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Jeruzalems  
grootse toekomst

In de afgelopen weken zag de 
wereld hoe Unesco, de culturele en 
wetenschappelijke organisatie  
van de Verenigde Naties de Joodse 
geschiedenis van Jeruzalem ontkende. 
De Tempelberg en het plein voor 
de Klaagmuur zouden slechts 
islamitische heiligdommen zijn.

Natuurlijk valt de geschiedenis van Je-
ruzalem niet te verdonkeremanen. Maar 
belangrijker is dat zijn toekomst vast-
staat. De Heere zal immers terugkeren 
naar Zijn heilige stad en Zijn Woord zal 
uitgaan uit Sion (Jesaja 2:3). De foto hier-
naast is natuurlijk maar een mogelijke 
impressie, maar het is wel een statement: 
Jeruzalem is de stad van de grote Koning. 
Wij zien uit naar Zijn komst.

Lees meer over de Unescoresolutie:

» De troon van de Heere (pagina 2)
» De Tempelberg (pagina 6)
»  Unesco ontneemt Joden de 

Tempelberg (pagina 9) 

Palestijnen bestraft 
voor loofhutbezoek

Vier Palestijnen zijn vorige week kort 
na hun bezoek aan de burgemeester 
van Efrat door de veiligheidsdiensten 
van de Palestijnse Autoriteit opgepakt. 
Burgemeester Revivi had een groep van 
dertig Palestijnen uit de omgeving van 
Bethlehem en Hebron uitgenodigd voor 
een bezoek in zijn loofhut. Revivi stelde 
zodra hij hoorde van de arrestatie alles in 
het werk om de mannen vrij te krijgen. 
Ook premier Netanyahu deed een oproep 
aan de internationale gemeenschap om 
de vrijlating van de mannen te eisen. 
“Volgens PA-woordvoerders worden ze 
gestraft en opgesloten voor de misdaad 
van het normaliseren van de omgang 
met Israël”. De locoburgemeester van 
Bethlehem Muhammed Taha zei de dag 
na de arrestatie op Wattan TV dat hij 
het bezoek van de Palestijnen veroor-
deelde: “Alle Palestijnen veroordelen het 
[bezoek], het bezoeken van kolonisten is 
volledig onacceptabel.” Door inzet van Is-
raël werden de vier mannen enkele dagen 
later alsnog vrijgelaten. 
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De troon van de Heere

Mozes zong bij de Schelfzee over de 
berg die Gods erfdeel is en die de Heere 
tot Zijn woning gemaakt had. Salomo 
zou er de tempel bouwen en in de grote 
profeten wordt het de troon van God 
genoemd en de plaats van zijn voetzolen, 
de navel van de aarde (Jeremia 3:17 en 
Ezechiël 43:7). In Zacharia zegt God dat 
Hij voor Sion in gloeiende ijver ontbrand 
is en dat Hij naar de stad zal terugkeren 
en dat de berg de berg van de heiligheid 
genoemd zal worden. Maar volgens 
Unesco heeft Israël er niets te zoeken 
omdat het er nog nooit geweest is.

Absurd
Aan de vooravond van de viering van 
vijftig jaar hereniging van Jeruzalem 

is er blijkbaar een nieuw offensief tegen 
Israël begonnen. De volken hebben in 
meerderheid gestemd. Psalm 83 zegt 
dat het uiteindelijk niet om Israël gaat, 
maar om de God van Israël en om Zijn 
woningen (vers 13). 

Het gaat om Zijn aanwezigheid op 
aarde. Het is natuurlijk absurd wat de 
culturele afdeling van de VN doet, even 
absurd als te zeggen dat de molens van 
Kinderdijk niets met Holland te maken 
hebben, de Eiffeltoren niets met de 
Fransen heeft of dat iglo’s tot het cultu-
rele erfgoed van Turkije behoren.  
De optocht tegen Jeruzalem zou lach-
wekkend zijn als ze niet zo ernstig is. 
Unesco? U-nescio!

Tekenen
Er zijn tekenen in de wereld dat de 
komst van de Messias aanstaande is:  
er zijn mooie en grote voortekenen zoals 
de terugkeer van de kinderen van Israël, 
maar er zijn ook donkere zoals de ver-
drukking van Israël, het dal van de dorre 
doodsbeenderen en de ultieme poging 
van de naties om Jeruzalem te heffen als 
een lastige steen. Als Maria zingt over de 
komst van de Messias, zegt ze: ‘Mach-
tigen zullen van hun tronen getrokken 
worden.’ En dat gebeurt dus ook, maar 
ik heb me nooit gerealiseerd dat, dat ook 
voor Zijn eigen troon zou gelden. En 
ondertussen? Ondertussen zou het een 
goede zaak zijn als alle christenen van de 
wereld nu zouden opstaan van hun stoel!
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Het is de berg Moria, waar ooit Abraham zijn zoon terug wilde geven aan God  
en waar de Engel van de Heere hem aansprak en wees op de ram die als offer  

moest dienen. Abraham noemde de berg: De Heere zal erin voorzien.

Gebedspunten

●   Bid voor de nieuwe ambassadeur 
van Israël in Nederland, Aviv 
Shir-On, die in september aan-
trad. Dank voor Haim Divon die 
de afgelopen vijf jaar Israël heeft 
vertegenwoordigd in ons land.

●   Het zijn geen prettige berichten 
waar we als voorbidders mee 
geconfronteerd worden. Londen: 
‘Joden ga terug naar Israël, jullie 
zijn hier niet welkom!’ Polen: 
voetbalfans vertonen een banier 
die oproept Joden te verbranden. 
Argentinië: schoolkinderen die zich 
verkleden als nazi’s. Doe voorbede 
tegen deze Jodenhaat.

●   Bid om Israëlisch behoud van 
Bijbels grondgebied in Judea en 
Samaria. De VN, de BDS- 
beweging, de EU, islamitische 
landen en fascistische bewegingen: 
allemaal willen zij de Joden daar 
weg hebben.

●   Bid dat de kerken zich niet mee 
laten slepen door anti-Joodse en 
anti-Israëlische gevoelens, maar 
de Bijbel zullen lezen en zodoende 
tot inzicht zullen komen over de 
verhouding tussen christenen en 
Israël.

●   De stad Jeruzalem wordt 811 keer 
genoemd in de Bijbel. De naam 
Sion wordt 154 keer gebruikt, 
andere benamingen ongeveer 100 
keer. In totaal noemt de Bijbel de 
stad Jeruzalem dus ruim duizend 
keer! Bid dat Unesco dit beseft, nu 
onder druk van islamitische landen 
iedere band tussen het Joodse volk 
en Jeruzalem wordt ontkend.

●   Joden maken alija (terugkeer naar 
Israël) uit Oekraïne, vaak uit een 
situatie van armoede en oorlogs-
geweld. Of uit de VS, uit een land 
van voorspoed en vrede. Hoe hun 
achtergrond ook is: God herstelt 
Israël. Uw dankgebed hiervoor.

●   Twee korte krachtige Psalmverzen 
voor de komende maand om  
iedere dag uit te roepen:  
Psalm 25:22 en Psalm 192:5.

Er is een verhaal over rabbi (een Joods 
woord voor leraar) Akiva, die leefde in 
de tijd nadat de tempel in Jeruzalem 
door de Romeinen was verwoest. Rabbi 
Akiva had veel leerlingen, vergelijkbaar 
met hoe Jezus discipelen had. Toen hij 
eens met enkelen van hen door de puin-
hopen liep van wat eens de Tempelberg 
was geweest, stoof er een vos tussen het 
puin uit. De leerlingen liepen de tranen 

over wangen vanwege de ellendige 
toestand van de berg, maar rabbi Akiva 
moest lachen. “Hoe kunt u nu lachen”, 
vroegen de leerlingen toen ze dit zagen. 
Hierop antwoordde rabbi Akiva: “Nu 
zien we hoe de profetieën over de 
verwoesting van de tempel werkelijk-
heid worden.” Hij dacht hierbij aan de 
woorden uit Klaagliederen 5:18 waar je 
kunt lezen over “de berg Sion, die een 

woestenij is, waar vossen op lopen’. Aki-
va zei: “Dan mogen we ook zeker zijn 
dat de goede profetieën over Jeruzalem 
werkelijkheid zullen worden!”
Rabbi Akiva zag dat God zich letterlijk 
aan Zijn beloften houdt. We zien nu al 
hoe Jeruzalem weer bij Israël hoort.  
We mogen erop vertrouwen dat God 
Zich aan ál Zijn beloften houdt.  
| Foto: Flash90

Een les van de vossen
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Kanttekening

Jezus
Als wij in Israël zijn, worden er ons 
geregeld persoonlijke vragen gesteld. 
Twee vragen springen daaruit, vragen 
recht op de man af. Allereerst deze, 
veelal opgeworpen door de man of 
vrouw in het hokje van de paspoort-
controle bij aankomst op vliegveld 
Ben Gurion, nadat in de computer is 
geconstateerd dat het niet de eerste 
keer is dat je in Israël komt. “Waarom 
komt u zo vaak in ons land?” Soms 
antwoorden wij dan vrijmoedig: “Van 
Israël hebben wij de Bijbel ontvan-
gen, daarmee zijn wij zo blij en dank-
baar, dat wij iedere keer terugkomen 
om jullie daarvoor te bedanken.” 
Meestal levert dat een verbaasde blik 
op, af en toe een heel aardig gesprek.
Een andere terugkerende vraag die 
in de ontmoeting met Joden in het 
Beloofde Land naar voren wordt 
gebracht is: “De hele wereld haat 
ons, maar waarom houden jullie zo 
van Israël?” Ons antwoord is zonder 
omhaal van woorden kort en helder: 
“Jezus”. Hij is de reden van onze lief-
de voor Israël.

