het land.

Blije tieners

Tieners in Israël blijken positief 
te spreken over hun docenten. 87 
procent had een positieve kijk op zijn 
docent, en 12 procent noemde zijn 
docent zelfs uitstekend. Over het 
onderwijssysteem zijn de scholieren 
een stuk minder te spreken. Ze den-
ken dat school hen niet goed op het 
leven voorbereidt (56 procent), en de 
meerderheid (64 procent) meent ook 
dat ze meer leren van hun ouders dan 
op school. | Foto: Flash90

Oefening in Kiev
In Kiev oefenden de veiligheidstroe-
pen op een bijzondere plek hun vaar-
digheden: de ambassade van Israël. 
Om en nabij de ambassade leek een 
heuse slag gaande te zijn. Mensen 
in de omgeving dachten zelfs aan 
een terreuraanslag. Maar niets was 
minder waar. Er werd een oefening 
gehouden in de ambassade. En het 
personeel van de Israëlische ambas-
sade deed zelfs mee. Het scenario 
dat werd gespeeld was dat terroris-
ten de ambassade waren binnenge-
drongen en bezoekers en personeel 
in gijzeling hadden genomen.

Bescherming

De bescherming van de Israëlische 
grens met Libanon wordt verbeterd. 
Afgelopen winter konden leden van 
de terreurorganisatie Hezbollah vlak 
naast een patrouille van het Israëli-
sche leger een bom laten ontploffen. 
Om verdere infiltratie van Hezbollah 
te voorkomen worden er greppels ge-
graven en wordt een hek neergezet.  
| Foto: Flash90

Israël toen en nu

Deze gedachte kom ik heel vaak tegen 
binnen de kerken. Alle Bijbelteksten 
en beloften voor het volk en het land 
Israël zouden alleen maar betrekking 
hebben op het land en het volk Israël 
in de Bijbelse tijd van toen. Het huidige 
Israël zou heel iets anders zijn dan het 
Bijbelse. Wat een vreemde gedachte om 
het Israël van toen en nu los te koppe-
len. Ik heb nog nooit iemand gehoord 
die de huidige christelijke kerk in deze 
wereld loskoppelt van de christelijke 
gemeenten in de brieven in het Nieuwe 
Testament. In elke zondagse kerkdienst 
betrekken we de brieven aan die vroege 
gemeenten ook op onze eigen kerk of 
gemeente. Wat is dat toch in het hart 
van een mens om Israël toch vooral 
maar als afgedaan te beschouwen? Isra-
el als een tijdelijk project tot de komst 
van Jezus. 

Eeuwig en altoosdurend
De Bijbel daarentegen spreekt alleen 
maar over Israël in termen van eeuwig-
heid en altoosdurendheid. Bij Jesaja 
zegt de Heere God tegen Israël: “U zult 
genoemd worden: Mijn welgevallen is 
in haar, en uw land: getrouwde; want 
de Heere verlangt naar u, en uw land 
zal getrouwd worden” (hoofdstuk 62:4). 
God, het Joodse volk en het land Israël 
hebben een band die als een huwe-
lijk wordt betiteld. Dat betekent in 

‘Bijbelse uitspraken en beloften voor Israël gaan enkel  
over het Bijbelse Israël van toen. 

Daar heeft het Israël van nu niets meer mee te maken.’ 
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Het maken van de sjofar is een ambach-
telijk en soms niet al te welriekend werk-
je. De gekrulde hoorn van een ram moet 
worden uitgehold en netjes gepolijst.
De meeste christenen kennen het woord 
sjofar niet, omdat het in onze Neder-
landse vertalingen is vertaald als ‘bazuin’.
In Israël is de sjofar het meest bekend 
voor zijn functie als instrument om op 
te roepen tot inkeer, voorafgaand aan 
het Joodse Nieuwjaar. Het geluid uit de 
sjofar kan alleen worden geproduceerd 
met de menselijke adem, die hem werd 
ingeblazen door God zelf. Het schelle 
geluid werkt alarmerend en heeft tot 
doel de mens wakker te schudden over 
zijn verhouding met de Eeuwige. De 
kromming van de ramshoorn symbo-
liseert daarbij hoe het hart zich moet 
buigen naar de wil van God.
De sjofar kent in de Bijbel meer gebrui-
ken om zaken aan te kondigen, maar 
telkens is het een oproep aan het volk 
om zijn verhouding met de Eeuwige te 
bewaken. De Psalmist schrijft dan ook: 
“Welzalig het volk dat de klank van de 
bazuin kent, zij wandelen, Heere, in het 
licht van Uw aangezicht.” (Psalm 89:16)  
| Foto: Flash90

De sjofar

de Bijbel altijd duurzaam en blijvend, 
en nooit als een tijdelijk project. De 
profeet Jeremia zegt dat het nageslacht 
van Israël pas zal ophouden te bestaan 
als ook de zon, de maan en de sterren 
ophouden er te zijn (hoofdstuk 31:35-
36). Bij de profeet Ezechiël zegt de 
Heere God: “En Mijn Knecht David zal 
Koning over hen zijn. Voor hen allen zal 
er één Herder zijn ... Zij zullen wonen 
in het land dat Ik aan Mijn knecht, aan 
Jakob, gegeven heb, waarin uw vaderen 
gewoond hebben ... tot in eeuwigheid, 
en Mijn Knecht David zal tot in eeuwig-
heid hun Vorst zijn” (hoofdstuk 37:24-
25). Dat is toch duidelijke taal.

Blijvende rol
Israël heeft een blijvende rol en 
betekenis in Gods heilsplan met de 
wereld. Toen en ook nu en straks. En 
voor wie de kwade verleiding in zijn 
hart om zich daartegen te verzetten 

niet kan weerstaan, voegt de profeet 
Ezechiël daar nog aan toe: “Dan zul-
len de heidenvolken weten dat Ik de 
Heere ben, Die Israël heiligt, wanneer 
Mijn heiligdom voor eeuwig in hun 
midden zal zijn” (hoofdtuk 27:28). Het 
is maar dat je ’t weet! Het Nieuwe 
Testament is geen breuk of einde van 
al deze oude teksten. Paulus zegt in 
Romeinen 15 dat Jezus is gekomen 
als een Dienaar om de beloften aan 
de vaderen gedaan te bevestigen. Er 
is een onafgebroken eenheid tussen 
Oude en Nieuwe Testament. Gods 
trouw en beloften zijn altijddurend 
en nooit tijdelijk, zowel ten aanzien 
van Israël als land en volk als ook ten 
aanzien van de christelijke gemeente. 
Dat wij leven in een andere tijd wil 
niet zeggen dat Gods heilsplan en 
intenties veranderd zouden zijn. God 
is en blijft dezelfde die Hij was en is. 
Zijn Woord is blijvend en eeuwig.

‘Ik heb nog nooit iemand gehoord 
die de kerk van nu loskoppelt van 
de christelijke gemeenten in het 
Nieuwe Testament.’
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Niet verworpen 

We hebben in de uitspraak van Paulus 
te maken met een sleutelbegrip. Vanuit 
hier heeft het zin om te speuren naar 
hoe God in onze tijd met zijn volk, met 
Israël, verder gaat. Daarvoor moeten 
we lezen in het profetisch woord. In 
wat verschillende profeten hebben 
getuigd, rijst gezamenlijk een breed 
perspectief op van hetgeen God Zich 
heeft voorgenomen. Onze proef op 
de som is dat wat wij nu, in deze tijd, 
kunnen zien, kunnen constateren.

Wat is een profeet? 
De Hebreeuwse aanduiding voor 
profeet is naví. Het spreken dat hij doet 
is hinavée. Deze woorden geven een 
belangrijk kenmerk aan. Tegen Jeremia 
zegt God: “Zie, Ik leg mijn woorden 
in uw mond.”(1:9). De profeet is dus 
een mediair. Hij moet de in zijn mond 
gelegde woorden naar het volk toe uit-
spreken. Hij handelt wel zelf, maar ten 
opzichte van de inhoud is hij passief. 
Het woord naví, profeet, is niet exclusief 
Hebreeuws. We komen het bijvoorbeeld 
ook tegen in het Akkadisch (Babylo-
nisch/Assyrisch): nabû. Daar betekent 
het, net als in het Hebreeuws: hij die 
aangesteld is, die ontboden is. Geen 
eigen initiatief dus, maar ontboden, ge-
roepen worden voor de taak. Dat blijkt 
ook uit het werkwoord hinavée. Dat 
wordt vrijwel steeds gebruikt in passie-
ve zin. Een passieve werkwoordsvorm 
gaat bij ons altijd samen met ‘worden’. Je 
ondergaat iets, er gebeurt iets met je. Er 
is dus bij profeteren geen eigen initiatief 
van een mens. God legt zijn woorden in 
de mond van de profeet en bouwt, door 
dat bij meerderen van hen te doen, een 
breed perspectief op van zijn voorne-
men. Ezechiël 21:8: ben-adam, hinavée 
ve-amárta ... “mensenkind, profeteer en 
zeg”.

Prophètès 
Ons woord profeet is afkomstig van 
het Griekse prophètès. Dat stamt uit de 
Septuagint, de Griekse vertaling van 
het Oude Testament, enkele eeu-
wen voor Christus. Het werkwoord 
dat daarbij hoort betekent: spreken 
namens iemand. Ook hier gaat het 
om woorden die in de mond werden 
gelegd. Nu, het spreken dat de profe-
ten deden, was voor een deel om het 
volk Israël aan te sporen zich aan Gods 
geboden te houden, bijvoorbeeld om 
recht te doen aan armen, weduwen en 
wezen. Maar we lezen in 1 Koningen 22 
hoe koning Achab profeten laat komen 
om de uitkomst te voorspellen van de 
oorlog die hij denkt te beginnen tegen 
Ramot in Gilead. Dat is een ander facet 
van profeteren, namelijk voorspellen, 
voorzeggen.

Perspectief 
Als je spreekt over een perspectief, dan 
heb je het over een verloop in de tijd. 

Dan spreek je over zaken die zullen 
plaatsvinden in een andere tijd dan die 
van de spreker: gebeurtenissen in een 
tijd die nog niet is aangebroken. Dit 
brengen we nu samen met Paulus’ uit-
spraak dat God Zijn volk niet verstoten 
heeft, niet heeft verworpen. En wat 
kunnen wij dan nu in onze tijd zien als 
we naar het huidige Israël kijken? Lees 
dan eens de woorden, ooit in de mond 
van Jeremia gelegd: “Zo waar de Here 
leeft, die het nageslacht van het huis 
Israëls heeft doen optrekken en die het 
heeft doen komen uit het Noorderland 
en uit al de landen waarheen Hij hen 

verdreven had” (23:8). Bij Noorderland 
kan men nog denken aan de terugkeer 
uit Babel, maar het vervolg logenstraft 
dat. Mi-kól ha-aratsót ... vanuit ál de 
landen, waarheen Hij hen verdreven 
had. En dat zijn er vele: Rusland, 
Amerika, alle landen van Europa, 
Zuid-Amerika, en meer. De verdrijving 
was compleet, maar het perspectief 
zegt dat de terugkeer ook compleet zal 
zijn, uit alle landen. Woorden, in de 
mond van Jesaja gelegd, zeggen het zó: 

“Ik doe uw nakroost van het oosten 
komen en vergader u van het westen. 
Ik zeg tot het noorden: Geef, en tot 
het zuiden: Houd niet terug” (43:5-6). 
En ook hier kan het niet alleen om de 
terugkeer uit Babel gaan. 

Meer 
Maar Jeremia boodschapt nog meer. 
In datzelfde vers 8 eindigt de profe-
tie met: “En zij zullen op hun eigen 
grond wonen” ... al admatám. Dat 
woord admatam is zo helder als glas. 
Het is gebouwd op adamáh, akker, 
grond, en krijgt hier een andere vorm: 
dat tam dat er aan het eind aan vast 
is geschreven geeft het bezittelijk 
voornaamwoord aan. Gemakkelijker 
gezegd: hun. Dus: hun akker, hun 
grond. En dat admatám is in de mond 
gelegd van meerdere profeten. Bij 
Amos treffen we het tweemaal aan, 
binnen eenzelfde vers. “Dan zal Ik 
hen planten in hun grond en zij zullen 
niet meer worden uitgerukt uit de 
grond (grondtekst: hun grond) die Ik 
hen gegeven heb, zegt de Here, uw 
God” (9:15). Zoek je die term hun 
grond, admatám, na in de Hebreeuw-
se concordantie dan zie je dat God 
Zelf tot twaalf keer aan toe hier 
gebruik van maakt. Tot twaalf keer 
aan toe spreekt God van hun grond, 
admatám en Hij legt het meerdere 
profeten in de mond. Zo bouwt de 
Heere aan een breed perspectief voor 
zijn volk. Probeer dat te zien vanuit 
het profetische woord! 

Dirk Varwijk is doctorandus in de He-
breeuwse letteren.
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De lamed is de letter L. Het 
oorspronkelijke teken stelde 
waarschijnlijk een ossenprikkel 
voor, een staf waarmee ossen 
opgedreven worden. Dit oude 
teken ligt ook ten grondslag aan 
onze letter L. In de huidige vorm 
steekt de lamed boven de andere 
letters uit. Als middelste letter 
domineert hij de andere letters 
van het alfabet. Daarom wordt 
de lamed wel gezien als symbool 
van de Koning der koningen. 

De getalswaarde is dertig. Dertig 
is een opmerkelijk getal in de 
Bijbelse traditie. Wie de leeftijd 
van dertig bereikt, bereikt de 
volle kracht, zegt de Joodse 
mondelinge leer (Spreuken der 
Vaderen). De Levieten die in de 
woestijn de voorwerpen van de 
tabernakel droegen, waren tus-
sen de dertig en vijftig jaar. Jezus 
begon naar buiten te treden toen 
hij ongeveer dertig jaar oud was 
(Lucas 3:23).
Van Rabban Simeon bar Jochai 
(begin tweede eeuw) is de 
uitspraak overgeleverd: “De 
wereld kan niet bestaan met 
minder dan dertig mensen die 
even rechtvaardig zijn als onze 
vader Abraham”. (Bekender is 
misschien de latere traditie van 
de 36 rechtvaardigen onder 
de volken, omwille van wie de 

wereld in stand blijft.) De dertig 
rechtvaardigen zijn te vinden 
in het Land Israël. De Talmoed 
(Choelien 92a) haalt Rav (rabbijn) 
Juda aan, die zegt dat er dertig 
‘rechtvaardigen onder de volken 
van de wereld’ zijn. Het is een 
homiletische verklaring van de 
dertig zilverlingen in Zacharia 
11:12. Rav Oela geeft een andere 
interpretatie van dit vers: het zijn 
de dertig mitswot (ge- en verbo-
den) die de zonen van Noach op 
zich hebben genomen, al houden 
ze er maar drie van. Die dertig 
zijn inbegrepen in de zeven noa-
chitische geboden. 

De woordstam lamed betekent: 
leren, onderwijzen. De Thora 
zegt in Deuteronomium 6:7: u 
moet ze [de geboden] uw kinde-
ren inprenten. Daardoor weten 
we dat we zelf ook altijd Thora 
moeten blijven leren. Hoe zou-
den we anders kunnen onderwij-
zen? Maar op een dieper niveau 
zegt dit dat de Thora altijd nieuw 
is. En in de studie van de Thora 
blijven we altijd kind, altijd ont-
vankelijk om nieuwe inzichten te 
ontvangen en om te luisteren.

Kees de Vreugd is theoloog  
en eindredacteur van ‘Israël en  
de Kerk’.
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Het alefbeet
Kees de Vreugd
kdvreugd@cvi.nl

Sculptuur van de profeet Jeremia onderaan de Colonna dell’Immacolata in Rome. 
| Foto: Ian Scott / CC2.0 Flickr

“God heeft zijn volk niet verstoten dat Hij tevoren gekend heeft”,  
zegt Paulus in zijn brief aan de Romeinen (11:2).  

En hij voegt er aan toe: “Volstrekt niet!” 

‘Zo bouwt de 
Heere aan 
een breed 
perspectief 
voor zijn volk.’



‘Al bevonden uw verdrevenen zich 
aan het einde van de hemel, toch 
zal de Heere, uw God, u vandaar 
bijeenbrengen. En de Heere, uw 
God, zal u naar het land brengen 
dat uw vaderen in bezit hadden.’ 
(Deuteronomium 30:4-5)

oktober 2016 | israël aktueel Breng de Joden thuis 12

De terugkeer van het Joodse volk

Weg uit Oekraïne!

We zitten aan tafel met rabbijn Mena-
chem Mendel Cohen uit Marioepol, een 
industriestad aan de kust van de Zee van 
Azov in het zuidoosten van Oekraïne. 
In de verte zijn schoten te horen van het 
front van het conflict om Oost-Oekra-
ine. Elf jaar geleden kwam deze rabbijn 

uit Israël naar Oekraïne om de Joodse 
gemeenschap in de stad te ondersteunen 
en op te bouwen. Maar het liep anders.
“Sinds in 2014 het conflict in het oosten 
uitbrak, zijn veel Joden de stad ont-
vlucht. Ik heb daar mee geworsteld. Ik 
had een droom om deze gemeenschap 
op te bouwen. Ik wilde de ruïne van de 
oude synagoge laten restaureren en er 
een Joods gemeenschapscentrum van 
maken, waar we alles onder één dak 
zouden hebben. Maar die droom heb ik 
moeten opgeven. Ik ben langzaamaan 
tot de conclusie gekomen dat de tijd 
voor de Joodse gemeenschap er hier op 
zit en dat de Eeuwige Zijn volk roept om 
thuis te komen.”

Veel hindernissen
Dat thuiskomen is precies waar Chris-
tenen voor Israël zich mee wil bezig-
houden. Alleen het valt voor Joden in 
Oekraïne vaak niet mee om tot die 
keuze te komen. Allereerst staat het 
Jodendom in Oekraïne op een heel laag 
pitje. Het land heeft een rijke Joodse 
geschiedenis. Het vormde de bakermat 
voor het chassidisme. Vóór de Tweede 

Wereldoorlog woonden ruim anderhalf 
miljoen Joden in het gebied. Maar de 
vele pogroms en de Holocaust hebben 
de Joden afgeschrikt. Bovendien heeft 
het communisme de godsdienst en dus 
ook het Jodendom de kop in gedrukt. 
Maar weinig Joden zijn zich daardoor 
nog bewust van hun afkomst. En áls 
men zich daarvan bewust wordt, moet 
men voor emigratie naar Israël een enor-
me bureaucratische molen door voordat 
de uitreisvisa en toestemming van het 
Israëlische consulaat binnen zijn. Boven-
dien leven veel Joden in Oekraïne in ar-
moede, waardoor de stap om naar Israël, 
naar huis te gaan, als vrijwel onmogelijk 
wordt beschouwd.

Hulp
Christenen voor Israël helpt. Onze 
plaatselijke veldwerker Koen Carlier 
zet zich met een heel team lokale 
mensen in door voedselpakketten 
uit te delen in samenwerking met de 
plaatselijke Joodse gemeenschappen 
en het Joods Agentschap. Zo komen 
we in contact met Joden in Oekraïne. 
We mogen hen wijzen op de Bijbel-

se beloften van terugkeer en bieden 
concrete hulp bij het vervoer naar de 
diverse instanties voor het verkrijgen 
van papieren. Ook vangen we Joodse 
vluchtelingen uit het conflictgebied 
in het oosten op en helpen hen zo 
goed we kunnen om zich voor te 
bereiden op het ’maken van alija’; het 
opgaan naar Israël.

Samenwerking
Dit werk kunnen we niet alleen doen. 
Vanuit Israël is het Joods Agentschap 
wereldwijd vertakt om Joden te 
helpen en voor te bereiden bij hun 
terugkeer. Ook helpen zij met inte-
gratieprogramma’s als Joden eenmaal 
in Israël zijn aangekomen. Wij werken 
nauw samen met het Joods Agent-
schap en met plaatselijke Joodse orga-
nisaties. Ook vormen we een alliantie 
met andere christelijke organisaties 
die zich bezighouden met de terug-
keer van Joden uit Oekraïne. Samen 
sta je immers sterk. Op die manier 
hebben wij al tienduizenden Joden 
mogen helpen om terug te keren naar 
Israël. Helpt u mee?
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Al twintig jaar ondersteunt Christenen voor Israël de terugkeer van het Joodse volk naar Israël.  
Ter gelegenheid hiervan reisde een divers gezelschap naar Oekraïne om vandaar met  

154 jonge Oekraïense Joden naar Israël te reizen.

Geven met je hart

We vertellen u niets nieuws als we zeggen 
dat het niet gaat om het bedrag dat u do-
neert. Elke bijdrage is welkom en waarde-
vol. Het gaat om het hart waarmee u geeft. 

Juist omdat u met uw hart dit mooie werk 
ondersteunt, willen we dat voor u ook zicht-
baar maken in de vorm van een certificaat. 
Wanneer u exact het bedrag doneert waar-
mee een Jood in het Noorderland of in India 
geholpen kan worden bij zijn terugkeer naar 
Israël, krijgt u een certificaat met de naam van 
deze persoon. Als dank voor uw hulp en ter 
herinnering.

Het kost 135 euro om een Jood uit het Noorderland, uit Oek-
raïne, te helpen bij de terugkeer naar Israël. Het kost 900 euro 
voor een Jood uit India. 
Help mee en maak uw bijdrage over op NL38 ABNA 0529 310 252 
of gebruik de acceptgiro bij deze krant.

Rabbijn Menachem Mendel Cohen uit Marioe-
pol. | Foto: CvI

Hartverwarmend
De afgelopen maanden mocht ik enkele 
bijzondere ontmoetingen hebben. Het 
echtpaar Teus en Wil Achterkamp uit 
Maarssen vierde hun veertigjarig huwe-
lijksjubileum. Het was een feestelijke 
dag met een dankdienst en receptie. 

“Wil je komen vertellen over Breng de 
Joden thuis? We willen geen cadeaus 
voor onszelf, maar geld geven voor 
de terugkeer van Joden naar Israël.” 
Natuurlijk wilde ik dat graag doen. Het 
was een feest om daar te zijn. Ik ver-
telde over Gods beloften aan Zijn volk. 
Hij brengt hen terug naar het Beloofde 
land. Na afloop bleven de giften bin-
nenkomen. Een geweldige opbrengst: 
500 euro!

“We organiseren een benefietavond 
voor Breng de Joden thuis. Wil je er 
wat over komen vertellen?” Deze vraag 

kwam enige tijd later van de christelijke 
zangvereniging De Lichtdragers uit 
Zeist. “We weten niet hoeveel mensen 
er komen, hopelijk wel vijftig.” Nou, 
viel dat even mee. De zaal was helemaal 
vol, er moesten zelfs nog stoelen bij 
gezet worden. Het koor had een gewel-
dige avond georganiseerd met zang, 
volksdans, eten, Israëlproducten, een 
film en er was zelfs een verloting van 
een zelfgemaakte Israëltas! Ook hier 
was de opbrengst meer dan 500 euro!

Ik vond het een voorrecht om te 
vertellen over het werk van Koen en 
zijn team van vrijwilligers in Oekraïne. 
Het is hartverwarmend om te zien hoe 
enthousiast mensen zich inzetten voor 
het volk van God. Wie Israël zegent, 
wordt gezegend! Misschien ook een 
idee voor u om hiermee aan de slag te 
gaan?
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Voorbereiding in India
In India wonen nog ongeveer 7.200 Joden. Ze noemen zich Bnei Menashe, zonen van 
Manasse. Ze wonen voornamelijk in de deelstaten Manipur en Mizoram. De gebieden 
liggen in het verre noordoosten van India. In beide deelstaten is er een centrum voor de 
Joden. Daar kunnen ze Hebreeuwse les volgen. Maar er zijn ook andere cursussen, zoals 
Joodse geschiedenis, religie en cultuur. Doel van de centra en de lessen is de Joden die 
nog in India zijn voor te bereiden op hun vertrek naar Sion. De centra helpen de ge-
meenschap ook in het leven volgens de Joodse wetten.

Christenen voor Israël helpt 
deze Joden bij de reis naar 
Israël. De Joden in India zijn 
naar Indiase maatstaven 
niet extreem arm. Ze leven 
doorgaans een sober leven. 
Het probleem is het koop-
krachtverschil tussen India en 
een gemiddeld westers land. 
De reis naar Israël kost 900 
euro, dat is ongeveer een half 
jaarsalaris in India.

Weg uit Frankrijk
Na de twijfel begin dit jaar of er nog een toekomst was voor hen in Frankrijk, was afgelo-
pen zomer de beslissing opeens helder. Weer een aanslag. Nu in Nice. Het gezin wil niet 
langer afwachten hoe het zal gaan in Frankrijk. De eerste stappen zijn gezet om het ver-
trek naar Israël te regelen. Maar als je hun vraagt “is het angst wat jullie doet besluiten 
te gaan?” zeggen ze nee. “Anders waren we al na de eerste aanslag in Parijs vertrokken. 
We dromen er al jaren van om naar Israël te gaan. Maar je bent steeds druk met allerlei 
dingen. Het is niet zomaar iets om weg te gaan uit je vaderland. We realiseerden ons wel 
na de aanslag in Nice: we moeten een keus maken. En dat is Israël.” 