Van de Messiaanse Jodin ‘tante’ 
Rebecca de Graaf-van Gelder (1907-
1995) is de bekende uitspraak: “Jezus 
en Israël zijn niet los verkrijgbaar.” 
Dat geldt voor de gelovigen uit de 
volken. Daarin ligt ook onze motiva-
tie in het werk van Christenen voor 
Israël, onze naam is onze boodschap. 
En met Israël bedoelen we land, volk 
en staat.
Liefde voor het land waar de Heiland 
der wereld, de Jood Jezus van Naza-
reth rondging, het land waar hij Zijn 
discipelen riep, waar in Jerusalem Zijn 
lijden en sterven uitliep op de over-
winning op de dood, toen Hij werd 
opgewekt uit het graf.
Liefde voor de bevolking van Israël, 
Arabieren, dan wel Palestijnen (‘de 
vreemdeling in de poort’), christenen 
en natuurlijk de ruim zes miljoen 
Joden, inclusief de circa 0,2 procent 
Messiasbelijdende Joden. Die laatste 
groep is eigenlijk veel groter, want 
is niet iedere gelovige Jood Messias-
belijdend? In de dagelijkse gebeden 
spreekt elke religieuze Jood zijn ver-
langen naar de komst van de Messias 
uit. Wellicht zou Jezus-belijdend een 
duidelijker en betekenisvollere naam 
zijn voor die kleine onderscheiden 
groep.

Samen zien wij uit naar de komst 
van het Koninkrijk van God, van de 
Koning der Joden (in drie talen stond 
het geschreven boven het kruis van 
de Here Jezus), de Messias van Israël. 
Moge Zijn komst in onze dagen zijn.

Pim van der Hoff, hoofdredacteur
pvdhoff@cvi.nl

Een persoonlijke brief van de Iraanse ambassade in Den 
Haag. Gedateerd 26 september 2016. Dan moet er iets bij-
zonders aan de hand zijn. Want ik kan niet zeggen met de 
officiële vertegenwoordiging van de Islamitische Republiek 
Iran een uitvoerige correspondentie te onderhouden.

Natuurlijk vermoedde ik de oorzaak van de brief. Die zou 
zeker gaan over het omstreden Iran-rapport EU-strate-
gie ten aanzien van Iran na de nucleaire overeenkomst van 
de Britse socialist Richard Howitt voor de EP-commissie 
buitenlandse zaken (EP: Europees Parlement). Per slot van 
rekening zou dat rapport binnenkort twee keer in stemming 
komen: 6 oktober in de commissie en eind oktober in het 
hele parlement.

En jawel, twee kantjes lang geeft ambassadeur Alireza 
Jahangiri zijn kritische visie op het rapport en de meer dan 
vierhonderd ingediende amendementen. Tot “verbazing” 
aan Iraanse zijde bevat het rapport “enige negatieve en 
omstreden kwesties”. Echter erger maken “de leden van het 
Europees Parlement” het door “onware, niet-productieve 
en zelfs destructieve amendementen” aan het rapport toe 
te voegen.

Aanvaarding van deze afgekeurde amendementen zou 
indruisen tegen het nieuwe klimaat in de Europees-Iraanse 
betrekkingen van interactie en coöperatie, aldus de heer Ja-
hangiri. Daarom “verwacht de Islamitische Republiek Iran” 

van ingewijde EP-leden in dat geval een dubbele tegenstem 
om aanvaarding te voorkomen.

Intussen kan ik het schrijven van de Iraanse ambassade 
moeilijk plaatsen. Naar mijn idee mochten de Iraniërs juist 
in hun handen knijpen met zo’n gewillige rapporteur als 
Richard Howitt. Idem met de gedienstige houding van de 
zogenoemde schaduwrapporteurs van de meeste politieke 
fracties. Ook in het EP laat de ‘Iranrace’ van de Europese 
zakenwereld zich politiek zwaar gelden.

Dat bleek tijdens de eerste stemming in de commissie op 
6 oktober (38 voor, 15 tegen en 8 onthoudingen). Ik stemde 
tegen en zal dat opnieuw doen in Straatsburg. Waarom? 
Vanwege twee amendementen mijnerzijds, die de rappor-
teur schandelijk en schadelijk genoeg afwees. Ik veroordeel 
daarin de herhaalde dreigementen van Iran om de staat 
Israël te vernietigen en de recente internationale cartoon-
wedstrijd over de Holocaust in Teheran. Zo ook keer ik mij 
tegen de steun van Iran aan terreurorganisaties als Hezbol-
lah en Hamas. En met Teheran zou, aldus het rapport, de 
EU terreur en extremisme moeten bestrijden ...

Wellicht ontvang ik voor de plenaire stemming nóg een 
Iraanse brief. Dit keer met de aanbeveling vóór het rapport 
te stemmen. Dat zou ik begrijpen. Hoe dit zij, met dit rap-
port geeft het EP klip-en-klaar aan de weg geopolitiek en 
principieel volledig kwijt te zijn in het Nabije Oosten.
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Toameh legt uit: “Voor mensen gaat het 
niet over details, zij lezen de koppen. 
Ik, wij [Palestijnen] op de Westoever en 
in Gaza zagen de kop dat de EU heeft 
besloten Hamas van de lijst van terreur-
organisaties te verwijderen. Dat is een 
verkeerde boodschap aan de mensen in het 
Midden-Oosten en de hele Arabische mos-
limwereld. Waarom? Nou, omdat het nu 
lijkt alsof Hamas tot de goede kant hoort. 
Dat is de conclusie. Dat is wat mensen 
begrijpen van zo’n beslissing. Dus je moet 
erg voorzichtig zijn, omdat zo’n beslissing 

Hamas versterkt en de Palestijnse Autori-
teit, die tegen Hamas strijdt, ondermijnt.” 
Hij vult daarop aan: “Als deze twee partijen 
het al niet eens kunnen worden over ge-
meenteraadsverkiezingen, hoe kunnen ze 
dan overeenstemming bereiken over een 
vredesproces of een Palestijnse staat?”

Volgens Toameh is de politiek of tactiek 
van Hamas in alle jaren nog niet veran-
derd. “Ik snap niet wat de grondslag is voor 
de aanbeveling [van het Hof van Justitie]. 
Ik volg Hamas vanaf dag één. Ik was bij de 

persconferentie in Gaza in 1998 toen Ha-
mas werd opgericht en ik kan je vertellen 
dat het sinds die tijd niet een woord van 
zijn handvest of beleid heeft gewijzigd. 
Hun boodschap is dat Israël geen recht 
heeft te bestaan in dat deel van de wereld 
en dat ze doorgaan met de strijd tegen 
Israël om Israël te vervangen door een isla-
mitisch rijk. Twee dagen na de aanbeveling 
van het Hof hoorde ik een Hamasverte-
genwoordiger in Gaza publiekelijk zeggen: 
‘Verzet is de enige weg om Palestina te 
bevrijden van de rivier tot de zee’.”

Palestijns journalist Toameh bekritiseert beslissing

Hamas van EU-terreurlijst
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Ongevraagd stemadvies uit Iran

Het Europese Hof van Justitie deed onlangs de aanbeveling om Hamas van de lijst  
van terreurorganisaties te halen. Palestijns journalist Abu Toameh waarschuwt de EU  

en vindt de stap verkeerd. “De EU kan niet zeggen dat deze beslissing alleen maar  
een technische aangelegenheid is.” 

Leden van de al-Qassambrigade, de gewapende tak van Hamas, showen een Qassamraket tijdens een anti-Israëlparade ter gelegenheid van de herdenkingsdag van de 
moord op twee Hamasmilitairen. Augustus 2016, in Rafah in de Gazastrook. | Foto: Flash90
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Een bescheiden houding

Maar visie hebben voor Israël voert 
veel verder dan alleen de overtuiging 
dat Israël tot geloof in Jezus moet 
komen. Daarmee zeg je eigenlijk tegen 
de Joden dat zij bij ons moeten komen. 
Zeg je daarmee niet ook dat wij, die 
geloven in Jezus Christus, het enige 
volk van God in deze wereld zijn? Is 
dat in feite niet hetzelfde als wat de 
vervangingstheologie zegt?

De wortel
Paulus zegt in Romeinen 11:17-18 heel 
specifiek tegen heidenen die in Jezus 
geloven dat zij zich niet moeten beroe-
men ten opzichte van Israël. “Nu u 
mede deel hebt gekregen aan de wortel 
en de vettigheid van de olijfboom, 

beroem u dan niet tegenover de tak-
ken. En als u zich beroemt: U draagt 
de wortel niet, maar de wortel u.” Wij 
worden als gelovigen uit de heidenen 
gedragen door een wortel. Het leven 
in de olijfboom komt ten diepste uit de 
wortel. Ook wij, als wilde takken die 
tegen de natuur in geënt zijn op deze 
olijfboom, hebben ons leven te danken 
aan die wortel.
Wat is die wortel? Dat heeft alles te 
maken met wat Jezus zei: Het heil is uit 
de Joden. De wortel en de edele olijf-
boom zelf staan voor de beloften, de 
zegeningen en het leven dat God aan 
Israël heeft geschonken en door Israël 
aan de hele wereld wil schenken. Het heil 
is ten diepste niet uit de wereldwijde 

kerk, maar uit Israël. De wereldwijde 
kerk is ontvanger en niet de bron. 
Israël is altijd bij uitstek het kanaal 
geweest waardoor het heil in deze 
wereld is gekomen. Door Israël hebben 
wij de wet, het evangelie, de Bijbel, de 
beloften, het leven en onze Verlosser 
ontvangen.

Beeldspraak
Als je die beeldspraak tot je laat door- 
dringen, dat de wortel ons draagt en 
niet andersom, dan is het kortzichtig 
om een houding te hebben van  
‘zij moeten maar naar ons overkomen 
en daarin ligt hun enige behoud’. De 
beeldspraak doet eerder vermoeden 
dat het een groot voorrecht voor ons 
is om ook deel te mogen hebben aan 
zoveel van wat zij van de Heere God 
hebben ontvangen. Hij is immers de 
God van Israël! Wij zijn geënt op hun 
olijfboom, wij hebben toegang gekre-
gen tot het nieuwe verbond dat God 
met Israël gesloten heeft. Niet zij naar 
ons, maar wij naar hen. 
Daarom past ons een bescheiden 
houding naar het Joodse volk toe. 
Trouwens, we kunnen ook niet anders 
gezien de verschrikkelijke geschiede-
nis van de relatie tussen christenen 
en Joden. Als de kerkvaders en de 
pausen en de hervormers en allerlei 
andere theologen en christelijke leiders 
Romeinen 11 beter hadden bestudeerd, 
was de weg van Israël en de kerk heel 
anders gelopen. 