In Frankrijk wonen ongeveer een 
half miljoen Joden, de grootste 
Joodse gemeenschap in Europa. 
Voor een groot deel van deze Joden 
die naar Israël vertrekken, is hulp 
niet nodig. Maar er is een groep die 
in verborgen armoede leeft. Die 
groep helpen wij. Door op bezoek 
te gaan, door hen met de juiste in-
stanties in aanraking te brengen, en 
door hulp te geven bij het regelen 
van de verhuizing van de inboedel.
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Het team veldwerkers in Oekraïne. Koen 
Carlier staat rechts. Hij werkt samen met 
een heel team gemotiveerde mensen uit 
Oekraïne die op allerlei manieren het 
Joodse volk willen zegenen met dit werk. 
| Foto: CvI

De Nederlandse opperrabbijn Jacobs 
deelt een voedselpakket uit aan de Joodse 
gemeenschap in Zaporozhe. | Foto: CvI

Joden in Zaporozhe vertrekken met hun 
voedselpakket. | Foto: CvI

Een immigrantengezin uit Oekraïne tij-
dens de welkomstceremonie na aankomst 
op het vliegveld van Tel Aviv. | Foto: CvI

Jonge immigranten uit Oekraïne arriveren 
op het vliegveld in Tel Aviv. | Foto: CvI

Het werk in Oekraïne wordt ’s winters 
vaak bemoeilijkt door hevige sneeuwval. 
| Foto: CvI

Joodse vluchtelingen uit het oosten van 
Oekraïne, onderweg naar de luchthaven, 
tonen hun uitreisvisa die ze dankzij de 
hulp van Christenen voor Israël hebben 
weten te regelen. | Foto: CvI

In het vliegtuig naar Tel Aviv. 
| Foto: Rob Schnabel

Een groep Joodse jongeren uit Oekraïne 
vertrekt voor een studieprogramma van 
het Joods Agentschap naar Israël. Bijna 
allemaal zullen zij na hun schooltijd in 
Israël blijven. | Foto: Rob Schnabel

Koen Carlier helpt een gezin met hun 
bagage als ze van hun huis vertrekken naar 
de luchthaven in Dnjepropetrovsk. | Foto: 
Henk Visscher

Als Joden uit Oekraïne naar Israël 
vertrekken, is het afscheid vaak moeilijk. 
Vrienden en familie blijven achter. Een 
heel nieuw leven wordt begonnen in het 
beloofde land. | Foto: Henk Visscher

Bij aankomst op de luchthaven in Tel Aviv 
worden de nieuwe immigranten opgevan-
gen met het opschrift: Welkom in Israël. 
| Foto: Henk Visscher

De terugkeer uit Oekraïne in beeld
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Plesmanstraat 68 | Postbus 900 | 3900 AX  Veenendaal | T 0318 54 30 30 | E info@rmu.nu                                           Word lid op www.rmu.nu

        Maar wat als je dagelijks
        brood in het geding komt?
Je baan is je dagelijks brood, daar werk je met hart en ziel voor. Samen met anderen. 
Maar wat als je baan in het geding is door ontslag, confl ict of reorganisatie? Dan doe 
je een beroep op de christelijke vakorganisatie RMU. Onze deskundige  juristen komen 
op voor jouw belangen. Niet door direct het mes op  tafel te leggen, wél door te 
 zoeken naar oplossingen die goed zijn voor alle partijen. Word nú lid van de RMU, 
sluit je aan via www.rmu.nu of gebruik de bon hiernaast!

S�m�n w�r�e�, 
s�m�n d�l�n

Ja, ik word nú RMU-lid

CvI

Naam:           m/v Straat:
Pc/Woonplaats:           Telefoon:Pc/Woonplaats:           Telefoon:Pc/Woonplaats:           Telefoon:
E-mail:

Bon opsturen naar RMU, Antwoordnummer 1139, 3900 VB Veenendaal 

Kijk voor contributietarieven op www.rmu.nu. Voor overige gegevens word ik gebeld. 
Ik stem in met de grondslag en doelstelling van de RMU en de voorwaarden voor 
RMU-dienstverlening.

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

Waarheid & Vrede
       gratis bijbelstudie tijdschrift 
met artikelen over 6-daagse schepping, sabbat, nieuwemaan, 

feesten, stammen, chanoeka, purim, getalssymboliek, etc.

Postbus 2033, 2800 BD Gouda
waarheidenvrede@versatel.nl / Tel. 06 – 23 18 90 47

WAARHEID & VREDE
gratis Messiaans tijdschrift

   Postbus 2033, 2800 BD Gouda, Tel. 06–23 18 90 47
           Email: waarheidenvrede@versatel.nl

Bij aanvraag ontvangt u gratis het boekje:
      De Feesten van de HEER (Lev 23), door Bert Otten

Arian Verheij | Woord & Geschrift
Nijmegen

Privéles Hebreeuws (Tenach, Misjna, Sidoer)

024 3243 878 | www.arianverheij.nl/hebreeuws

Jan Budding Schilderwerk
Elst (Utrecht)

 

Voor al uw schilderwerk,
binnen en buiten!

Bel voor een vrijblijvende offerte:
06-39 675 192



Bezinningsconcert
Op Grote Verzoendag, woensdag 12 okto-
ber, organiseert Christenen voor Israël een 
bezinningsconcert in de Sint-Joriskerk in 
Amersfoort met jongerenkoor Jigdaljahu. De 
toegang is vrij, iedereen is van harte welkom.

Henk Poot spreekt tijdens dit concert over de bete-
kenis van Grote Verzoendag, wat precies deze dag 
is op de Joodse kalender. We zingen samen enkele 
liederen. 

Het jongerenkoor Jigdaljahu zingt boeiende liederen. 
Ze zingen onder andere het Gloria van Mozart en 
een bewerking van psalm 139, met de titel O God you 
search me and you know me.

Jigdaljahu
Het christelijk jongerenkoor Jigdaljahu, onder leiding van 
dirigent Bert Noteboom, staat bekend om zijn kwaliteit 
van zingen en zijn dynamische 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 Amers-
foort (adres: Hof 1). Informatie over de bereikbaarheid 
en verdere details van de avond kunt u vinden op onze 
website cvi.nl/bezinningsconcert. Toegang tot het bezin-
ningsconcert is gratis (zonder reservering). Het concert 
duurt van 20.00 uur tot ca. 21.45 uur.

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

israël

Woensdag 12 oktober in Amersfoort

Israëlcentrum Nijkerk

Israëlcursus najaar 2016
De Israëlcursus is een reeks avonden met 
telkens twee lezingen van een spreker die je 
iets uitlegt over Israël. Vanuit heel diverse 
invalshoeken. Met een mooi fi lmpje, boeien-
de studie of een indrukwekkend getuigenis. 
Allemaal zeer de moeite waard.

Dit najaar gaat de cursus zelfs nog een stapje verder: 
het is inclusief een miniconcert. Op 8 november 
komen Marcel van der Poel en Gilad Nezer niet alleen 
vertellen over Joodse muziek. Uiteraard laten zij u ook 
Joodse muziek horen.

Voor 10 euro per cursusdag neemt u deel aan de leer-
zame Israëlcursus. Hieronder leest u het programma. 

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

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 predi-
kanten Israëlmoe?’
Ds. B. Haverkamp over ‘De betekenis van het Loofh ut-
tenfeest 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’.

Dit najaar

Sprekers uit 
Oekraïne en 
Israël
In oktober en november komt Max Lurye, 
hoofd van het Joods Agentschap in Dnjepro-
petrovsk in Oekraïne, naar Nederland voor een 
reeks lezingen. Enkele weken later zal Israël-
gids Ayalla Zion spreken op diverse locaties.

Max Lurye
Max Lurye groeide zelf op in de Oekraïense stad 
Dnjepropetrovsk en vertrok daarna naar Israël. Sa-
men met zijn vrouw Nathalie, die ook uit Oekraïne 
komt, keerde hij terug naar hun geboortegrond om 
daar in dienst van het Joods Agentschap de Joodse 
gemeenschap te ondersteunen en Joden te helpen 
die naar Israël willen vertrekken. Hierbij werken ze 
nauw samen met Christenen voor Israël. Hierover 
zal Max dan ook vertellen tijdens zijn lezingen op 27 
oktober tijdens de Israëlcursus in Nijkerk en daarna 
in de synagoge in Amersfoort, op 31 oktober in Dor-
drecht en op 1 november in Surhuisterveen. 

» Details vindt u in de agenda op pagina 25.

Ayalla Zion
De orthodox-Joodse Ayalla Zion is al jaren gids voor 
toeristen in Israël. Tijdens dit werk heeft ze ook 
veel groepen van Christenen voor Israël begeleid. 
Al eerder gaf ze lezingen in Nederland, waarbij ze 
haar uitgebreide kennis over het land liet blijken. 
Dit jaar spreekt ze over hoe een reis naar Israël je 
kijk op de Bijbel verandert. Hierover spreekt ze op 14 
november in Emmeloord, op 15 november tijdens de 
Israëlcursus in Nijkerk, op 16 november in Tiel, op 17 
november in Nieuwpoort, op 21 november in Zwolle, 
op 22 november in Oldenmarkt en op 23 november 
in Groningen. 

» Ook hiervan vindt u de details op pagina 25.



Het SZMC is het ziekenhuis in Jeruzalem 
waar veel slachtoff ers t.g.v. aanslagen of 
andere calamiteiten worden opgevangen 
en behandeld. Zowel daders als slachtoff ers 
worden zonder onderscheid behandeld.

Het Shaare Zedek Ziekenhuis is een pro life 
ziekenhuis en ontvangt door haar beleid dat 
gebaseerd is op de Thora, nauwelijks enige 
overheidssubsidie.

Stichting Shaare Zedek stelt zich ten doel 
om vanuit Nederland meer bekendheid te 
geven aan het Shaare Zedek Ziekenhuis te 
Jeruzalem en fi nanciële en morele hulp te 
verlenen.

Help
de
eerste
hulp

Zonder hulp van donateurs
is het onmogelijk de 
noodzakelijke zorg te 
verlenen.

Doneer rechtstreeks op
www.shaarezedek.nl

Telefoon 0184-612632
Mobiel 06-51236636 (b.g.g)
Email info@shaarezedek.nl
NL74ABNA0436427060
t.n.v. Stichting Shaare Zedek



Bezoek onze stand

Familiedagen Gorinchem 
In de herfstvakantie van 18 t/m 20 oktober 2016 
opent de Evenementenhal in Gorinchem haar 
deuren voor de Familiedagen Gorinchem. Een 
gezellige dag uit voor het hele gezin gericht op de 
gereformeerde gezindte. Ook wij zijn aanwezig.

De Familiedagen kenmerken zich door de vriendelijke 
sfeer waarin (groot)ouders, jongeren en kinderen een 
gezellig dagje uit kunnen. Voor jong en oud zijn de 
Familiedagen een hele belevenis. De entreeprijs is in-
clusief parkeren, eten en drinken. Ook is er naast losse 
entreekaarten een speciale familiekaart samengesteld 
voor gezinnen zodat zij voor een aantrekkelijke all-in 
prijs het evenement kunnen bezoeken. 

Uiteraard worden er tijdens de Familiedagen Gorin-
chem diverse activiteiten georganiseerd. Denk aan 

verschillende speelplekken en workshops. Ook het 
Israëlcentrum is vertegenwoordigd op de Familiedagen. 
Met heerlijke proeverijen van producten uit Israël, en 

een prijsvraag waar een gratis reis naar Israël wordt 
weggegeven. Zeker een bezoek waard dus! 

» Meer informatie op familiedagen.nu

Ook op de volgende evenementen kunt u ons 
binnenkort vinden:

Zeeuwse Gezinsbeurs, Middelburg, 
6 tot 8 oktober
U vindt ons in studio 58, podium 23.

Voormalige Synagoge, Turfmarkt 23, Gouda
Vrijdag 7 oktober, 20.00 uur: Er is klezmermuziek en een 
Israëlische wijnproeverij van het Israël Producten 
Centrum (IPC). Op zaterdag 8 oktober staan wij en 
het IPC er ook.
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Isreality jongerenweekend

Voor wie?
Het Isreality Jongerenweekend is 
er voor jongeren van 15 tot en met 
28 jaar. Net iets ouder of jonger 
en wil je toch graag komen? Neem 
even contact met ons op via week-
end@isreality.nl.

Waarover?
Het weekendthema is dit jaar God 
heeft een plan. We ontdekken met 
elkaar wat Gods plan met Israël is 
en hoe wij daar als christenen bij 
betrokken kunnen zijn.

Wat gaan we doen?
Er zijn tijdens het weekend vier 
seminars. De sprekers zijn ds. 
Henk Poot, Bert Noteboom, 
rabbijn Yanki Jacobs en Ruben 
Ridderhof. Daarnaast vinden 
er op zaterdagmiddag twee te 
gekke workshoprondes plaats, is 
er tijd om samen te bankhangen 
en zoeken we God door zang en 
gebed.

Wat kost me dat?
Helemaal niet zoveel: voor 
€ 59,- leggen we je een week-
end lang in de watten. Waar 
boek je tegenwoordig voor dat 
bedrag nou nog een all-inclusi-
ve weekendje weg?

Hoe kan ik me inschrijven?
Heel simpel: via isreality.nl/
weekend. Daar vind je ook een 
antwoord op al je andere vragen.
Het lijkt ons tof om je op het 
Isreality jongerenweekend te 
ontmoeten!

Donderdag 10 november

Predikantendag met rabbijn Natan Greenberg

Rabbijn Greenberg is hoofd van een Talmoedhogeschool in 
Bat Ayin, een dorp in Goesj Etzion. Hij behoort tot de Brat-
slaver chassidim en weet op een unieke manier de Joodse 
spiritualiteit over te dragen. Hij zal spreken over het gebed, 
specifi ek vanuit de chassidische spiritualiteit.

Praktische informatie:
De studiedag vindt plaats in het Israëlcentrum, Patroon-
straat 1 in Nijkerk. Het programma is van 10.00 tot 15.30 
uur. Deelname bedraagt slechts € 15,- (inclusief lunch). 
Aanmelding is verplicht en kan via cvi.nl/studiedagen of 
033-2458824. Graag aanmelden tot uiterlijk 4 november.

Christenen voor Israël organiseert op donderdag 10 november in Nijkerk een studiedag met rabbijn 
Natan Greenberg. Deze dag is bedoeld voor predikanten en voorgangers.

Van 4 tot en met 6 november is-ie er weer: het Isreality jongerenweekend! 
Ben jij er dit jaar ook bij? Deze vijf dingen moet je over het weekend weten:

Bijeenkomst ondernemersplatform

Ondernemers 
ontmoeten elkaar 
rond Israël
Op woensdag 23 november vindt weer een 
bijeenkomst plaats van ondernemersplat-
form Bouwen met Israël van Christenen 
voor Israël. Een mooie club ondernemers en 
zakenlieden die hun liefde voor Israël delen. 

Tijdens deze bijeenkomst in Golden Tulip hotel 
Ampt van Nijkerk is er ruimte elkaar te ontmoeten 
en bemoedigen en te netwerken. Ook zijn er enkele 
sprekers. Hierover leest u meer in onze volgende 
krant.

Ondernemersplatform Bouwen met Israël bestaat 
al bijna elf jaar en telt bijna honderd leden. Het 
platform ondersteunt diverse jongerenprojecten 
in Israël en helpt zo met Israël te bouwen aan een 
betere toekomst door ook de expertise van zijn 
leden in te zetten tot zegen van Israël.
Leden van het platform zijn uiteraard van harte 
uitgenodigd, maar ook geïnteresseerde onder-
nemers, zakenlieden en managers zijn welkom. 
Meldt u aan bij Klaas Hoekstra, 
kl.hoekstra@filternet.nl of 06-23634976.
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Verkrijgbaar bij: Boekhandel Jimmink 
 www.jimminkboek.nl
 De Amsterdamse Boekhandel 
 www.deamsterdamseboekhandel.nl
 Waanders In de Broeren
 www.waandersindebroeren.nl

Vader Ben Stranders schrijft in juli 1945 zijn beste vrienden een 
uitgebreide brief waarin hij hun vertelt over het onder vonden 
leed tijdens de bezetting. Zoon Fred Stranders gaat gedetail-
leerd in op zijn verblijf op zes onderduikadressen, verspreid 
over Midden-Nederland. Wellicht uniek is de combinatie van 
vader en zoon die beiden met een tussenperiode van 70 jaar, 
hun eigen ervaringen in de bezettingsjaren 1940-1945 in 
Nederland beschrijven. 

In dit boek zijn beide ervaringen gebundeld, waarbij ook de 
terugkeer in de maatschappij na 1945 is beschreven.

De brief van mijn vader
 Ben Stranders
      ≥

Onderduiken doe je zo
 Fred Stranders
Onderduiken doe je zo

Bijbelstudies over de toekomst

Bijbelstudie conferentie 

over Openbaring 

Voor info zie: 

of vraag een folder via 

bijbelstudieconferentie.nl

info@bijbelstudieconferentie.nl

Bijbelstudie zaterdagen

over Daniël

‘Het einde der tijden’

Op de 3e zaterdagochtend

in de maand (09.30-12.00 uur)

15 oktober 2016

Van Horvettestraat 1, Voorburg

‘Bazuinen klinken’

Openbaring H8:6 - H14:5

woensdag 19 t/m 

vrijdag 21 oktober 2016

Corbulo College

Van Tuyll v. Serooskerkenstraat 2

Voorburg

Jezusgeeftrust kerk

 102.000
vermoorde Joden, Roma en Sinti...
Zij mogen nooit vergeten worden!

Steun het Nederlands Auschwitz 

Comité bij de realisatie van het 

Nationaal Holocaust Namenmonu-

ment. Duizenden gingen u al voor. 

Maar úw hulp is nog hard nodig. Hoe? 

Ga naar de website en adopteer een 

of meer namen. U kunt ook bijdragen 

door alleen een bedrag over te maken. 

Wij zijn dankbaar voor elke euro!

www.namenmonument.nl

H E T H O L O C A U S T N A M E N M O N U M E N T K O M T T E S TA A N I N A M S T E R D A M , A A N D E W E E S P E R S T R A AT



Kanker, nog altijd een levensbedreigende ziekte. 
Jaarlijks krijgen zo’n duizend jongeren in Israël die 
diagnose. Hun turbulente puberleven staat op zijn 
kop. Juist in een levensfase waarin je denk dat je de 
hele wereld aankan, waarin zelfvertrouwen en er 
goed willen uitzien zo ontzettend belangrijk zijn.

Gelukkig kunnen de artsen tegenwoordig veel en is niet 
meer elke diagnose van kanker een doodsvonnis. Maar na 
het fysieke herstel is er - zeker bij jongeren - een geestelijk 
herstel nodig. In Israël maakt de organisatie Larger than 
Life zich daar hard voor. “Ze herstellen lichamelijk, maar ze 
hebben hulp nodig om mentaal te herstellen en ‘gevers’ te 
worden in plaats van ‘ontvangers’. Dat is heel belangrijk in 
de ontwikkeling naar volwassenheid.
Ze hebben lange tijd in een behandelingstraject gelopen. 
Iedereen gaf ze aandacht, ze kregen hulp van alle kanten. 
Maar de pubertijd zou ook de tijd moeten zijn dat je leert 
op eigen benen te staan, dat je verantwoordelijkheid op je 
neemt en tot steun bent van anderen.

Speciaal programma
“We hebben daarom een programma ontwikkeld voor deze 
jongeren, om ze te helpen ‘gevers’ te worden. Dat bestaat 
uit groepsgesprekken over typische jongerendingen. 

Die gesprekken gaan bijvoorbeeld over hoe je er uit ziet, 
maar ook hoe een normaal levenspatroon er uit ziet. We 
geven kooklessen, organiseren voorbereidingen op sollici-
tatiegesprekken. En we maken een zeiltocht met ze. Want 
juist daarin moet je laten zien dat je zelf het leven aankan 
en dat je zo nodig de leiding kan nemen en oog hebt voor 
de ander.”

Bijdragen aan Israël
“Ja, het gaat ook bij ons programma om geld, ook al werken 
we veel met vrijwilligers – en bij voorkeur vrijwilligers die 
eerst bij ons het programma zelf doorliepen als ex-kan-
kerpatiënt. Maar ik heb gezien hoe mooi en waardevol het 
is als zo’n puber ondanks zo’n ingrijpende ziekte opgroeit 
tot een mens die geeft en bijdraagt aan onze Israëlische 
samenleving. Ik hoop dat ook u daaraan wilt bijdrage door 
ons hierin met gebed en fi nanciën te steunen.”

»  Maak uw bijdrage over op NL38 ABNA 0529 310 252 en 
vermeld daarbij ’therapie ex-kankerpatiënten’. 

Ex-kankerpatiëntjes leren geven in plaats van ontvangen

Een leven te geven
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Kort actiefnieuws
Tulpenactie
Een inmiddels traditionele solidariteitsactie van 
Christenen voor Israël is het uitdelen van tulpen-
bollen in Israël. Elk jaar weer is dit een dubbele 
bemoediging voor het Joodse volk. Eerst in novem-
ber, als we de bollen door het hele land uitdelen, en 
vervolgens in februari en maart als de tulpen in Israël 
bloeien. Zo willen we onze vriendschap tonen. Aan 
de zakjes met bollen hangen kaartjes met daarop de 
namen en adressen 
van de mensen die 
mee sponsoren aan 
de tulpenactie. Op die 
manier ontstaan zelfs 
mooie vriendschap-
pen. Doet u dit jaar 
mee? Kijk op cvi.nl/
tulpenactie. | Foto: CvI

Concerten Astrith Baltsan
Opnieuw haalt Christenen voor Israël de virtuoze 
Israëlische concertpianiste Astrith Baltsan naar Ne-
derland voor drie prachtige concerten. Deze vinden 
plaats op 29 november in Kampen, op 30 november 
in Barendrecht en op 1 december in Amsterdam. In 
onze volgende krant en binnenkort op onze website 
vindt u meer informatie.

Ornithologische reis naar Israël
Vogel- en natuurliefh ebbers kunnen hun hart op 
tijdens de ornithologische reis die van 13 tot 23 febru-
ari 2017 wordt georganiseerd door Piet Wastenec-
ker. Tijdens deze speciaal samengestelde reis voor 
de fi jnproever van de natuur ligt de nadruk op de 
vogels en de natuur. Wij bezoeken onder meer een 
voedingsstation bij Sde Boker, bekijken fl amingo’s 
in de zoutvijvers bij Eilat en bezoeken natuurlijk het 
natuurreservaat in de Hulavallei. Daarnaast bezoe-
ken we Jeruzalem en de heilige plaatsen langs het 
Meer van Galilea. Interesse? Neem contact op met 
Piet Wastenecker, 0525-631779 of p.wastenecker@
kpnmail.nl. | Foto: Israel Ministry of Tourism

Jubileumavond in Putten
De Puttense werkgroep Hart voor Israël bestaat dit 
jaar 25 jaar en viert dit met een jubileumzangavond 
op vrijdag 11 november in de Hersteld Hervormde 
Kerk, Henslare 2 in Putten. De avond begint om 
19.30 uur. Op woens-
dag 12 oktober staat 
de werkgroep op 
de jaarlijkse Ossen-
markt in het dorp. Ze 
verkopen producten 
voor een goed doel 
in Israël. U vindt de 
werkgroep vlakbij de 
Hema.

Workshop Israëlisch dansen
Wendy Heije is werkzaam bij Christenen voor Israel 
en bezoekt scholen en maakt ons kinderblad Tov!-
Club Magazine. Naast passie voor haar werk, heeft 
ze ook passie voor Israelisch dansen. Vanaf dit najaar 
bieden we dan ook workshops Israelisch dansen aan. 
Tijdens een leuke en 
interactieve avond 
leert u zowel enke-
le dansen, als ook 
interessante achter-
gronden. De kosten 
bedragen 100 euro 
per workshop. Bent 
geïnteresseerd? Neem 
dan contact op met 
Wendy: 06-22751880

Neem eens de tijd om stil te staan bij de actualiteit 
van Gods Woord voor onze dagen. Neem deel aan 
ons Israëlweekend in Vierhouten. In een rustige en 
ontspannen omgeving verdiepen we ons in Gods 
plan met Israël.

De tekenen die we nu wereldwijd waarnemen 
wijzen op de naderende terugkomst van de Messias. 
Daarom is het van belang om tijd vrij te maken en 
om kennis vanuit Gods Woord hierover tot u te ne-
men. Geniet met de andere gasten van het leerzame 
programma, van de uitstekende verzorging en van 
de bosrijke omgeving van de Veluwe. We luiste-
ren naar sprekers als ds. Gerrit Jan Loor, ds. Wim 
ten Voorde en ds. Kees van Velzen. U bent in goed 
gezelschap en het gastenechtpaar, Corina en Cees 
van der Horst, staan er voor in dat u zich echt thuis 
zult voelen.

Praktische informatie
Het weekend vindt plaats in het gezellige conferen-
tiehotel ’t Vierhouterbos in Vierhouten. Deelname 
is al mogelijk vanaf € 169,75 per persoon op basis 

van volpensionverblijf met drie personen in een 
driepersoonsappartement, inclusief driegangendi-
ner. Tegen meerprijs kunt u ook in een tweeper-
soonskamer of -appartement of eenpersoonskamer 
verblijven. Ook als daggast bent u na aanmelding 
van harte welkom. Prijs incl. programma, koffi  e en 
lunch bedraagt dan € 24,75. Voor meer informatie 
en aanmelding mailt u naar secretariaat@cvi.nl of 
belt u met Pieta Holverda, 033-2458824 (maandag- 
en woensdagochtend).

| 

Foto: Vierhouterbos.nl
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Om te leren zelfstandig te zijn en tegelijkertijd met anderen rekening te houden organiseert Larger than Life zeiltochten met de jongeren. 
| Foto: ISAF / CC2.0 Flickr

Israëlweekend in Vierhouten
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Bij de aanschaf van een nieuwe keuken zorgt u voor een goede 
voorbereiding. U heeft  behoeft e aan een betrouwbare partner met 

kennis van zaken die u van goed advies, ti ps en inspirerende ideeën voorziet. 
Home Keukens regelt dit voor u, gewoon thuis aan uw eigen keukentafel.

Dit levert veel voordelen op, zowel voor de klant als voor de adviseur. ,,Bij 
de mensen thuis kunnen we heel gericht adviseren; we zien met eigen 
ogen de bestaande situati e en zijn meteen in de gelegenheid om de ruimte 
nauwkeurig op te meten. Omdat je ook het huis en de inrichti ng ziet, krijg je 
een goede indruk van de sti jl en smaak van de klanten.”

Bart van der Heide is mede-eigenaar van het bedrijf dat werkt vanuit een 
visie die nogal afwijkt van de gebruikelijke werkwijze. ,,We willen kwalitati ef 
hoogwaardige keukens leveren tegen een zo scherp mogelijke prijs. Daarom 
hebben we bewust niet gekozen voor een traditi onele showroom. Verder 
is er geen sprake van extreme korti ngen dus klanten hoeven niet op te zien 
tegen ingewikkelde onderhandelingen. Wij bieden direct de lage nett o 
prijzen aan, transparant en overzichtelijk gespecifi ceerd. Wel zo eerlijk, en 
duidelijk voor iedereen.”