Beloften voor Israël 
Waar we zicht op moeten krijgen is dat 
God niet alleen een plan heeft met de 
wereldwijde kerk, maar ook met Israël 
en zelfs met de volkeren. Het heil was 
uit de Joden, het heil is uit de Joden en 
het heil zal uit de Joden zijn. Er rusten 
nog veel beloften op het volk Israël die 
vervuld gaan worden opdat heel de 
wereld gezegend zal worden. Sommige 
van die beloften gaan voor onze ogen 
in vervulling. Niet in het minst heeft 
dit alles te maken met de beloften van 
de wederkomst van de Messias en de 
komst van het Koninkrijk van God. 
De vervulling van die beloften zal niet 
buiten Israël omgaan. 

Het past ons gezien het Bijbelse 
getuigenis en de geschiedenis om 
vooral te leren Israël te zegenen. God 
zegt dat Israël Zijn oogappel is die 
Hij beschermt, omdat het Zijn kanaal 
van zegen voor de wereld is. Laten we 
daarom Israël steunen, helpen en voor 
hen bidden, in tegenstelling tot wat de 
rest van de wereld doet. Op die manier 
zijn we betere getuigen dan wanneer 
we Israël willen bekeren tot de kerk.

In veel kerken leeft wel enigszins het besef dat Israël een bijzonder volk en land is.  
Het kan toch ook bijna niet anders als je bekend bent met de Bijbel! Maar het enige  

wat er vervolgens gezegd wordt, is dat we daarom vooral ons moeten inzetten en ons best  
moeten doen om de Joden het evangelie te brengen. Alsof de Gemeente, het Lichaam van  

Christus, het enige kanaal is waardoor Gods zegen deze wereld instroomt. 
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Roger van Oordt
rvoordt@cvi.nl

De Heiland 
centraal
Misschien las u het ook een paar 
weken geleden in uw krant. Een do-
minee had beweerd dat in de krant 
van Christenen voor Israël de naam 
van Jezus niet meer voorkomt. 
Dat was voor hem een zorgelijke 
ontwikkeling.
U weet waarschijnlijk beter, maar in 
Israël Aktueel van oktober stond Zijn 
naam, Jezus, 35 keer genoemd naast 
Zijn andere erenamen. Bij Chris-
tenen voor Israël staat de Heiland 
centraal. Vanuit het werk wat Hij 
gedaan heeft en doet, leven wij en 
doen wij ons werk voor Israël.
Is het nu nodig dat ik u dat hier 
schrijft, eigenlijk niet. Het kwetst 
ons echter diep zulke valse be-
schuldigingen en omdat u er ook 
weer op aangesproken kan worden, 
schrijf ik u dit.

Waar ik wel heel blij van kan wor-
den, is als ik in Jeruzalem ben met 
onze man in Oekraïne, Koen Carlier, 
en hij aan medewerkers van het 
Joods Agentschap iets over zijn roe-
ping mocht vertellen. In 1986 hoor-
de Koen op een conferentie in Italië 
de Bijbelverzen over de terugkeer 
van de Joden uit het Noorderland. 
Hij heeft God toen mogen beloven: 
als het ooit zover komt dan mag U 
mij zenden. In die tijd was het com-
munisme in de Sovjet-Unie nog aan 
de macht en was er geen enkele 
sprake van dat Joden massaal naar 
Israël zouden mogen. Elke vorm 
van religie was bovendien in dat rijk 
verboden. Zeven jaar later, in 1993, 
mocht Koen echter gaan en samen 
met zijn drie vrienden Nick, David 
en Ben duizenden Joden terugbren-
gen naar het land Israël.

De Heere brengt Zijn volk thuis uit 
de verstrooiing naar Israël, omdat 
Zijn voeten straks zullen staan op 
de Olijfberg en Hij Zijn volk Israël 
daar zal ontmoeten.

Nog even een PS’je. De heer Buma, 
fractievoorzitter van het CDA, zei 
mij dat het goed zou zijn als de 
CDA-leden uit de Christenen voor 
Israël achterban, hun stem voor 
Israël zouden laten horen op het 
CDA-congres van 12 november 2016 
in Veghel. Dus schroom niet om 
te gaan en uw stem voor Israël te 
laten horen.



Met hun oude auto kregen ze een 
zwaar ongeluk en Alexander was 
er erg aan toe. Een ziektekosten-
verzekering bestaat hier niet, dus 
ziekenhuisopnames en operaties 
moet je zelf betalen. Dat kreeg 
prioriteit, maar de rekeningen voor 
verwarming en elektriciteit werden 
maanden niet betaald en het gezin 
overleefde op voedselpakketten. 
Uiteindelijk, op aanraden van hun 
zoon, startten ze toch het alijatraject 
op. Aan ons werd gevraagd om hun 
achterstallige schulden te betalen 
(want wie schulden heeft, mag het 
land niet voorgoed verlaten) en via 
een kleine actie op mijn Facebook-
pagina konden kort daarna alle 
schulden betaald worden. De dank-
baarheid van het echtpaar was niet 
te beschrijven. Iedereen hoopte dat 
Alexander en Antonina voor Pesach 
(het Joodse paasfeest) alija zouden 
kunnen maken, maar persoonlijk 
was ik daar pessimistisch over. 

Vertrek op herdenkingsdag Babi Yar
We hoorden een hele tijd niets meer. 
Tot begin september, toen hadden ze 
alle officiële documenten. We brachten 
hen voor een afspraak naar de Isra-
elische ambassade in Kiev. Alles was 
perfect in orde en het definitieve ver-
trek was gepland op woensdagavond 
28 september, tegelijk met nog een 
grote groep van olim (mensen die alija 
maken). Door omstandigheden vertrok 
de vlucht zestien uur later dan gepland. 
Het vliegtuig vertrok uiteindelijk op 
donderdagmiddag 29 september net op 
het moment dat de officiële herden-

king plaats had bij het enorme ravijn 
Babi Yar in Kiev, waar op 29 september 
1941, op Jom Kippoer (Grote Verzoen-
dag), de massaslachting begon waar 
meer dan honderdduizend Joden 
werden vermoord door de kogel en 
kinderen en baby’s levend begraven!  
29 september 2016 staat in ons  
geheugen gegrift! 

»  Het kost 135 euro om een Jood uit 
Oekraïne, 900 euro om een Jood uit 
India en 400 euro om een Jood uit 
Frankrijk te helpen naar Israël te 
gaan. Maak uw bijdrage over op  
NL38 ABNA 0529 310.

israël aktueel | november 2016 nieuws

In 1947 stond Palestina onder Brits bestuur. Het ‘Palestijnse land’,  
dat groen is gemarkeerd, was dus in feite geen eigendom van de 
Palestijnen (een bevolkingsgroep die in die tijd nog niet bestond, 
want pas vanaf de jaren zestig zijn de Arabieren in dit gebied zich 
‘Palestijnen’ gaan noemen). Er was dus geen sprake van ‘Palestijns 
land’.

Het verdelingsplan van 1947 is nooit een realiteit geweest, 
omdat de Arabieren het plan verwierpen. Het verdelingsplan 
heeft alleen op papier bestaan en werd door de Verenigde Naties 
aangenomen. De Arabieren weigerden echter en startten een 
geweldsgolf die uitmondde in het vertrek van de Britten en de 
Onafhankelijkheidsoorlog.

In de periode van 1949 tot 1967 was er ook geen sprake van Pales-
tijns land. Egypte bezette na de Onafhankelijkheidsoorlog de Ga-
zastrook en Jordanië Judea en Samaria, de Westelijke Jordaanoever. 
Geen moment was er sprake van dat deze landen bereid waren om 
in deze gebieden een onafhankelijke Palestijnse staat toe te laten.

De huidige situatie is in feite de eerste eerlijke kaart. Het Pales-
tijnse land dat erop is gemarkeerd, is niet geslonken, zoals de 
kaarten suggereren, maar is in feite het eerste Palestijnse land dat 
bestaat, en wel vanwege Israëls bereidwilligheid om, ter wille van 
een vrede die niet zou komen, compromissen te sluiten.

5

Begin maart gingen we op bezoek bij Alexander en Antonina Jacobson.  
Hun enige zoon heeft jaren geleden alija gemaakt (emigratie naar Israël) en hij  

maakt het opperbest. Hij wilde dat ook zijn ouders zouden komen maar zij twijfelden  
vanwege hun redelijk hoge leeftijd, de bureaucratie en andere hindernissen!  

Breng de Joden thuis

Tóch naar Israël

kort nieuws

Spionagevlieger

Geen vogel, geen dolfijn, maar wel 
echte spionage deze keer. Langs de 
grens met Gaza zagen Israëlische 
soldaten iets in de lucht, iets wat ze 
niet direct herkenden. Kort daarna 
zagen ze dat het een vlieger was, even 
verderop zagen ze op de grond twee 
trucks met gewapende mannen. Israël 
loste daarop een waarschuwings-
schot, waarop de gewapende mannen 
die vlieger weer neerhaalden en er van 
door gingen. Op de vlieger zat zeer 
waarschijnlijk een camera, en die was 
er niet om de wolken van dichtbij te 
bekijken. | Foto: Flash90

Twitterprijs
Uit de vijfhonderd deelnemers uit 
twintig landen was er een de winnaar 
van de Twitter-advertentiewedstrijd: 
de Israëlische start-up Comprendi. 
Het jonge bedrijf won omdat het een 
baanbrekende advertentie-automati-
seringsoplossing instuurde.  
De wedstrijd van Twitter moedigt ver-
nieuwing in advertentietechnieken aan.

Orgaandonor
Het was een triest moment: op 
81-jarige leeftijd overleed in Israël 
Leah Livneh. Maar het lichtpuntje 
was dat deze dame orgaandonor was. 
Israëlische dokters konden daardoor 
vier patiënten helpen. Het was voor 
de eerste keer dat artsen in Israël 
meerdere organen van een persoon op 
zo’n hoge leeftijd konden gebruiken.