Mobiele showroom
Door gebruik te maken van een ‘mobiele showroom’ hebben de adviseurs 
ook op locati e alles bij de hand. De bedrijfsbussen zijn volledig uitgerust 
met het complete aanbod: keukendeuren en  fronten, werkbladen maar ook 
achterwandtegels en grepen, in allerlei verschillende kleuren en materialen. 

De keukens, apparatuur en accessoires kunnen van alle mogelijke merken en 
in verschillende prijsklassen worden geleverd. ,,Samen met de klanten gaan 
we aan de slag om hun droomkeuken te ontwerpen. Als we alle wensen 
doorgenomen hebben, maken we een ontwerp dat we direct in een unieke 
3D tekening kunnen laten zien. Dit geeft  een heel realisti sch beeld van het 
eindresultaat.”  

Vakkundige montage
Home Keukens houdt het hele traject zelf in handen, ook het plaatsen van 
de keukens wordt door eigen monteurs uitgevoerd. ,,Het voordeel hiervan 
is dat we werken met ervaren vakmensen die nauw betrokken zijn bij ons 
bedrijf en gegarandeerd kwaliteit leveren.  Iedere keuken wordt standaard 
gebruiksklaar opgeleverd.”

Vertrouwen
De adviseurs van Home Keukens komen op afspraak ook in de avonduren of 
op zaterdag bij u thuis. ,,Een nieuwe keuken is natuurlijk een belangrijk en 
opvallend onderdeel van een huis, daar wordt over gepraat en mensen laten 
dit ook graag zien aan familie, vrienden en de buren. Veel nieuwe klanten 
komen dus ook door mond-tot-mond reclame bij ons terecht. Klanten 
kunnen bij ons een keuken kopen zonder aanbetaling, wij doen graag zaken 
op basis van wederzijds vertrouwen.”

Keukenrenovati e
Ook het renoveren van keukens komt vaak voor; alleen de apparatuur wordt 
vervangen of de keuken krijgt een opknapbeurt. ,,Soms gaat het alleen om 
nieuwe frontjes of een ander werkblad. Ook dan is het een pluspunt om bij 
mensen thuis te zijn, je kunt meteen laten zien welke kleuren goed passen 
bij de bestaande vloer of de keukentegels. Het is heel leuk om klanten 
hierbij te adviseren, met eenvoudige aanpassingen kun je een verrassend 
eindresultaat bereiken”, vertelt Bart enthousiast. 

Meer foto’s? Kijk op www.homekeukens.nl info@homekeukens.nl | 085-1044552



Meer lezen over Israël?
Wie zich interesseert voor Israël, kan uiteraard een gratis abonnement nemen op deze krant. U ont-
vangt deze dan maandelijks op de mat met nieuws, interviews en Bijbelse inzichten in Gods plan met 
Israël. Maar Christenen voor Israël biedt meer ...

Voor wie zich verder wil verdiepen in Israël vanuit een Bijbels perspectief, ontwikkelde Christenen voor Israël een 
reeks Bijbelstudiematerialen. Van beginnersstudies over Gods plan met Israël als Focus op Israël en verdiepende studies 
als Het geheim van Israël tot specifieke Bijbelstudiematerialen over bijvoorbeeld Abraham, 1 en 2 Kronieken, of thema’s 
als de eindtijd. Een van de nieuwste uitgaven is het tweede boek van ds. Henk Poot over de Psalmen. In de schuilplaats 
van de Allerhoogste is het vervolg op Geplant aan waterstromen. In dit boek vindt u zeventien Bijbelstudies voor huis-
kringen en gespreksgroepen, die ook gebruikt kunnen worden voor persoonlijke overdenking en studie van Gods 
Woord.

Bent u niet zo’n lezer? Dan bieden we ook verdiepend filmmateriaal, zoals de series van ds. Willem J.J. Glashouwer 
over Waarom Israël? en Waarom Jeruzalem?

»   U vindt al deze studiematerialen in onze winkel op christenenvoorisrael.nl.

Andere publicaties
Ook publiceert Christenen voor Israël het blad Israël 
en de Kerk voor theologen, Profetisch Perspectief voor 
mensen die zich willen verdiepen in hoe wij in onze 
tijd Bijbelse profetie kunnen herkennen, Tov!Club 
Magazine voor kinderen, en het Isreality Magazine voor 
jongeren. Daarnaast is er het blad Israel Today, een 
maandblad vol nieuws uit Israël. 

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

Heusden
Op zaterdag 1 oktober zingen we vanaf 19.15 uur in de 
Grote- of Catharijnekerk aan de Burchtstraat 2. Chr. man-
nenkoor Altena uit Uitwijk en gospelkoor Reflexxion uit 
Giessenburg treden hier voor u op. Henk Teuling speelt 
piano en Jeroen de Weerdt orgel. De opening is in handen 
van ds. P.L. Tolhoek en ds. Willem J.J. Glashouwer houdt 
een meditatie.

’s-Gravenzande
Het wordt vanaf 19.45 uur een bijzondere avond in de 
Noorderkerk aan de Langestraat 130. Het is namelijk 
voor de 25e keer dat wij een zangavond organiseren in 
het Westland! Dat vieren we met het chr. Waddinxveens 

mannenkoor De Gouwestem en het mannenensemble 
The Martin Mans Formation. Verder blaast Jan van der 
Neut op de sjofar, speelt Jantine Kalkman trompet en 
Mark Brandwijk op het orgel. Ds. C.P.M. Verrips verzorgt 
de opening en ds. Henk Poot de meditatie.

 ’s-Gravendeel
In samenwerking met de Commissie Kerk en Israël van de 
hervormde gemeente organiseren we op zaterdag 22 okto-
ber vanaf 19.15 uur een zangavond in de Hervormde Kerk 
aan de Hendrik Hamerstraat 1. Muzikale medewerking 
verlenen het chr. Krimpens mannenkoor uit Krimpen a/d 
IJssel en Christian Verwoerd met piano en zang. Verder 
genieten we van zang van Erika de With, Johan de Wit op 
gitaar en Arie van der Vlist op het orgel. Ds. R. ten Napel 
opent de avond. Ds. Henk Poot verzorgt een meditatie.

De toegang op alle avonden is gratis. Op alle avonden 
wordt er gecollecteerd voor de actie Breng de Joden thuis. 
In Heusden collecteren we voor het internationale werk 
van Christenen voor Israël, waar ds. Glashouwer nauw 
bij betrokken is. Naast luisteren naar koorzang zingen we 
natuurlijk ook veel samen.

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. U kunt dat verhaal zien in haar exposi-
tie in het Israëlcentrum. 

Een van de werken is de Edele olijfboom. Cora maakte dit 
doek vanuit de vraag en gedachte: hoe kijken we naar en 
handelen we met Israël. Gedachten daarover die ze heeft 
verwerkt in het doek zijn: ons evangelie heeft Joodse 
wortels; Jezus is een Jood; er is nog strijd om Gods volk, 
zoals in de luchtpartij van het kleed is weergegeven; de 
natuurlijke takken worden 
weer geënt en hebben daar-
om in het doek een gouden 
randje rondom de tak.

»  De expositie is tot 29 
oktober dagelijks (zondag 
gesloten) gratis te bezich-
tigen in het Israëlcentrum, 
Patroonstraat 1 in Nijkerk. 
Openingstijden: 10.00 tot 
16.00 uur. Inclusief een 
kopje thee of koffie.

Hineni Orkest op 1 oktober in Ede

Israëlconcert met 
cd-opname

Een feestelijke avond, gevuld met allerlei 
Joodse melodieën, waarvan vele u bekend in 
de oren zullen klinken, zoals Hava Nagila en 
Jerusalem of Gold. Het Hineni Symfonie Or-
kest geeft op zaterdag 1 oktober een concert, 
dat u niet snel zult vergeten. 

Er wordt zelfs een live-cd-opname gemaakt. Voor u 
een unieke gelegenheid om dit concert bij te wonen 
in de Goede Herderkerk, Ganzeweide 17 in Ede.

We hopen dat u komt genieten van dit bijzondere 
concert en ons zo steunt in onze hulp aan het Hineni 
Centrum in Jeruzalem. Het orkest draagt het Hineni 
Centrum een warm hart toe, omdat armen in de stad 
daar terechtkunnen voor een broodnodige warme 
maaltijd.

»  U kunt uw kaarten bestellen op hinenisymfonieor-
kest.nl. Daar staan ook voorverkoopadressen ver-
meld. De kaarten kosten 15 euro in de voorverkoop 
en 17,50 euro aan de zaal. Kinderen tot en met twaalf 
jaar mogen gratis mee.

Zingen voor Israël
Regelmatig organiseert Christenen voor Israël feestelijke koor- en samenzangavonden  
voor Israël. Hieronder leest u waar wij de komende maand zo’n avond onder het motto  
‘Zingen voor Israël’ organiseren.

Foto: Chris van Beek
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RadioIsrael.nl is 
een initiatief van 
en is afhankelijk van giften.  
IBAN: NL89 INGB 000 9311 097.

Pillar of Fire

Reageren? 

reactie@radioisrael.nl

“Radio Israël kan een verschil maken 
tussen leugens en eerlijk nieuws over 
Israël. De balans kunnen maken 
tussen ‘seculier nieuws’ en ‘gelovig 
nieuws’ leidt voor luisteraars tot de 
mogelijkheid van weging, toetsing, 
van ‘hoor en wederhoor’. De tijd 

dringt en de waarheid moet gebracht worden.” 
- Roelof Kingma, “Frontline Israel”

“Het is elke keer weer een uitdaging om 
de Tora tekst ‘uit te pakken’. Tot de kern 
te komen. We lezen nog zo vaak door de 
bril van het Westerse, Griekse denken en 
begrijpen nog maar zo weinig van het 
Hebreeuwse denken. We kunnen zoveel 
van Israël leren, ook om meer zicht te 

krijgen op Jezus!“ - Sybe de Vos, “Leerhuis Radio Israel”

“Ik ontdekte de diepere betekenis van 
de Torah. Dat God vanaf Genesis Zijn 
Koninkrijk wil openbaren in de wereld 
door Zijn volk, in het land, tot zegen voor 
de wereld.”  
- Rob Duijzer, “Leerhuis Radio Israel”

Kees vindt veel inspiratie in de profetieën 
die gaan over de rol van Israël in de 
eindtijd en de terugkeer van Gods volk 
naar het Beloofde Land, in samenhang 
met alle gebeurtenissen die zich nu in het 
Midden-Oosten rond Israël afspelen.
- Kees Duijzer, “Leerhuis Radio Israel”

“Tot welk huis behoort u en behoor ik, 
als gelovigen uit de volkeren? Verstaan 
we wat het betekent dat wij, eens niet 
Zijn volk, maar nu Zijn volk, samen 
met het huis van 
Juda, geroepen 
zijn om Hem in 
deze tijd naar Zijn 
raad hier op deze 
aarde te dienen? 
Op welke wijze 
kan en mag ik mee 
werken en bouwen en strijden?” 
- Robert Berns, “Leerhuis Radio Israel”

Vind ons ook op

B i j b e l s  &  Pro fe t i s c h
Muziek - Nieuws - Interviews

www . r a d i o i s r a e l . n l
Blijf op de hoogte met internet radio, 24 uur per dag! 

“Hartelijk dank voor 

uw fi jne programma’s. 

Een oase van vrede 

tijdens het werk...”

“Still enjoying your 

music immensely! Keep 

it on almost constantly 

night and day..”

“Leerhuis probeer 

ik wekelijks te be-

luisteren en ik lees 

mee.”

“Hartelijk dank voor 

deze uitzending! Eerder 

had ik nog niet van 

jullie bestaan gehoord, 

maar ik zal vaker 

luisteren!”

Enkele geinterviewden in  Ma Nishma: Harold en Tanja Ouwerkerk (wijnimporteurs), 
Jos Westing (CvI), Ton S. van Bemmelen (Likud Nederl.), Michael Freund (Shavei Israel)

Jack van der Tang, directeur en tevens presentator Ma Nishma

WWW.JEMIMA.NL

IBAN NL53 RABO 0367 5075 60

GEEFT U MIJ 
EEN THUIS?

STEUN ONS

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

SCHILDERIJEN COR VISSER
telefoon: 0180682627

WWW.ATELIERCORVISSER.NL

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.
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Concerten 
Holland-Koor 
 
Het Holland-Koor geeft dit najaar op drie zaterdagen 
concerten. Op 29 oktober in de Dorpskerk in Nunspeet, 
op 19 november in Huizen en op 3 december in de Sint 
Joriskerk in Amersfoort. De precieze details van deze 
concerten volgen in het novembernummer van Israël 
Aktueel, maar bent u een liefhebber van koormuziek, 
noteert u dan deze concerten alvast in uw agenda.

Het Holland-Koor ontstond ruim 25 jaar geleden als een 
bevlogen initiatief om met duizend mensen te zingen 
in Jeruzalem ter bemoediging van het Joodse volk. Dat 
initiatief is blijven bestaan als een koor met honderden 
leden uit heel Nederland dat maandelijks repeteert in 
Voorthuizen, Goes en Hoogeveen. Het koor staat onder 
de enthousiaste leiding van Jan Quintus Zwart. 

» Meer weten? Kijk op www.hollandkoor.nl.

Leren  
over Israël
Ds. Willem J.J. Glashouwer legt op pagina 2 van deze krant uit dat 
hij jaren geleden eigenlijk niets wist van Israël. Maar hij ging de 
Bijbel lezen, ging er in studeren en mocht steeds meer ontdek-
ken van Gods plan met Israël. Precies dat doen onze sprekers op 
avonden in het land: ze slaan de Bijbel met u open en helpen u na 
te denken en te verstaan wat Gods Woord ons zegt over Israël.
In oktober kunt u op locaties door heel Nederland de lezingen en 
studies van onze sprekers volgen. De data en locaties vindt u in de 
agenda op pagina 25 of op onze website. 

Het wereldwijde 
werk van Christenen 
voor Israël
Christenen voor Israël is in de loop der jaren uitgegroeid tot 
een wereldwijde organisatie die actief is in meer dan veertig 
landen (Christians for Israel International, C4I). Zo wordt 
ook in bijvoorbeeld Fiji de boodschap over Israël verspreid, 
groeit het werk in landen als Brazilië, Australië en Oeganda 
en worden er conferenties georganiseerd in Zuid-Korea, 
Myanmar en Thailand. Ook dichter bij huis, in Duitsland, 
Oostenrijk en Italië, kent C4I bloeiende afdelingen. 

Belangrijke speerpunten in het internationale werk zijn: 
Bijbels onderwijs, trainingsconferenties voor (kerk)leiders en 
(het stimuleren van) de kennismaking met het land en volk 
van Israël om zo ook bruggen te bouwen tussen Joden en 
christenen. Door een bezoek aan Israël kunnen mensen met 
eigen ogen zien dat God trouw is aan Zijn volk. Het Bijbels 
onderwijs bestaat onder andere uit het beschikbaar stellen 
van studiemateriaal (boeken, dvd’s en brochures in diverse 
talen), het organiseren van spreekbeurten, trainingen en con-
ferenties, het verspreiden van een Israëlkrant. Ds. Willem J.J. 
Glashouwer is als president verbonden aan de internationale 
afdeling van Christenen voor Israël en reist regelmatig naar 
de diverse landen voor spreekbeurten en trainingen. Zijn 
boek Waarom Israël? is inmiddels in 35 talen beschikbaar.

‘Where are the Dutch?’
Wie al eens in Israël was, zal kunnen be-
amen dat de verkooplui op de toeristische 
markten je er zo tussenuit pikken als Hol-
lander. Met namen van (veelal oud-)voet-
ballers of gebrekkige Nederlandse zinnetjes 
trekken ze je aandacht en laten ze blijken 
dat ze je als Nederlander hebben herkend.

Hoe ze het doen? Tsja, misschien horen ze ons al 
op grote afstand of is er toch iets in ons uiterlijk 
dat ons als inwoners van de lage landen verraadt. 
Maar de laatste tijd worden we op andere manie-
ren aangesproken. “Where are the Dutch?” (’waar 
zijn de Hollanders?’) vraagt een koopman die ik 
wel eerder ben tegengekomen me, wanneer ik een 
praatje met hem aanknoop. Het valt hem op dat er 
steeds minder Nederlanders naar Israël komen. En 
hij is niet de enige. Ook gidsen en beheerders van 
toeristische attracties geven te kennen dat ze de 
Nederlandse toeristen – die altijd goed vertegen-
woordigd waren in Israël – missen.

Het doet me zeer dat dit zo gemerkt wordt. Onze 
afwezigheid wordt gevoeld. En ik geloof dat dat 
voelt als een afwijzing. In de kille realiteit van de 
hedendaagse politiek, vatten Israëli’s de afwezigheid 
van Nederlandse toeristen op als een oordeel. Ik kan 
het ook niet anders uitleggen dan dat het Hollandse 
publiek vermoedelijk in de beeldvorming over Israël 
is beïnvloed door alle negativiteit en daarom Israël 
als reisbestemming links laat liggen.

Waar zijn de Hollanders? Hier! U en ik, die Israël 
liefhebben en willen steunen. Toon uw solidariteit 
en reis met ons mee op een van onze solidariteits-
reizen. Onze reizen zijn bij uitstek geschikt om 
uw liefde voor Israël handen en voeten te geven in 
ontmoetingen met de Israëlische inwoners en de 
bezoeken aan de projecten die we ondersteunen.

»  Reist u mee? Kijk op christenenvoorisrael.nl/
reizen of boek direct bij onze touroperator Reli-
reizen: 020-4044413. Voor alle reizen dit najaar 
geldt: gegarandeerd vertrek.
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Vogelvluchtreis
donderdag 20 – donderdag 27 oktober € 1365,-

Loofhuttenreis
donderdag 20 – donderdag 31 oktober € 1775,-

Wachtersreis
donderdag 31 oktober – zaterdag 10 november € 1575,-

Lentereis
maandag 27 maart – maandag 3 april € 1275,-

Bijbelreis
maandag 24 april – donderdag 4 mei € 1695,-

Vogelvluchtreis
maandag 24 april – maandag 1 mei € 1295,-

Hartlandreis
maandag 15 – woensdag 24 mei € 1595,-

Verrassingsreis
maandag 17 – donderdag 26 juli € 1795,-

Jeruzalemreis
maandag 4 – dinsdag 12 september € 1395,-

Bijbelreis
maandag 16 – donderdag 26 oktober € 1775,-

Vogelvluchtreis
maandag 16 – maandag 23 oktober € 1395,-

Werkreizen naar Oekraïne
Naast onze solidariteitsreizen naar Israël, organiseren 
wij ook werkreizen naar Oekraïne. U helpt mee om 
voedselpakketten voor de Joodse bevolking in te pak-
ken en uit te delen. Verder bezoeken we Joden thuis en 
leren we over de geschiedenis van Joden in Oekraïne. 
U reist met een kleine groep en ziet van dichtbij hoe 
Christenen voor Israël betrokken is bij de terugkeer van 
het Joodse volk uit de voormalige Sovjet-Unie. 

» Meer weten? Kijk op christenenvoorisrael.nl/reizen.

actief

Uitzicht over de Negevwoestijn.  
| Foto: Israeltourism / CC2.0 Flickr
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Joodse kalender
1 oktober 2016
Thoralezing: Nitsavíem, Deutero-
nomium 29:9-30:20
Haftarahlezing: Jesaja 61:10-63:9

3 oktober 2016, Rosj Hasjana
Thoralezing: Genesis 21:1-34; 
Numeri 29:1-6
Haftarahlezing: 1 Samuël 1:1-2:10

4 oktober 2016, Rosj Hasjana
Thoralezing: Genesis 22:1-24; 
Numeri 29:1-6
Haftarahlezing: Jeremia 31:2-20

5 oktober 2016, Tsom Gedalja 
 (Vastendag van Gedalja)

8 oktober 2016
Thoralezing: Wajéleech, Deutero-
nomium 31:1-30
Haftarahlezing: Jesaja 55:6-56:8

4 oktober 2016, Jom Kippoer 
 (Grote Verzoendag)
Thoralezing ’s ochtends: Leviti-
cus 16:1-34; Numeri 29:7-11
Haftarahlezing ’s ochtends: 
Jesaja 57:14-58:14
Thoralezing ’s middags: Leviti-
cus 18:1-30; Numeri 29:7-11
Haftarahlezing ’s middags: Jona; 
Micha 7:18-20

15 oktober 2016
Thoralezing: Ha’azínoe, Deutero-
nomium 32:1-52
Haftarahlezing: 2 Samuël 22:1-51

17 oktober 2016, Soekot 
 (Loofhuttenfeest)
Thoralezing: Leviticus 22:26-23:44; 
Numeri 29:12-16
Haftarahlezing: Zacharia 14:1-21

18 oktober 2016, Soekot
Thoralezing: Leviticus 22:26-23:44; 
Numeri 29:12-16
Haftarahlezing: 1 Koningen 8:2-21

19 oktober 2016, Soekot
Thoralezing: Exodus 33:12-34:26; 
Numeri 29:17-22
Haftarahlezing: Ezechiël 38:18-39:16

20 oktober 2016, Soekot
Thoralezing: Numeri 29:20-28

21 oktober 2016, Soekot
Thoralezing: Numeri 29:23-31

22 oktober 2016, Soekot
Thoralezing: Numeri 29:26-34

23 oktober 2016, Soekot
Thoralezing: Numeri 29:26-34

24 oktober 2016, Sjeminie ’Atseret 
(Slotfeest)
Thoralezing: Numeri 29:35-30:1; 
 Deuteronomium 14:22-16:17
Haftarahlezing: 1 Koningen 8:54-66

25 oktober, Simchat Tora 
 (Vreugde der Wet)
Thoralezing: Numeri 29:35-30:1; 
 Deuteronomium 33:1-34:12; Gene-
sis 1:1-2:3
Haftarahlezing: Jozua 1:1-18

29 oktober 2016 
Thoralezing: Bereesjít: Genesis 1:1-6:9
Haftarahlezing: Jesaja 42:5-5-43:11

Sprekers
Zaterdag 24 september
10.30 – 14.30 uur: Nijkerk: Israël-

cursus (2/6).  Locatie: Israëlcen-
trum, 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 bijeenkomst@cvi.
nl of 033-2458824. Meer informa-
tie: israelcursus.nl

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, Overwinnings-
plein 1. Thema: Israël in profe-
tisch 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: Capell€ 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: Wijkgebouw 
Keenter-Hart, St. Jozefskerkplein 3. 
Thema: Zie Ik ben met jullie, tot 
aan de voleinding van de wereld.

Donderdag 6 oktober
20.00 uur: Zwartsluis: Lezing ds. 

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

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

Maandag 10 oktober
20.00 uur: Dedemsvaart: Seminar 

ds. Henk Poot (2/3).  Locatie: De 
Fontein, Hoofdvaart 7. Thema: 
Jozef, Jezus en Israël.

Woensdag 12 oktober
9.30 uur: Spijkenisse: Lezing Heleen 

Bénard op vrouwenochtend.  
Locatie: De Dorsvloer, Zomer-
akker 415. Thema: Bijbelse 
vreugde geeft hoop.

14.00 uur: Rotterdam: Lezing ds. 
Kees van Velzen.  Locatie: PCOB, 
Berlagehof, Hanrathstraat 6 t/m 
12. Thema: Het Jodendom en het 
Christendom.

20.00 uur: Giessenburg: Lezing ds. 
Kees van Velzen.  Locatie: De 
Oude School, Oudkerkseweg 20. 
Thema: Zie Ik ben met jullie, tot 
aan de voleinding van de wereld.

20.00 uur: Assen: Lezing Tjerko 
van der Wouden.  Locatie: Het 
Schakelveld, Witterhoofdweg 1a. 
Thema: Uw God is mijn God 
(Ruth 1:16): Het verbond, de fees-
ten en de komst van de Messias.

Donderdag 13 oktober
19.45 uur: Ermelo: Lezing Heleen 

Bénard op vrouwenvereniging 
Passage.  Locatie: De Baanveger, 
IJsbaanweg 45. Thema: Het Joodse 
gezinsleven en de Joodse vrouw.

20.00 uur: Bruchem: Lezing ds. Jaap 
de Vreugd.  Locatie: Eben-Haezer, 
De Kosterijstraat 2. Thema: Met 
Israël op weg naar de toekomst.

Vrijdag 14 oktober
9.30 uur: Almere: Lezing Marianne 

Glashouwer op vrouwenoch-
tend.  Locatie: Missie centrum 
de Wegwijzer, Menadostraat 1. 
Thema: Het Joodse gezinsleven 
en de Joodse vrouw.

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 Loofhutten-
feest voor Israël en de volkeren). 
Kosten € 10,–, aanmelden via bij-
eenkomst@cvi.nl of 033-2458824. 
Meer informatie: israelcursus.nl

Dinsdag 18 oktober
10.00 uur: Ermelo: Lezing Heleen 

Bénard op ouderenochtend.  
Locatie: De Voorhof, Fr. Hen-
driklaan 11. Thema: Het Joodse 
gezinsleven en de Joodse vrouw.

20.00 uur: Sleeuwijk: Lezing ds. 
Henk Poot.  Locatie: De Klimroos, 

Egelantierpad 71. Thema: Loof-
huttenfeest.

Maandag 24 oktober
20.00 uur: Dedemsvaart: Seminar 

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

20.00 uur: Kockengen: Lezing met 
ds. Willem J.J. Glashouwer.  
Locatie: De verbouwde schuur, 
Wagendijk 13. Thema: Gods weg 
met Israël.

Dinsdag 25 oktober
20.00 uur: Nieuwegein: Lezing 

ds. Kees van Velzen.  Locatie: 
Kerkelijk Centrum De Rank, Lupi-
nestraat 11. Thema: Zie Ik ben 
met jullie, tot aan de voleinding 
van de wereld.

Woensdag 26 oktober
19.30 uur: Winschoten: Lezing met 

ds. Willem J.J. Glashouwer.  
Locatie: Chr. Gereformeerde Kerk 
de Rank, Pottebakkerstraat 4. 
Thema: Het mysterie van de 
blindheid van Israël … en de kerk.