Alzheimerbehandeling?
Onderzoekers van de universiteit 
van Tel Aviv hebben een doorbraak 
in het onderzoek naar de ziekte van 
Alzheimer. Ze behandelden mui-
zen met het defecte gen, dat voor 
alzheimer zorgt bij zestig procent van 
deze zieke patiënten, en dat was tot 
nog toe succesvol. De onderzoekers 
hopen dat ze met de resultaten een 
behandeling voor alzheimerpatiënten 
kunnen ontwikkelen.

64 Ethiopische  
immigranten

Als eerste van de nog negenduizend 
Ethiopische Joden die in de komende 
jaren naar Israël komen, kwamen 
begin oktober 64 van hen aan in Israël. 
Ze werden warm onthaald, door fa-
milie en met wapperende vlaggen en 
muziek. | Foto: Flash90
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Voedselpakkettenactie weer van start!
Koen: “Begin november staat een werkreis met enkele medewerkers naar het oosten van Oekraïne 
gepland om te zien hoe we praktisch kunnen helpen bij de alija, maar ook om onze grote  
winteractie voor voedselpakketten te organiseren zowel in het oorlogsgebied als net daarbuiten!”  
 
»  Doe mee met de voedselpakkettenactie. Vul de kaart in bij deze krant. Met een pakket van  

10 euro maakt u verschil in het leven van vele arme Joodse families.

Koen (l) met Alexander en Antonia. | Foto: CvI

Bedrieglijke kaarten
Onderstaande kaarten van Israël worden op talloze plaatsen gebruikt als ‘bewijs’ voor het  

inpikken van Palestijns land door Israël. Het lijkt een overtuigend verhaal, maar wie de  
geschiedenis kent, beseft dat de kaarten een mooi staaltje propaganda zijn. Waarom?
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De Tempelberg

De Tempelberg. Zo’n benaming van die heilige plaats spreekt 
toch boekdelen, zou je zeggen. In de resolutie wordt echter 
over Al Aqsamoskee en Al-Haram Al-Sharif geschreven. De 
resolutie is dan ook door zeven Arabische landen geïnitieerd. 
Met haat vervulde moslims herhalen leugens zo vaak, dat ze 
die zelf nog gaan geloven.

Reactie van Joden
Bij de Joodse gemeenschap heeft de beslissing woedende 
reacties opgeroepen. Meteen werden de diplomatieke rela-
ties met Unesco opgeschort. Premier Benjamin Netanyahu 
typeert de resolutie als ‘het meest bizarre besluit’ van die 
organisatie ooit. Hij adviseert ieder die zich door die  
bedrieglijke voorstelling van zaken op sleeptouw laat nemen 
te gaan kijken op de triomfboog van Titus. Daarop is te zien 
hoe de zevenarmige kandelaar als buit uit de tempel van 
Jeruzalem wordt weggevoerd.

Wanneer Unesco had vastgesteld dat de Tempelberg wel 
met de traditie van het Jodendom en christendom verbon-
den is, maar dat er geen banden zijn met de islam, hoef ik 
niet te vertellen hoe er in de islamitische wereld gereageerd 
zou zijn. Wie herinnert zich niet de geweldsexplosies van 
de moslims die gekrenkt waren toen Kurt Westergaard een 
spotprent van Mohammed publiceerde?

Reactie van christenen
In de christelijke wereld is het verbijsterend stil. Dat is toch 
heel bevreemdend. We horen geen enkel protest tegen het 
ontkennen van historische feiten. Zelfs vernemen we geen 
verontwaardigde reacties vanwege het in twijfel trekken van 
de betrouwbaarheid van de Bijbel. Moeten we dan vaststellen 

dat volgelingen van Jezus weinig hebben met de Tempelberg? 
Het lijkt erop dat de meeste kerkmensen zich nog nooit heb-
ben afgevraagd waarom Joden zo hartstochtelijk verlangen 
naar de herbouw van de tempel. Sinds de verwoesting van de 
tempel door de Romeinen in het jaar 70, bidt de religieuze 
Jood overal ter wereld dagelijks drie keer om de herbouw van 
de heilige plaats. Stad en Tempel worden genoemd in het 
Achttiengebed en bij de dankzegging na de maaltijd.  
Ter herinnering aan de Tempel breekt men bij de huwelijks-
sluiting een glas. Ook bij een begrafenis is er een herinnering 
aan Jeruzalem. Het verlangen naar Sion is kenmerkend voor 
gelovige Joden. Zo zien zij uit naar de Messiaanse verlossing. 
En hoe is dat bij ons?

We moeten vrezen dat christenen vaak losgesneden zijn van 
de Joodse wortel van hun geloof. Zo sprak een dominee eens 
over de betekenis van de tempel. Naar zijn inzicht heeft Paulus 
over de herbouw van de tempel gesproken: als gelovigen zijn 
wíj een tempel van de Heilige Geest (1 Korintiërs 6:19)! Een 
van de aanwezigen gaf te kennen dat hij het origineel vond, 
maar dat het in de Bijbel toch anders wordt bedoeld. Er zal 
een tempel zijn als Jezus terugkomt om als Koning over de 
aarde te regeren (Zacharia 14:9). De overgeblevenen van de 
volken zullen optrekken om het feest van Loofhutten te  
vieren (Zacharia 14:21). Bij de viering van dat feest zal de 
tempel centraal staan.

Als Unesco het verleden van Israël ontkent, vormt dat een 
bedreiging voor de toekomst van dat volk. En het funeste 
effect van de resolutie reikt zelfs nog verder. Bedenk name-
lijk dat de herbouw van de tempel niet alleen shalom zal 
brengen voor Israël, maar voor de hele wereld.

Israël-oren
Afgelopen zondag was het Israël-
zondag. Ik had eigenlijk niet zoveel 
zin om naar de kerk te gaan. Weet 
u waarom? Omdat ik vaak met 
Israëloren zit te luisteren. Ik weet van 
tevoren dat ik ga zitten opletten of er 
op zo’n speciale zondag wel voldoen-
de aandacht is voor Israël. Tot mijn 
vreugde begon de dienst met enkele 
liederen die inderdaad verwezen naar 
Sion en naar het volk van God. De 
zangleider zei er nog bij: “U weet het 
misschien niet, maar vandaag is het 
Israëlzondag.” Ik dacht meteen: zie 
je wel, ze weten het niet. Ik schrok 
van mezelf. Ze! Ben ik dan geen 
onderdeel van de gemeente? Waar 
ben ik eigenlijk mee bezig? Ik zit nota 
bene op te letten of de dingen wel 
gaan zoals ik het wil. Is dat de manier 
om als christen betrokken te zijn bij 
Israël? Is dat überhaupt de manier om 
naar de kerk te gaan?

Ik besloot de knop om te draaien, en 
mijn Israëloren eens dicht te stoppen. 
Om spontaan mee te zingen, te luis-
teren naar de preek en, zoals iedere 
eerste zondag van de maand in mijn 
gemeente, mij te concentreren
op het avondmaal en het lijden van 
Jezus. Na de viering van het avond-
maal was er een tijd van open gebed. 
Zomaar uit het niets was daar het 
gebed van een broeder die vanuit 
het diepst van zijn hart, en in heldere 
taal, uitgebreid bad voor Israël, voor 
de vrede van Jeruzalem en voor het 
Joodse volk. Vooral die rustige, wel-
overwogen manier van bidden maak-
te diepe indruk op mij. Waarom?  
Omdat ikzelf en veel andere vrien-
den van Israël vaak alleen nog maar 
geëmotioneerd en defensief over en 
voor Israël kunnen praten en bidden. 
Met als gevolg dat veel voorgangers 
en kerkenraden een beetje moe  
worden van ons, Israëlvrienden.

Jezus zei het zo vaak: “Wie oren heeft 
die hore.” Wat Hij bedoelde was: met 
welke oren luister je? Ben ik ontvan-
kelijk voor Jezus’ woorden, of luister 
ik alleen om te controleren of Hij wel 
zegt wat ik graag wil horen? Soms 
moeten we al onze verwachtingen
eens even opzijzetten.  
Onze Israëloren gewoon even dicht- 
stoppen en luisteren naar wat Hij te 
zeggen heeft. Ook als het over iets 
anders gaat, zelfs op de Israëlzondag.
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Medio oktober heeft Unesco een resolutie aangenomen waarin staat dat  
de Tempelberg geen historische banden heeft met het Jodendom en het  
christendom. Laat niemand denken dat het om een grap gaat. Tijdens de  

viering van de najaarsfeesten kun je toch niet door een Poerimgrap verrast  
worden en het duurt nog bijna een halfjaar voor het 1 april is.

Een krantenbericht van enkele weken 
geleden zette me aan het denken over 
organisaties die het behoorlijk druk 
hebben met het vingertje richting 
Israël. Onder meer de Wereldraad van 
Kerken. Het betreft een programma 
dat is opgezet om ‘de escalatie van het 
conflict tussen Israël en de Palestijnen 
te keren’. Dat klinkt erg mooi en het is 

ook nog eens oecumenisch bedoeld.
Wereldraad van Kerken. Al mijmerend 
was ik bij 1948. Negentienhonder-
dachtenveertig. Een jaartal om te ont-
houden! Ik schreef het bewust voluit. 
Het was het jaar van de grote dingen. 
De stichting van de staat Israël. Maar 
ook de oprichting van de Verenigde 
Naties. En dus ook het ontstaan van de 

Wereldraad van Kerken. Drie lichamen 
die in hetzelfde jaar werden geboren. 
Hoe zouden ze opgroeien? 
Israël en de volken. Israël en de 
kerken. De volken en de kerken. Het 
lijkt hoe langer hoe meer een eenheid 
te worden. En zeker als Israël in het 
geding is. Nu zou je toch denken dat 
de volken het ‘Palestinaprobleem’ 
wel aankunnen. Maar als dat niet wil 
lukken doen de kerken een poging. 
Hierboven noemde ik als markering 
voor dat jaar 1948 Israël als eerste 
(haast vanzelf). Zou ik Israël als derde 
lichaam genoemd hebben, en de Naties 
en de Kerken vooraan, dan zou ik 
willen schrijven.., rekenen jullie bij al je 
overleggingen met Israël! Nog meer ... 
reken met de God van Israël.
Namens deze God sprak de profeet 
Ezechiël grote woorden onder de aan-
hef “Ik zal”. Zie Ezechiël 36:8-38. Tot 
22 keer (naar het aantal letters van het 
Hebreeuwse alfabet) sprak de Eeuwige 
wel zeer bemoedigende woorden over 
de toekomst van Zijn volk. Voor de 
volken en de kerken een signaal. Zoals 
1948 een signaal kan zijn. Een jaartal 
om te onthouden en te onderstrepen!

Hoe groeien ze op
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Column
Peter de Bruijne
gastcolumn@cvi.nl

Ben Gurion ondertekent de onafhankelijkheidsverklaring van Israël, 1948. | Foto: GPO



Welkom in Nederland. Kunt u iets 
vertellen over hoe u op deze post bent 
terechtgekomen?
“Toen ik als diplomaat diende in Bonn, 
bezocht ik Nederland vaak met mijn 
gezin. We gingen naar de Efteling, 
Panorama Mesdag, Madurodam en 
natuurlijk Amsterdam. Aan die bezoe-
ken koester ik warme herinneringen, 
dus toen de post van ambassadeur in 
Nederland vrij kwam, was dit een mak-
kelijke keuze.”

Uw voorganger, ambassadeur Haim 
Divon, vertelde dat Nederland voor Isra-
elische diplomaten een gewilde post is ...
“Dat klopt. Ik was niet de enige kandi-
daat. Nederland wordt in Israël inder-
daad gezien als een belangrijke post. 
Dat komt allereerst door de achter-
grond van goede relaties. Toen de Joden 
in 1492 uit Spanje werden verbannen, 
opende Amsterdam zijn poorten voor 
Joden. Ik ben op Grote Verzoendag 
bijvoorbeeld in de Portugese Synagoge 
in Amsterdam geweest. Ook de staat 
Israël en Nederland hebben altijd goede 
banden gehad.
Daarbij komt dat Israëli’s altijd een 
positieve band met Nederland hebben 
gevoeld. We houden van de Nederland-
se kazen, de tulpen, het voetbal. En we 
voelen overeenkomsten. Nederlanders 
hebben bijvoorbeeld veel land veroverd 
op de zee, Israëli’s op de woestijn. Die 
innovatieve geest schept een verwant-
schap die diplomatiek wordt gevoeld. 
Toen ik als ambassadeur aantrad, werd 
ik ontvangen door koning Willem-Al-
exander. Ik had het al van meerdere di-
plomaten gehoord, maar die ontvangst 
was enorm hartelijk. Ik voelde me erg 
welkom.”

Ervaart u het ambassadeurschap in 
Nederland ook als een uitdaging?
“Zeker. Dit is namelijk het eerste land 
waarvan ik de taal niet spreek. En 
dat, ervaar ik nu, maakt het werk veel 
moeilijker. Ik spreek vloeiend Duits 
en red me in het Frans. Dat kwam in 
landen als Duitsland, Oostenrijk en 
Zwitserland goed uit. Ik kon daar zelf 
de kranten lezen en als je ergens bent, 
kun je horen wat er om je heen wordt 
gezegd. Hier ben ik veel meer afhan-
kelijk van mijn Nederlandssprekende 
staf. Gelukkig heb ik hier uitstekend 
personeel. Sowieso kan een ambassade 
nergens ter wereld functioneren zonder 

de lokale medewerkers. Ik heb hier een 
fijne kennismakingsperiode. Je moet 
toch van alles leren: waar je dingen 
kunt kopen, een bankrekening openen, 
dat soort zaken.”

U was hiervoor diplomaat in de EU.  
Die lijkt toch steeds kritischer op Israël 
te worden. Werkt dat in Nederland  
niet door?
“Há! Over uitdagingen gesproken! Laat 
me vooropstellen dat de Europese Unie 
een prachtige alliantie is. Israël kent 
historisch een grote verwantschap met 
Europa. De stichters van de staat Israël 
kwamen vooral uit Europese landen. 
Israël heeft met de EU op bijvoorbeeld 
economisch en cultureel gebied uitste-
kende betrekkingen. Op politiek gebied 
kennen we onze verschillen. Die mogen 
er ook zijn. Maar het is frustrerend hoe 
onder meer door een aantal lidstaten 
die meer invloed naar zich toe willen 
trekken, Israël steeds op een negatieve 
manier op de agenda wordt gezet. Dat 
beïnvloedt uiteindelijk toch het beleid.
Neem nu een land als Zweden. Zij 
hebben natuurlijk het volste recht om 
een eigen regering te kiezen. Maar als 
de eerste daad qua buitenlands beleid 
het erkennen van een Palestijnse staat 

is ... Laat me zeggen dat het me dan niet 
verbaasd heeft dat deze Europese lid-
staat zich bij de Unesco-resolutie heeft 
onthouden van stemming, met andere 
woorden: maakte geen bezwaar!
Israël kent zeer goede bilaterale relaties 
met veel Europese lidstaten, waaronder 
Nederland. Het gezegde gaat dat het 
geheel méér is dan de delen, maar voor 
de relatie Israël-EU gaat het omge-
keerde op. Laat me daarbij nogmaals 
onderstrepen dat er op veel vlakken 
goed wordt samengewerkt met de 
EU. Helaas belichten de media echter 
alleen de negatieve politieke verhou-
dingen. Binnenkort is er bijvoorbeeld 
een Israëlisch filmfestival in Nederland, 
maar aan zulke positieve zaken wordt 
nauwelijks media-aandacht gegeven.
Ik heb in mijn functie voor Europese 
Zaken onder meer het bezoek van pre-
mier Netanyahu aan Nederland mogen 
helpen voorbereiden. Dat was een zeer 
positief bezoek en nu mag ik als ambas-
sadeur in Nederland de resultaten van 
dat bezoek helpen vormgeven.”

Wat denkt u persoonlijk te kunnen in-
brengen in uw functie als ambassadeur?
“Als ambassadeur vertegenwoordig je 
meer dan alleen de regering van je land, 

je bent er ook namens de bevolking. 
Israël kent een enorm diverse bevolking 
en veel nieuwkomers. Het is een land 
dat continu strijd heeft moeten voeren 
om zijn bestaan. Ik denk dat ik dat met 
mijn familiegeschiedenis kan over-
brengen aan mijn gesprekspartners in 
Nederland. Mijn ouders vluchtten uit 
Europa vóór de Tweede Wereldoorlog. 
Mijn vader vocht in de Joodse brigade 
en hielp zo bij de bevrijding van Tilburg 
en Breda. Hij hoopte dat zijn kinderen 
niet meer zouden hoeven te vechten. 
Maar ik moest vechten tijdens de Jom 
Kippoeroorlog en raakte gewond. Ik 
hoopte dat mijn kinderen niet zouden 
hoeven te vechten, maar zij vochten 
toch in Libanon en Gaza. Nu hoop 
ik dat mijn kleinkinderen niet zullen 
hoeven te vechten.
Ik besef ook dat ik niet alleen ambassa-
deur ben van de staat Israël. Je verte-
genwoordigt ook het Heilige Land. Ik 
ben niet religieus in de zin dat ik me 
aan alle geboden houd, maar ik ben er 
wel enorm trots op Jood te zijn. Het 
Jodendom heeft universele waarden 
aan de mensheid gegeven. De waarde 
van het menselijk leven. Het is een taak 
van alle burgers van de vrije wereld om 
die rechten te verdedigen. In die zin 
is het extra schrijnend dat Unesco nu 
meent ons van onze rechten te kunnen 
beroven.”

Toch lijken Europa en Nederland steeds 
meer anti-Israël te worden. Bent u niet 
bang soms dat u een verloren strijd 
voert?
“Nee. Wij strijden voor ons bestaan. 
Maar ook om begrepen te worden. Het 
Israëlisch-Arabische conflict gaat niet 
over het bestaan van een Palestijnse 
staat, maar over het voortbestaan van 
de Joodse staat. Zo was het altijd. Zo 
was het vóór de nederzettingen al en 
zo zal het zijn als morgen alle nederzet-
tingen zouden worden ontruimd – wat 
overigens de droom van velen is. Het is 
mijn belangrijke taak om dit te com-
municeren. Daarom zit jij ook hier als 
journalist om dit te helpen uitdragen.
Ik geloof dat uiteindelijk de waarheid 
zal overwinnen. En ik heb geen twijfel 
aan de goede intenties van mijn volk. Ik 
zeg niet dat we engelen zijn, maar wat 
door Israëls vijanden wordt verkondigd, 
heeft niets met de waarheid te maken 
en zal uiteindelijk niet kunnen stand-
houden.”
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Sinds oktober wordt Israëls ambassade in Den Haag bemand door Aviv Shir-On.  
Eerder diende hij in landen als Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.  

In zijn vorige post was hij directeur-generaal van Europese Zaken binnen  
het ministerie van Buitenlandse Zaken. Nu is hij ambassadeur in Nederland.  

Een kennismaking.

Interview met ambassadeur Aviv Shir-On

‘Je vertegenwoordigt  
ook het Heilige Land’

interview

Ambassadeur Aviv Shir-On. | Foto: CvI
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Het Joodse meisje schrijft gedetailleerd over 
de gebeurtenissen, relaties en emoties. En 
hoewel ze oog heeft voor de vreselijke con-
sequenties van wat er in de wereld om haar 
heen gebeurt, getuigt haar dagboek van een 
optimistisch en veerkrachtig karakter.
Zelf signeerde Carry het gastenboek bij een 
bezoek aan het Anne Frankhuis als ’de Anne 
Frank met een happy end’. Ze overleefde de 
Holocaust door met haar ouders en haar 
zus met haar verloofde onder te duiken bij 
de familie Zijlmans in Rotterdam.