19.45 uur: Rotterdam: Seminar ds. 
Kees van Velzen (1/2).  Locatie: 
Zuiderkapel, Charloisse Lage-
dijk 593. Thema: De herrijzenis 
van Israël en de wederkomst.

19.45 uur: Schoonhoven: Lezing ds. 
Henk Poot.  Locatie: De Ark, 
Groene Singel 10. Thema: Het 
hartland van Israël: Judea en 
Samaria.

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

cursus (4/6).  Locatie: Israël-
centrum, Patroonstraat 1. Met 
Maxim Lurye (Vlucht uit het 
Noorderland!) en Ad van Liempt 
(Aan de Maliebaan). Kosten 
€ 10,–, aanmelden via bijeen-
komst@cvi.nl of 033-2458824. 
Meer informatie: israelcursus.nl

19.30 uur: Hattem: Lezing met ds. 
Willem J.J. Glashouwer.  Locatie: 
Emmaüskerk, Dorpsweg 27. 
Thema: Waarom Israël? 

20.00 uur: Vaassen: Seminar ds. 
Henk Poot (2/3).  Locatie: Basis-
school het Mozaïek, Wester enk-
weg 19. Thema: Zacharia.

20.00 uur: Amersfoort: Lezing met 
Max Lurye en Sara van Oordt.  
Locatie: Synagoge, Drieringen-
steeg 2. Thema: Vlucht uit het 
Noorderland.

Maandag 31 oktober
20.00 uur: IJmuiden: Lezing ds. 

Jaap de Vreugd.  Locatie: De 
Rank, Kon. Wilhelminakade 265. 
Thema: Met Israël op weg naar 
de toekomst.

20.00 uur: Dordrecht: Lezing met 
Max Lurye.  Locatie: Koepelzaal 
van de Wijnstok, Dubbelsteyn-
laan-West 70. Thema: Vlucht uit 
het Noorderland.

Dinsdag 1 november
19.30 uur: Dordrecht: Max Lurye 

en ds. Henk Poot.  Locatie: 
De Lantearne, Jan Binneslaan 49. 
Slotavond jaarthema de grote 
terugkeer.

Woensdag 2 november
20.00 uur: Stadskanaal: Seminar 

ds. Henk Poot (1/3).  Locatie: 
De Rank, Oosterkade 5. Thema: 
Israël en de Psalmen.

Donderdag 3 november
20.00 uur: Roosendaal: Lezing 

ds. Berry Haverkamp.  Locatie: 
Ev. Gemeenschap Roosendaal, 
Benedendonk 1. Thema: het 
Loofhuttenfeest

Vrijdag 4 november
20.00 uur: Ede: Lezing ds. Kees van 

Velzen.  Locatie: Leger des Heils 
gebouw de Akker, Reehorsterweg 
88. Thema: De herrijzenis van 
Israël (Ez. 37).

4 tot 6 november
Lunteren: Isreality Jongerenweek-

end.  Voor jongeren van 15-28 jaar. 
Deelname: € 59. Kijk voor meer 
info en aanmelden op isreality.nl/
weekend.

Dinsdag 8 november
14.00 uur: Tull en ’t Waal: Lezing 

Marianne Glashouwer op oude-
renmiddag.  Locatie: Nederlands 
Hervormde Kerk Tull en ’t Waal, 
Waalseweg 71. Thema: Gods 
trouw aan Israël, ook aan ons.

17.00 – 21.00 uur: Nijkerk: Israël-

cursus (5/6).  Locatie: Israëlcen-
trum, Patroonstraat 1. Met rab-
bijn Natan Greenberg (Groeien in 
gebed) en Marcel van der Poel en 
Gilad Nezer (de wondere wereld 
van de Joodse muziek). Kosten 
€ 10,–, aanmelden via bijeen-
komst@cvi.nl of 033-2458824. 
Meer informatie: israelcursus.nl

20.00 uur: Maarn: Lezing ds. Kees 
Kant.  Locatie: Ontmoetings-
kapel, Kapelweg 45. Thema: Wat 
zegt de Bijbel over de terugkeer 
van het Joodse volk in onze tijd?

Woensdag 9 november
10.00 uur: Katwijk: Lezing Henriët 

Poot.  Locatie: Vredeskerk, Bal-
juwplein 1. Thema: Israël.

20.00 uur: Zwolle: Lezing met rab-
bijn Natan Greenberg.  Loca-
tie: Synagoge Zwolle, Samuel 
Hirschstraat 8. Thema: Groeien 
in gebed.

Donderdag 10 november
20.00 uur: Venlo-Blerick: Lezing ds. 

Jaap de Vreugd.  Locatie: Pink-
stergemeente Sion, Vossenerlaan 
84. Thema: Met Israël op weg 
naar de toekomst.

Maandag 14 november
20.00 uur: Rijnsburg: Seminar ds. 

Henk Poot (1/3).  Locatie: De 
Voorhof, Vliet 36. Thema: Het 
geheim van Israël.

20.00 uur: Emmeloord: Lezing met 
Ayalla Zion.  Locatie: De Fontein, 
Wilgenlaan 4. Thema: Hoe een 
reis naar Israël je begrip van de 
Bijbel verrijkt.

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

cursus (6/6).  Locatie: Israëlcen-
trum, 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 bijeen-
komst@cvi.nl of 033-2458824. 
Meer informatie: israelcursus.nl

20.00 uur: Oude Pekela: Seminar 
ds. Henk Poot (1/3).  Locatie: 
Vrije Evangelische Gem., Hendrik 
Westerstraat 191. Thema: Wie is 
Jezus?

Woensdag 16 november
20.00 uur: Stadskanaal: Seminar 

ds. Henk Poot (2/3).  Locatie: 
De Rank, Oosterkade 5. Thema: 
Israël en de Psalmen.

20.00 uur: Tiel: Lezing met Ayalla 
Zion.  Locatie: EZG de Rank, 
Vijverlaan 1a. Thema: Hoe een 
reis naar Israël je begrip van de 
Bijbel verrijkt.

Donderdag 17 november
20.00 uur: Vaassen: Seminar ds. 

Henk Poot (3/3).  Locatie: Basis-
school het Mozaïek, Westerenk-
weg 19. Thema: Zacharia.

20.00 uur: Eindhoven: Lezing ds. 
Kees Kant.  Locatie: De Schuil-
plaats, Marconilaan 70. Thema: 

Wat zegt de Bijbel over de 
terugkeer van het Joodse volk in 
onze tijd?

20.00 uur: Nieuwpoort: Lezing met 
Ayalla Zion.  Locatie: Verenigings-
gebouw Ger Gem, Hoogstraat 3. 
Thema: Hoe een reis naar Israël 
je begrip van de Bijbel verrijkt.

Excursies
Woensdag 12 oktober
10.30 – 15.00 uur: Elburg: Excur-

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

Muziek
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 Catharij-
nekerk, 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.  Locatie: Noorder-
kerk, Langestraat 130.

Woensdag 12 oktober
20.00 uur: Amersfoort: Bezin-

ningsconcert.  Locatie: St. Joris-
kerk, Hof 1. Muziek: Christelijk 
jongerenkoor Jigdaljahu. Toegang 
gratis, meer info: cvi.nl/bezin-
ningsconcert

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

Israël.  Locatie: Hervormde Kerk, 
Hendrik Hamerstraat 1.

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

De krant
Krant 296 verschijnt op 28 oktober 
2016. 

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

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

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

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

REDACTIE: Hoofdredactie: Pim van der Hoff | Eindredactie: 
Marijke Terlouw | Redactie: 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



Locatie: De Basiliek, Veenendaal
Info & aanmelden: 0343-41 33 00
www.zoeklicht.nl/zoeklichtdag

Verwachting?!
ZOEKLICHT-DAG 2016

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

G E S C H I E D E N I S O N D E R W I J S

DE HOLOCAUST 
EN HET 
GESCHIEDENIS-
ONDERWIJS

De Stichting Vrienden van Yad Vashem Nederland viert dit jaar het 25 jarig bestaan

De Stichting Vrienden 

van Yad Vashem 

Nederland steunt Yad 

Vashem Jeruzalem, 

de wereldberoemde 

gedenkplek over de 

Holocaust en brengt 

gelden bijeen om het 

werk van Yad Vashem 

Jeruzalem te bevorderen

en behulpzaam te zijn. 

Verder verleent de 

Stichting medewerking 

aan de ceremoniële 

uitreikingen van de 

hoogste Israëlische 

onderscheiding;

Rechtvaardige onder 

de volkeren

Uilenburger Syn goge,  

91, Amsterdam C.

Tal van bekende sprekers zullen hun licht 

over dit onderwerp laten schijnen.

Informatie via simondde@xs4all.nl

Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan 

organiseren wij op

WOENSDAG 16 November 2016 

van 13.15 – 18.00 uur

het symposium 

 verleent op projectbasis 

voor uiteenlopende vraagstukken. Uw steun is hierbij zeer welkom.

Onze projecten zijn divers:  

Diabetes |  Hersenonderzoek  |  Regionale Samenwerking    

|  Studiebeurzen

 

‘We cannot solve our problems by 
using the same kind of thinking 
we used when we created them’

Albert Einstein, mede-oprichter van de Hebreeuwse Universiteit, liet zijn 
intellectuele erfenis na aan de Hebreeuwse Universiteit die al dit werk op internet 

heeft gezet en het toegankelijk heeft gemaakt voor belangstellenden. 

NL49 ABNA 0241 3459 60
Contact: info@nvhu.nl
Meer informatie: www.nvhu.nl



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

Mooi gemaakt in Israël
Kom de prachtige producten 

vrijblijvend bekijken bij:

Als dank een sleutelhanger

Chai (= leven)

Cadeau bij aankoop 

vanaf € 25,00

Open Huis van 3 t/m 8 oktober 2016

Gratis:

Aalsmeer Mevr. Wichers 
   020-6455530
“Het Baken”, Sportlaan 86

Zaterdag 1 oktober 
13.00 – 16.00 uur

Alblasserdam Fam. Fiole 
   06-30902370

In “Het Scheepke”, Rijnstraat 434
Maandag 3 oktober 18.00 – 21.00 uur
Dinsdag 4 oktober 11.00 – 18.00 uur

Amerongen Mevr. Boonstoppel 
   0343-454871 Kon. Wilhelminaweg 81
Maandag 3 t/m zaterdag 8 oktober na tel. 
overleg

Amersfoort Dhr. Heeneman    06-18674022
Harskamperzand 1
Woensdag 5 oktober 10.00 – 17.00 uur
Na telefonisch overleg.

Amersfoort Gerda Visser    033 – 8877804
Diamantweg 19
Dinsdag 4 oktober van 12.00 – 15.00 uur

Amstelveen Diny Wichers    020-6455530
Nieuwenhuijsenlaan 15
Woensdag 5 oktober 10.00 – 20.00 uur

Amsterdam Mevr. Wichers    020-6455530
In het “Keerpunt”, A.J. Ernststraat 302-304
Woensdag 12 oktober 10.00 – 15.00 uur

Amsterdam Mevr. Wichers    020-6455530
“Tituskapel”, hoek Derkinderenstraat / 
W. Nuijenstraat 1

Zaterdag 15 oktober 11.00 – 15.00 uur

Apeldoorn Janny van Beek 
   055-7507804 Hoornbloem 1
Zaterdag 8 oktober 10.00 – 16.00 uur

Apeldoorn Mevr. Huizing    055-5332878
Minstreelshoeve 106
Van maandag 3 t/m vrijdag 7 oktober na tel. 
overleg

Arnhem Anneke Nicolaij    06-57527906
Stadswaardenlaan 95
Vrijdag 7 oktober 14.00 – 17.00 uur

Assen Richard en Annet Frankfort 
   0592-399366 Planetenlaan 34
Woensdag 5 t/m vrijdag 7 oktober 
10.00 – 17.00 uur

Barendrecht Fam. Fiole    06-30902370
Cadeauwinkel “Joy”, ’t Vlak 12
Zaterdag 1 oktober 10.00 – 16.00 uur

Barneveld Marilene Zoutendijk 
   0342-417224 Arendshorst 46
Donderdag 6 oktober 09.00 – 12.00, 
14.00 – 17.00 en 19.00 – 21.00 uur

Beverwijk Mevr. P. Zuidema-Luijben 
   06-27307722
Kerkgebouw Vrije Evangelisch Gemeente, 
Van Riemsdijklaan 1
Woensdag 5 oktober 14.30 – 18.00 uur

Biggekerke Mevr. Besuijen    0118-552472
Kerkplein 16
Elke donderdag 09.00 – 17.30 uur

Bleskensgraaf Mevr. L. Kortlever 
   0184-641938

Bij: mevr. A. Swijnenburg-Broekhuizen 
   0184-689494
Hondsdrafstraat 27

Dinsdag 11 oktober 13.30 – 17.00 uur

Capelle a/d IJssel Mevr. 
Koolmees    010-4508036

In de Nieuwe Westerkerk, 
Valerinsrondeel 670

Dinsdag 4 oktober 18.30 – 19.30 
uur

Delft Michael en Monica Rappa 
   06-12050944 Lusakastraat 45

Woensdag 5 oktober 10.00 – 13.00 uur, 
donderdag 6 oktober 19.00 – 21.30 uur

Den Haag Mevr. W.A. Blom-Rook 
   070-3609021 Heiloostraat 83
Maandag 3 oktober 14.00 – 19.00 uur

Den Haag Noor Roeleveld-Kuijper 
   070-3545730 Nederhofl aan 22
Dinsdag 4 oktober 11.00 – 17.00 uur

Dordrecht Fam. Fiole    06-30902370
In Kerkgebouw Jozua, Sikkelstraat 2
Zaterdag 8 oktober 12.00 – 17.30 uur

Drachten Fam. Oppedijk    06-81516708
Hooizolder 314
Donderdag 6 en vrijdag 7 oktober 

14.00 – 18.00 uur

Ede Arie en Hanneke Eland    0318-625503
Coba Ritsemastraat 22
Woensdag 5 oktober 10.00 – 20.00 uur

Ede Janny van Essen    0318-483845
Krommesteeg 21
Donderdag 6 oktober van 10.00 – 20.00 uur

Eemnes Ester Rebel    035-5260888
Scholekster 32
Woensdag 5 oktober 10.00 – 19.00 uur
Na telefonisch overleg.