Het is bijzonder om het verhaal te volgen 
van Carry, die tijdens de onderduikperiode

uitstekend op de hoogte blijft van wat er in 
de wereld gebeurt. Zo beleef je met haar de 
schrik, de ontzetting, de hoop en de vreug-
de van alles wat er gebeurt.
Het boek is voorzien van een inleiding, 
epiloog, achtergronden en aantekeningen, 
waardoor het dagboekverhaal uitstekend 
wordt omkaderd en vragen die het verhaal 
achterlaat worden beantwoord. Een aanra-
der. (RR)

»  ’s Nachts droom ik van vrede;  
Carry Ulreich; Mozaïek, Zoetermeer; 
€ 21,90

Boven de subtitel Korte verhalen uit Israël heeft verhalenschrijver Simon Soesan zijn nieuw-
ste verhalenbundel voorzien van de onbegrijpelijke titel Apoetaah! Uit het eerste verhaal 
in de bundel blijkt vervolgens waar die term vandaan komt. Het is grappig en vertederend 
en laat je onwillekeurig glimlachen. En dat typeert eigenlijk de hele bundel. Soesan heeft 
het talent om in zijn verhalen een Israël te schetsen dat je herkent. Een mix van alledaagse, 
grappige en ontroerende verhalen over mensen die samenleven en er, ondanks hun tekort-
komingen, het beste van proberen te maken. En dat is in een tijd waarin we via de media 
toch vooral in negatieve zin over Israël horen, een verademing. Apoetaah! heeft, zoals de 
glimlach bij het eerste verhaal, de kracht om tegenwicht te bieden tegen een heleboel ne-
gativiteit, omdat het Israël laat zien op misschien wel de eerlijkste manier. (RR)

»  Apoetaah! Korte verhalen uit Israël; Simon Soesan; Amphora books, Amsterdam; € 18,00

De ondertitel van dit liefdevol geschreven boek geeft het al enigszins aan: het heeft een jong 
publiek op het oog. Zo laat het zich ook lezen. Maar ook elke oudere raad ik het aan, omdat 
duidelijk en eenvoudig het evangelie van de Here Jezus Christus wordt uitgelegd vanuit ver-
rassende invalshoeken. 
Steeds aan de hand van een Bijbelgedeelte – teksten worden volledig afgedrukt, zodat je deze 
niet telkens moet opzoeken in je Bijbel – komen hoofdzaken van het geloofsleven aan de orde.
Samenvattend zou je kunnen zeggen: dit boek gaat over de verwachting van het Ko-
ninkrijk van God. De plaats van Israël speelt daarin een voorname rol, in de laatste drie 
hoofdstukken helder beschreven aan de hand van Romeinen 9 tot 11. Van harte aanbevo-
len. (PvdH)

»  Gezien en gehoord, Gods grote en verrassende plan met ons leven; Simon de Visser;  
Boekrol.nl; € 13,90

Al tijden geleden schreef Joseph Roth zijn artikelen over de Joden van Oost-Europa, over 
de Joden rond de vorige eeuwwisseling. Hij schetst een wereld waarin hij zelf ook op-
groeide. Joden op drift is meer dan alleen een uniek portret van een Joodse samenleving die 
bijna helemaal verdween met de Holocaust. Roth geeft rake constateringen over het Jood-
se leven en weet soms een zeer scherpe voorstelling van zaken te geven over waarom de 
Joden wel of niet naar Israël – toen nog het Ottomaanse Rijk en mandaatgebied Palestina, 
zouden moeten gaan. Roth zet aan tot nadenken. Wie meer wil weten over en begrijpen 
van het Joodse leven en het hoe en waarom deze Joden op zoek gingen naar andere woon-
oorden dan Oost-Europa, moet dit prettig te lezen boek zeker aanschaffen. (MT)

»  Joden op drift; Joseph Roth; Bas Lubberhuizen, Amsterdam; € 14,99kort nieuws

Minder emigratie  
Frankrijk
Het aantal Joden dat uit Frankrijk ver-
trekt naar Israël is in de eerste acht 
maanden van 2016 fors afgenomen. 
Tussen januari en augustus verruilden 
3452 Joden Frankrijk met Israël als 
thuisland. Dat is een afname van 42 
procent met dezelfde periode ervoor. 
Belangrijkste reden is de zorg over 
de financiële positie in Israël voor de 
nieuwkomers.

Israëlische wijnen  
winnen terrein
Wijnen van hoge kwaliteit, zo om-
schrijven ze in het Amerikaanse blad 
Wine Spectator de Israëlische wijnen. 
Volgens redacteur Kim Marcus is de 
kwaliteit van de wijnen enorm toege-
nomen sinds zijn vorige bezoek aan 
Israël in 2008. Het blad kwalificeert 
zelfs 23 wijnen als uitzonderlijk.  
Wine Spectator bezocht ook wijn-
boeren waarvan het Israël Producten 
Centrum wijnen verkoopt, zoals 
Barkan, Harei Galil en Segal.

Vrijwilligerswerk met 
migrantenkinderen
Minister Lieberman van Defensie 
heeft het leger opgedragen niet 
langer vrijwilligerswerk te doen met 
migrantenkinderen. Het lijkt erop dat 
jongeren die niet het leger ingaan 
maar een maatschappelijke dienst-
plicht vervullen, dit vrijwilligerswerk 
op zich gaan nemen. In Tel Aviv bete-
kent dit dat er voor zo’n drieduizend 
migrantenkinderen toch de nodige 
aandacht is.

Verbolgen over filmpje

Afgelopen maand presenteerde het 
Israëlisch ministerie van Buitenlandse 
Zaken een filmpje over de geschiede-
nis van Israël, verbeeld door een jong 
Joods gezin waarbij steeds buitenlan-
ders aanbellen en hun appartement 
ongevraagd binnenstormen en er 
hun thuis van maken. Het filmpje is 
met de nodige humor gemaakt. Maar 
Arabisch Knessetlid Tibi is verbolgen. 
“Het is een belachelijke poging om 
de Palestijnen te onterven van hun 
banden met hun land. Wij zijn het 
zout der aarde.” Noam Katz, directeur 
van de afdeling media en publieke 
zaken: “Wij zijn niet van de VN. We 
vertellen óns verhaal over ónze band 
met het land Israël door de eeuwen 
heen.” | Foto: ministerie van Buitenlandse 

Zaken Israël

’s Nachts droom ik van vrede
Op woensdag 17 december 1941 begint de dan veertienjarige Joodse Carry Ulreich  
uit Rotterdam te schrijven in een dagboek dat ze voor haar verjaardag kreeg van  
een vriendin. Dat feit alleen al maakt haar dagboek, dat onlangs onder de titel  

’s Nachts droom ik van vrede verscheen, een meeslepend relaas.

Apoetaah!

Gezien en gehoord

Joden op drift



Afgelopen maand verbijsterde Unesco Israël door de conceptversie  
van een tweede resolutie over Jeruzalem aan te nemen waarin elke  

Joodse band met de Tempelberg in Jeruzalem werd ontkend.

Unesco ontneemt Joden de Tempelberg

Aan de binnenkant van de boog van Titus in Rome is te zien hoe Romeinse legionairs de menora uit de 
tempel in Jeruzalem naar Rome wegvoeren. | Foto: Inge Knoff/CC2.0 Flickr

Gaza grensbarrière
Het Israëlische leger bouwt aan zijn 
grootste project ooit: een verzonken 
betonnen barrière bij de grens met 
Gaza. Doel van de barrière is het ver-
hinderen van het bouwen van terreur-
tunnels door Hamas en de bescher-
ming van de Israëlische bevolking.  
| Foto: IDF

Mossad zoekt kleermaker
Je vraagt je toch af wat de Israëlische 
Mossad van plan is als je een adverten-
tie ziet staan waarin ze een vacature 
plaatsen voor een ervaren kleermaker. 
Maar laten we het bij de feiten houden 
zoals het in de advertentie staat. De 
Israëlische geheime dienst is op zoek 
naar een vakman die met leer overweg 
kan, drie jaar ervaring heeft en een 
opleiding heeft in ontwerpen.

Populaire Israëlische 
namen
De populairste namen voor baby’s 
in Israël zijn Tamar en Mohammed. 
Tamar is al voor de derde keer op rij de 
favoriete meisjesnaam. De dienst voor 
burgerzaken en immigratie maakte ook 

de top tien bekend voor namen in de 
Joodse gemeenschap. De top wordt 
aangevoerd door Tamar en Ori/Uri.

Vasten en relaxen
Vasten en relaxen blijken ingrediën-
ten te zijn waarmee de Joden in Israël 
Grote Verzoendag doorbrengen. 61 
procent zegt dit jaar te vasten op Grote 
Verzoendag (12 oktober jl.) en 43 pro-
cent gaat uitrusten. Behalve uitrusten 
op Jom Kippoer zegt bijvoorbeeld 39 
procent een boek te gaan lezen, gaat 
38 procent een dienst in de synagoge 
bezoeken, en – enigszins opmerkelijk – 
9 procent gaat lekker koken en eten.

‘Aan God’
Twee keer per jaar worden alle brieven 

‘Aan God’, ‘Aan onze hemelse vader’, 
‘Aan onze Vader daarboven’, ‘Aan de 
Tempelberg’ en soortgelijke briefjes 
ook daadwerkelijk bezorgd bij de 
Klaagmuur. De brieven worden tussen 
de stenen geschoven tussen Joods 
Nieuwjaar en Grote Verzoendag en 
vlak voor Kerstmis. | Foto: Flash90
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De Tempelberg is de heiligste plaats 
van het Jodendom, en de plaats waar 
belangrijke gebeurtenissen in het leven 
van Jezus plaatsvonden zoals opgete-
kend in het Nieuwe Testament. Volgens 
Unesco bestaat de Westelijke Muur of 
Klaagmuur – de laatst overgebleven 
muur van de verwoeste tempel in Jeru-
zalem – niet.
In de Unesco-resolutie is het plein voor 
de Klaagmuur omgedoopt tot ‘Al-Buraq 
Plaza’ de islamitische naam voor de 
Joodse heilige plaats waarvan moslims 
geloven dat Mohammed naar de hemel 
werd vervoerd op een soort wit paard, 
genaamd al-Buraq (bliksem). In de reso-
lutie werd de Tempelberg aangeduid als 
Al-Haram al-Sharif.

Anti-Israëlische propaganda
De resolutie leek als twee druppels 
water op het gemiddelde persbericht 
van WAFA, het officiële Palestijnse 
nieuwsagentschap dat slechts virulente 
anti-Israëlische propaganda publiceert. 
Israël wordt “de bezettende macht” van 
de Tempelberg genoemd en de Israëli’s 
en de Israëlische veiligheidstroepen zijn 
voortdurend bezig met “het bestormen 
van de Al-Aqsamoskee” en vormen “een 
bedreiging voor de islamitische heilige 
plaats” volgens Unesco. Met de “be-
storming van de Al-Aqsamoskee”, doelt 
Unesco op de dagelijkse bezoeken van 
groepen Joden en christenen aan de 
Tempelberg. Israël pleegt naar verluidt 
ook “misdaden en agressie” tegen de 
Al-Aqsamoskee en heeft de islamitische 
heiligdommen op de Tempelberg ernstig 
beschadigd, beweert de VN-organisatie.

Gaza
Dezelfde resolutie behandelde ook de 
situatie in Gaza dat blijkbaar nu een 
plaats van belang is voor het werk van 
de Unesco als beschermer van het 
werelderfgoed. Unesco veroordeelt de 
voortdurende (legitieme) zeeblokkade 

van Gaza door de Israëlische marine en 
beschuldigt Israël van het veroorzaken 
van de dood van “duizenden burgers” in 
de Gazastrook. Unesco bevestigde ook 
dat het graf van Rachel in Bethlehem 
en de spelonk van Machpela in Hebron, 
waar de Joodse patriarchen zijn begra-
ven “Palestijnse plaatsen” zijn, waar Is-
raël allerlei “illegale dingen” doet, zoals 
de aanleg van wegen en onderhouds-
werkzaamheden aan de gebouwen. De 
zogenaamde Israëlische misdaden op 
beide Joodse heilige plaatsen worden 
gekoppeld aan de Palestijnse messen-
jihad die tientallen Israëli’s het leven 
heeft gekost sinds september 2015.

Unesco-theater
Het zal u waarschijnlijk niet verbazen 
dat “kolonisten” en andere “Joodse ex-
tremisten” de schuld voor deze “voort-
durende cyclus van geweld” krijgen in 
de resolutie van de Unesco. Premier 
Benjamin Netanyahu was een van de 
Israëlische politici die furieus reageerde 
op de resolutie: “Het Unesco-theater 

van absurditeiten blijft voortduren”, 
schreef Netanyahu in een verklaring. 
“Vandaag heeft de organisatie een 
andere wanstaltige beslissing genomen 
waarin het Joodse volk iedere band met 
de Tempelberg en de Westelijke Muur 
wordt ontzegd”, schreef hij. “Zelfs 
wanneer ze de Bijbel niet lezen, zou ik 
willen voorstellen dat de Unesco-leden 
een bezoek brengen aan de boog van 
Titus in Rome. Daarop kan men zien 
wat de Romeinen meebrachten naar 
Rome nadat ze de tweede tempel op 
de Tempelberg hadden vernield en 
geplunderd tweeduizend jaar geleden. 
Daar, gegraveerd op de boog van Titus, 
zie je de zevenarmige menora, die het 
symbool is van het Joodse volk en die 
ook het symbool is van de Joodse staat 
vandaag. Binnenkort zal Unesco bewe-
ren dat keizer Titus zich bezighield met 
zionistische propaganda”, brieste de 
Israëlische premier.

“Te zeggen dat Israël geen band heeft 
met de Tempelberg en de Westelijke 
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Muur (Klaagmuur), is hetzelfde als 
zeggen dat China geen relatie heeft met 
de grote muur van China of dat Egypte 
geen band heeft met de piramides”, 
vervolgde hij. “Door deze absurde be-
slissing, heeft Unesco het kleine beetje 
legitimiteit, dat het nog had, verloren. 
Ik geloof echter dat de historische 
waarheid sterker is en dat de waarheid 
zal zegevieren. En vandaag hebben we 
te maken met de waarheid”, aldus de 
Israëlische leider.

Herziene versie
Het Israëlische ministerie van Buiten-
landse Zaken reageerde ook op de nieu-
we Unesco-resolutie en publiceerde een 
korte video. De video toont een man 
die een door Unesco herziene versie 
van de Bijbel leest, waarin teksten zoals 
Johannes 2:13 zijn ‘herzien’. Overal waar 
de Bijbel spreekt over de tempel, is dit 
vervangen door ‘Al-Aqsamoskee/Haram 
Al-Sharif’. De voorlezer in het filmpje 
kijkt met grote ogen naar de tekst en 
spreekt dan aarzelend deze islamitische 
naam uit.

Afgelopen vrijdag schortte Israël alle 
samenwerking met Unesco op vanwege 
de resolutie, die werd gesteund door 
een grote meerderheid van de leden 
van de organisatie. Slechts zes landen 
stemden tegen de resolutie: Neder-
land, de Verenigde Staten, Litouwen, 
Groot-Brittannië, Duitsland en Estland. 
Frankrijk, Zweden, Spanje, Griekenland 
en Italië behoorden tot de landen die 
zich onthielden van stemming, terwijl 
Rusland de motie steunde. Zelfs Irina 
Bokova de directeur-generaal van de 
Unesco, sprak haar ongenoegen en ver-
zet tegen de resolutie uit op vrijdag. “De 
erfenis van Jeruzalem is ondeelbaar, en 
elk van de religieuze gemeenschappen 
heeft recht op de expliciete erkenning 
van haar geschiedenis en relatie met de 
stad”, zei Bokova in een verklaring.
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Kinderarmoede
Vooral kinderen leven in armoede 
in Israël. 25 procent maar liefst. Van 
alle landen van de OESO (organisa-
tie voor economische samenwerking 
en ontwikkeling) zijn alleen kinderen 
in Turkije nog slechter af. De kans 
op armoede neemt wel af naarmate 
de leeftijd toeneemt (18-25 jaar: 18,2 
procent; 25-50 jaar: 15,8 procent; 51-
65 jaar: 10 procent). Maar eenmaal 
boven de 65 jaar neemt de armoede 
weer toe; 21,7 procent van deze 
groep leeft in armoede.

Nieuw treinstation
De vernieuwde treinverbinding naar 
de Jizreelvallei is geopend tijdens 
het Loofhuttenfeest. De lijn is be-
langrijk om de wat meer afgelegen 
delen in het noorden van Israël te 
ontwikkelen. Het nationale plan- en 
bouwbureau promoot het noorden 
van Israël, vooral de gebieden langs 
de spoorlijn.

Kinderen leren bidden

Afgelopen zomer deden twee- tot 
drieduizend kinderen in Samaria 
mee aan een project dat hun leerde 
bidden. De kinderen leerden de 
middag- en avondgebeden. Deze 
week kregen alle kinderen een certi-
ficaat voor hun inzet van het  
regiobestuur van Samaria. Het 
project begon drie jaar geleden 
toen rabbijn Cohen twee kinderen 
zag rondhangen op de stoep omdat 
ze de hele zomer niets te doen 
hadden. Drie jaar terug waren er 
acht deelnemers, nu deden er bijna 
drieduizend kinderen mee.  
| Foto: Flash90

Israël helpt Haïti
Israël hoefde niet ver te reizen om 
de mensen op Haïti te helpen nadat 
de orkaan Matthew het eiland had 
getroffen: ze waren er al. Sinds de 
aardbeving op Haïti in 2010 is er 
een team van IsraAID aan het werk 
met hulp en herstelwerkzaamhe-
den. Israël kon daardoor nu direct 
noodhulp geven: water, voedsel en 
basisbenodigdheden. | Foto: IsraAID

Weken, maanden en jaren

In de Joodse traditie wordt over het al-
gemeen gezegd dat op 1 tisjri, de datum 
van Rosj Hasjana, de mens geschapen is. 
In de Joodse bronnen wordt vervolgens 
zes dagen teruggeteld en gezegd dat op 
25 elloel de wereld geschapen is. (Elloel 
is de maand die voorafgaat aan tisjri.)  
In de midrasj (de klassieke Joodse 
Bijbeluitleg) worden overigens alle ge-
beurtenissen uit Genesis 1, 2 en 3 vanaf 
de schepping van de mens op die eerste 

tisjri gedateerd, dus de schepping, 
de zondeval en de verdrijving uit het 
paradijs. Rosj Hasjana is dus in feite de 
verjaardag van de mens, en de viering 
van de voltooiing van de schepping.

Maanjaar
De maand niesan, de maand waarin 
Pesach valt, wordt in de Bijbel het 
‘hoofd der maanden’ genoemd, rosj 
chodasjiem. Waarom vallen die dagen 

niet altijd op zondag? Ten eerste, omdat 
de allereerste 1 tisjri dus blijkbaar op 
vrijdag was. En ten tweede, en daar gaat 
het om, omdat de Hebreeuwse kalender 
in principe een maankalender is. Voor 
de tijdrekening is in de Hebreeuwse 
Bijbel de nieuwe maan het uitgangs-
punt. Van nieuwe maan tot nieuwe 
maan is ruwweg 29 en een halve dag. 
Maar om dat hanteerbaar te houden 
hebben Hebreeuwse maanden 29 of 
dertig dagen, dus net iets meer dan vier 
keer zeven dagen. Waardoor de datum 
steeds opschuift. Hierdoor verschuiven 
de data dus ook ten opzichte van de 
dagen van de week.

Schrikkelmaanden
Een maanjaar van twaalf maanden is 
elf dagen korter dan een zonnejaar. Als 
je strikt de maankalender zou volgen, 
zou dat betekenen dat Pesach steeds 
vroeger valt, en op zeker moment de 
voorjaarsfeesten in het najaar, en de 
najaarsfeesten in het voorjaar gaan 
vallen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij 
de maankalender in de islam, waar de 
feesten ten aanzien van de seizoenen 
verschuiven. In het Jodendom wordt de 
maankalender daarom aangepast aan 
het zonnejaar door zeven keer in de  
negentien jaar een extra schrikkel-
maand in te voegen.