Eerbeek Thea en Hans Jansen    0313-655617
Kloosterstraat 23
Vrijdag 7 oktober 10.00 – 20.00 uur
Zaterdag 8 oktober 10.00 – 17.00 uur

Emmen Grietje Broekman-Jansen 
   06-22436714 Het Waal 290
Na telefonische afspraak
E-mail: grietjebj@fi lternet.nl

Goes Willy Jansens-Dekker    06-51057947
Berkenstraat 8
Vrijdag 14 oktober 10.00 – 17.30 uur

Gorinchem Marjon Bot    0529-484525
Ineke Verhoeks-Bot    0183-649323
Locatie: V.E.G. de Ark, Kennelweg 14
Vrijdag 7 oktober 13.00 – 19.00 uur

Groenekan Mevr. J. Geurts    0346-215662
Versteeglaan 36
Donderdag 6 oktober 13.30 – 17.00 na 
telefonisch overleg

Groningen Mevr. Hazenberg    050-5771243
Jacob van Hattumstraat 23
Donderdag 6 oktober 10.30 – 19.00 uur

Groningen Mevr. De Nooyer    050-5416968
Lichtboei 63
Dinsdag 4 en donderdag 6 oktober 
van 10.00 – 17.00 uur

Harskamp Fam. Alers    0318-457120
Laarweg 57
Donderdag 6 oktober 10.00 – 12.00, 
13.30 – 17.00 en 18.30 – 21.00 uur

Heteren Dik en Elly Vergunst    026-4722054
“De Vluchtheuvel”, Kastanjelaan 20
Vrijdag 7 oktober 18.30 – 20.00 uur
Zaterdag 8 oktober 10.00 – 12.00 uur

H.I. Ambacht Fam. Fiole    06-30902370
In: “Elimkerk”, Jan Wissenlaan 7
Donderdag 6 oktober 11.00 – 17.00 uur

Hoogvliet Fam. Verhelst    06-48933567
Kardoenhof 34
Donderdag 6 t/m zaterdag 8 oktober 
09.00 – 14.00 uur

Huizen Fam. De Pater-van Zantwijk 
   035-5255284 S. de Beauvoirlaan 85
Dinsdag 4 en woensdag 5 oktober 
10.00 – 12.00 uur en 14.00 – 16.00 uur

IJmuiden Mevr. J.J. Zwitser-Slager 
   0255-511652
Keetberglaan 50, Toren 2
Dinsdag 4 oktober 10.00 – 18.00 uur

Kamerik Mevr. Los-Meijers    0348-401990
Mijzijde 4
Woensdag 5 en donderdag 6 oktober 
10.00 – 17.00 uur

Kampen Mevr. Kok-Opgelder    06-23864456
Burgwal 13
Donderdag 6 oktober 14.00 – 18.00 uur

Kamperveen Carola van der Spek 
   0525-622251 Hogeweg 13
Zaterdag 8 oktober 10.30 – 16.30 uur

Katwijk aan Zee Fam. Kuipers    06-12097885
Vredeskerk, Baljuwplein 1
Zaterdag 1 oktober 14.00 – 17.00 uur

Katwijk aan Zee Fam. Kuipers    071-4028828
Doggersbank 7
Woensdag 12 oktober 10.00 – 20.30 uur

Kockengen Mevr. Van Oosterom 
   06-83231780 Fuut 4
Dinsdag 4 oktober 10.00 – 12.00 uur
Vrijdag 7 oktober 14.00 – 20.00 uur

Leek Fam. Postma    06-40759525
Romboutstraat 16
Maandag 3 t/m vrijdag 7 oktober 
15.00 – 18.00 uur
Zaterdag 8 oktober 10.00 – 15.00 uur

Leerdam Jantine Slotboom    0345-610120
Violierlaan 36
Zaterdag 8 oktober 10.00 – 16.00 uur

Lelystad Mevr. Buijnink-Akker 
   0320-842758 Bongerd 206
Maandag 3 t/m zaterdag 8 oktober na tel. 
overleg

Lelystad Gré van Dijk    06-44195948
Westhoven 98
Dinsdag 4 oktober 14.00 – 17.00 uur

Lisse Fam. Gelderman    0252-415165
Jacob van Ruysdaelplein 133
Maandag 3 t/m zaterdag 8 oktober na tel. 
overleg

Lunteren Janny van Essen    0318-483845
Bij: Anke van der Wal    0318-485001
Kastanjelaan-Oost 10
Zaterdag 8 oktober 11.00 – 17.00 uur

Maassluis Anita Mudde
In “HADASSA”, Chr. boek- en cadeauwinkel, 
Noordvliet 17
Zaterdag 1 oktober 10.00 – 16.00 uur

Maassluis Anita Mudde-Teeuwen en Wil Heijes 
   010-4676148 Mgr. W.M. Bekkerslaan 46
Dinsdag 11 oktober 10.00 – 18.00 uur

Meppel/Nijeveen Jenny Hak    06-34730620
In Dorpshuis “De Schalle”
Burg. Haitsmalaan 28
Zaterdag 1 oktober van 11.00 – 17.00 uur

Nieuwegein Henk van Heck    030-6036921
Martinusgaarde 16
Woensdag 5 oktober 10.30 – 21.00 uur

Nieuwer ter Aa Corrie de Koning 
   0294-234878 Ruwielstraat 22
Vrijdag 7 oktober 10.00 – 12.00 en 
14.00 – 16.00 uur

Nieuwleusen Fam. Neelis    0529-484525
Kon. Wilhelminalaan 59
Vrijdag 30 september 11.00 – 17.00 en 
19.00 – 21.00 uur
Zaterdag 1 oktober 11.00 – 16.00 uur

Numansdorp Margriet Oudeman 
   0186-652281 Mozartstraat 2
Zaterdag 8 oktober 11.00 – 16.30 uur

Oldebroek Piet en Gea Wastenecker 
   0525-631779 Klocklaan 9
Vrijdag 7 oktober 09.00 – 21.00 uur
Zaterdag 8 oktober 10.00 – 14.00 uur

Oldemarkt Janny Bouwer-Muis    0561-452171
in “de Ontmoeting”, Marktplein 9
Zaterdag 1 oktober 10.00 – 16.00 uur

Ommen Mevr. Hamhuis-Vos    0529-450290
Reigerstraat 32
Maandag 3 t/m zaterdag 8 oktober na tel. 
overleg

Oss Bep Arts    0412-626112
Sterrebos in Restaurant “De Spil”, 
Sterrebos 63
Dinsdag 4 oktober 18.00 – 21.30 uur

Oud-Beijerland Ariena Troost    06-81170331
Wolweversweg 15
Maandag 3 oktober 10.00 – 17.00 uur
Dinsdag 4 oktober 14.00 – 21.00 uur

Pernis Mevr. Van der Kuil    010-4164698
Burgemeester Van Esstraat 189
Dinsdag 4 oktober 10.00 – 21.00 uur
Woensdag 5 oktober 10.00 – 16.00 uur

Putten Mevr. Klok    0341-361257
Harderwijkerstraat 91
Donderdag 6 oktober van 11.00 – 17.00 uur

Rijssen St. C.I.H.I.    0548-515122
Jan en Riek Schelhaas, Janny Kremer
Lindenlaan 5
Woensdag 5, zaterdag 8 oktober 
13.30 – 18.00 uur

Rutten Mevr. Mellema    0527-652159
De Ruiten 14
Maandag 3 t/m zaterdag 8 oktober na 
telefonisch overleg

Schalkhaar Mevr. Mengerink 
   0570-631042 Oerdijk 1d
Dinsdag 4 oktober 14.00 – 18.00 uur
Woensdag 5 oktober 10.00 – 18.00 uur

Steenwijk Mevr. H. Hakvoort-Braad 
   0521-852995 Dieptol 150
Zaterdag 8 oktober 14.00 – 17.00 uur

Stiens Mevr. Zilver    058-2575846
Dr. G.A. Wumkesstraat 9
Zaterdag 8 oktober 10.00 – 16.00 uur

Streefkerk 
Mevr. Noorland    0184-683270
Molenakker 18
Dinsdag 4 oktober 09.30 – 21.00 uur
Donderdag 6 oktober 09.30 – 17.00 uur

Surhuisterveen Mevr. Van der Hoek 
   0512-362896 Munnike straat 7
Woensdag 28 september 10.00 – 21.00 
uur
Donderdag 29 en vrijdag 30 september 
10.00 – 17.00 uur

Tholen Sonja Zaalberg 
   06-34827201
Touwslagersdreef 81
Woensdag 5 oktober 
13.00 – 18.00 uur

Uden Mevr. Arts    0413-785032
Beatrixhof 452
Zaterdag 8 oktober 
10.00 – 18.00 uur

Utrecht Guus en Ria Zwart 
   06-40071393
Bij: dhr. en mevr. Teeuwissen
Saliehof 4
Donderdag 6 oktober 
10.00 – 17.00 uur

Velzen-Noord Mevr. P. Zuidema-
Luijben    0251-228286
Zeeuwstraat 12
Vrijdag 7 oktober 10.30 – 18.00 uur

Venlo Mevr. W. Botman-Karthaus 
   077-3544883
Pinkstergemeente Sion, Vossener-
laan 84
Zaterdag 8 oktober 11.00 – 15.30 uur

Vlissingen Isabel Vrolijk 
   0118-473878 Lunenburg 15
Maandag 3 t/m zaterdag 8 oktober 
na tel. overleg

Voorburg Barbara en John Roeloffs 
   070-7442767 Appel gaarde 231
Ma. 3 t/m vr. 7 oktober na 
tel. overleg
Zaterdag 8 oktober 11.00 – 15.30 uur

Vriescheloo Dinie Nobbe 
   0597-541874 Wedderweg 39
Woensdag 5 oktober 10.00 – 21.00 uur

Waddinxveen Ida Slappendel    0182-604831
Dorpstraat 68
Dinsdag 4 oktober 10.00 – 14.00 uur en 
19.30 – 21.30 uur

Wijk en Aalburg Mevr. Vos-Tissing 
   0416-697272
Kortestraat 24
Vrijdag 7 oktober 15.00 – 18.00 uur

Zaandam Mevr. E.D. Middelhoven-Rem 
   075-6706035 Stadskwekerij 12
Maandag 3 t/m zaterdag 8 oktober 
12.00 – 20.00 uur na tel. overleg

Zetten José Verhoeven 
   06-46717964
Schilderswinkel Zetten, 
Bakkerstraat 22
Dinsdag 4 t/m zaterdag 8 oktober 
09.00 – 18.00 uur

Zoetermeer Mevr. Van West de Veer 
   079-3166074 Annaplaats 3
Dinsdag 4 en zaterdag 8 oktober 
10.00 – 16.00 uur

Zwaagwesteinde Mevr. Van der Meulen 
   0511-442099
De Westereen, Foarstrjitte 48
Dinsdag 4 en woensdag 5 oktober 
13.00 – 18.00 uur
Donderdag 6 oktober 13.00 – 20.00 uur

Zwartsluis Mevr. Van der Heide 
   038-3866996 Gebouw “Het 
Trefpunt”, Hervormde kerk, Kerkstraat
Vrijdag 7 oktober van 10.00 – 18.00 
uur

Zwolle Marja Hendriks-v.d. Hoff 
   038-4659577
Van Echtenmarke 4
Woensdag 5 oktober 10.00 – 17.00 uur



sgp.nl

VÓÓR ISRAËL
Joden in Nederland en Europa voelen zich steeds meer bedreigd.  
Ophitsers als Abou Jahjah krijgen onbeperkt ruimte voor hun  
antisemitische denkbeelden. 
In Brussel en Den Haag klinkt onophoudelijk kritiek op Israël.  
Maar Turkije, een islamitische dictatuur, krijgt de uitnodigende hand  
toegestoken. Dat is meten met twee maten. 
De SGP stelt die schijnheiligheid consequent aan de kaak. In Brussel, in 
Den Haag, en overal waar nodig. Biddend om de vrede voor Jeruzalem.
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