Het Joodse jaar begint met Rosj Hasjana, het Joods Nieuwjaar.  
Iemand vroeg eens: Als op Joods Nieuwjaar de wereld is geschapen en God  
rustte op de zevende dag, waarom valt dit feest dan niet altijd op zondag?K
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Joodse landbouwers oogsten mirthe-
takken voor gebruik in de loelav, de 
bundel van vier plantensoorten die 
volgens het gebod uit Leviticus 23:40 
wordt gebruikt tijdens het Loofhut-
tenfeest. Het Jodendom kent diverse 
betekenissen toe aan deze vier vruch-
ten. De bekendste daarvan is dat de 
vier soorten staan voor vier soorten 
mensen. De etrog, een citroenachtige 
vrucht van “sierlijke bomen”, heeft 
zowel geur als smaak. Dit staat voor 
diegenen die goede daden doen (geur) 
en kennis hebben van Gods Woord, 
de Thora (smaak). De takken van de 
dadelpalm hebben smaak, maar geen 
geur. Dit staat voor hen die Gods 
Woord kennen, maar geen goede 
daden doen. Mirthe daarentegen is 
een geurig kruid zonder smaak en staat 
voor hen die goed doen, maar geen 
kennis van de Bijbel hebben. Ten slotte 
is er de wilgentak die smaak noch geur 
heeft. Dit zijn de mensen die geen 
kennis van Gods Woord hebben en ook 
geen goede daden doen. Toch worden 
deze soorten gebundeld. Dit leert het 
volk Israël dat het ondanks zijn diversi-
teit een eenheid is. | Foto: Flash90

Eenheid

Astronomische klok. | Foto: cc2.0Flickr/George M. Grouta
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Adem scheppen 

Veelkleurige betekenissen 
Er zijn in het Bijbels Hebreeuws 
bepaalde woorden die heel breed 
gebruikt worden. Er is dan sprake van 
veel meer dan één betekenis. Een voor-
beeld is het woord nèfesh. Het woorden-
boek geeft de volgende vertalingen: 
keel, hals, adem, mens, persoonlijkheid, 
(het) leven, ziel. Er is in deze reeks wel 
samenhang te ontdekken. Genesis 2:7 
zegt: “De Here God formeerde de mens 
van stof uit de aardbodem en blies de 
levensadem in zijn neus; alzo werd de 
mens tot een levend wezen” ... nèfesh 
chájah. Hier kunnen we denken aan 
leven, keel, hals, maar ook ziel. Immers, 
door de ingeblazen adem Gods werd 
de mens van louter stof tot een levend 
wezen, een nèfesh chájah. Daarmee 
kreeg de mens het leven, maar tegelij-
kertijd ook zijn ziel. En ziel is dan ook 
een veelgebruikte betekenis van nèfesh. 

Werkwoord 
Bij nèfesh komt een werkwoord voor 
dat spaarzaam wordt gebruikt, maar 
dat heel veel duidelijk maakt: nafásh. 
Dit wordt gebruikt in die mededeling 
over koning David die vermoeid is 
en met al het volk dat bij hem is rust 
neemt. Daar zegt de grondtekst dat  
David adem schiep, herademde ... 
va-jinaféesh. Hier gaat het om een 
profaan adem halen, een menselijk, 
dagelijks ademhalen, adem scheppen. 
Maar we lezen het ook van God zelf, en 
wel in Exodus 31:17. Daar spreekt God 
over zichzelf tot Mozes en zegt: “Want 
in zes dagen heeft de Here de hemel 
en de aarde gemaakt, en op de zevende 
dag heeft Hij gerust en adem geschept” 
... va-jinafásh. Hier hebben we een 
prachtige sleutel, namelijk de combi-
natie van ‘gerust’ en ‘adem geschept’: 
shabát en jinafásh. Die liggen in elkaars 

verlengde, misschien kunnen we ze wel 
aan elkaar gelijkstellen. Het werk-
woord shabát betekent: ‘ophouden, een 
eind maken aan’. Als het om de schep-
ping gaat, dan betekent het dat God 
ophield met de schepping van hemel 
en aarde, en wel omdat die compleet 
was. Alles was gedaan. God hield op 
met scheppen en schiep adem. Ook in 
Exodus 23:12 komt die betekenis adem 
scheppen aan de orde, daar waar God 
het Sjabbatsgebod geeft.

Een stap verder 
Adem scheppen heeft dus te maken 
met het ophouden met werken, een 
eind maken aan werken, en dat op de 
zevende dag. Shabat en nafásh horen 
bij elkaar: het ophouden met scheppen, 
werken en het herademen. We stappen 
nu over naar een uitvergroting van 
de Sjabbat, namelijk het Sjabbatsjaar. 
Leviticus 25: “Het land zal rusten, een 
sabbat voor de Here. In het zevende 
jaar zal het land een volkomen sabbat 
hebben.” Hier gaat het niet om dagen, 
maar om jaren. Het schema is het-
zelfde. Nu moet niet de mens rusten, 
maar het land. Het moet braak liggen 
en mag niet bewerkt worden. Het gaat 
om een ‘volkomen sabbat’. Dat volko-
men wordt in het Hebreeuws, zoals 
vaker, uitgedrukt door een herhaling 
van de woordstam: niet een Sjabbat, 
maar een shabát shabatón. De Sjabbat 
was bedoeld als een teken tussen God 
en de Israëlieten, immers, alles wat 
nodig was om de schepping in aanzijn 
te brengen was vervuld. Op de sabbat 
was er destijds ook geen manna te 
vinden. Op de zesde dag was er een 
dubbele hoeveelheid gekomen. Dat 
geldt ook voor het Sjabbatsjaar. In het 
jaar daaraan voorafgaand zou er ook 
voldoende zijn op het veld om het 

zevende jaar door te komen, zelfs ook 
het achtste. Goedbeschouwd gaat het 
hier niet alleen om gehoorzaamheid, 
maar ook om geloof. De Israëlieten 
dienden erop te vertrouwen dat God in 
het zesde jaar voldoende zou geven om 
het Sjabbatsjaar en het jaar daarna door 
te komen. Leviticus 25:21 spreekt van 
een drievoudige oogst in het zesde jaar, 
om eten te hebben tot aan de oogst van 
het negende jaar. 
In Israël wordt geëxperimenteerd met 
het Sjabbatsjaar. Dat vindt plaats in een 
klein aantal kibboetsiem van ortho-
doxe signatuur. Wat zou er gebeuren 
als geheel Israël het experiment zou 
aangaan? Zou er voldoende geloof 
voor zijn? Want daar gaat het om. Het 
uitvoeren van dit gebod is tegelijk het 
beproeven van God. Nu, het land zou 
adem scheppen en Israël zou antwoord 
van boven ontvangen! 

Zeven dagen, zeven jaren 
Belangrijk is bij dit alles het getal zeven, 
dat wordt gezien als het getal der 
volheid. Voor wat betreft de schepping 
is die volheid heel eenvoudig van toe-
passing. Hij wordt doorgetrokken naar 
het Sjabbatsjaar, en dan ook nog naar 
het jubeljaar, dat immers zeven maal 
zeven behelst. Vanwaar die volheid? 
Wel, die laat zich min of meer verkla-
ren. Het getal zeven, shèva, wordt als 
volgt geschreven: עבש. Het woord ‘zat’, 
‘verzadigd’, wordt identiek geschreven, 
echter wel anders uitgesproken. Van 
koning David wordt gezegd, dat hij oud 
was en der dagen zat, van het leven ver-
zadigd ... sevá jamim, עבש ימים. Hier ligt 
vermoedelijk de verwantschap tussen 
zeven en volheid. De schepping was 
voleindigd, verzadigd toen de zevende 
dag aanbrak. Dat was ook het geval aan 
het begin van het Sjabbatsjaar.
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De letter mem is de dertiende 
letter van het Hebreeuwse alef-
beet. Het is uiteraard de m, en hij 
heeft twee vormen: een open en 
een gesloten vierkant. De open 
vorm wordt gebruikt aan het 
begin of in het midden van een 
woord, de gesloten vorm als hij 
de laatste letter van het woord is 
(sluitmem).
De oervorm van de letter is een 
horizontaal gekarteld lijntje, dat 
golvend water verbeeldt. Het 
woordje mem betekent ook 
water. Het houdt verband met 
het Hebreeuwse majim. Uit die 
oerletter heeft zich via allerlei 
stadia niet alleen de mem, maar 
ook onze letter M ontwikkeld. 

Water is een symbool van de 
Thora. Volgens de Talmoed 
staat de open mem voor de 
geopenbaarde Thora (het woord 
ma’amar wordt hier gebruikt, dat 
met een mem begint en gebod 
of woord betekent). De gesloten 
mem staat voor de verborgen 
betekenissen van de Thora, die 
door de Messias geopenbaard 
zullen worden. 

De getalswaarde van de mem is 
veertig. Dat is een getal met een 
rijke symbolische betekenis. Veer-
tig dagen duurde de zondvloed. 
De wateren van de vloed waren 
niet zozeer vergelding, zegt een 
Joodse uitleg, maar dienden 
tot verzoening, tot reiniging en 

transformatie, net als het mikwe 
(het rituele bad). De minimum 
hoeveelheid water voor een  
koosjer mikwe is veertig ‘seah’ 
(762 liter). Veertig jaar verbleef 
het volk Israël in de woestijn. 
Veertig dagen moesten de Isra-
elieten wachten totdat Mozes 
afdaalde met de Thora. Overi-
gens was Mozes drie keer veertig 
dagen op de Sinaï. De laatste 
periode eindigde op 10 tisjri (Jom 
Kippoer). Veertig staat voor  
metamorfose, transformatie.
Mem staat ook voor de baarmoe-
der. Water is de baarmoeder van 
de schepping (Genesis 1:2 - de 
wateren op de aarde waren nog 
niet geschapen). Vergelijk ook het 
mikwe: de proseliet die zich in 
het mikwe onderdompelt, komt 
er als nieuwgeboren uit.
Ten slotte spreekt de geslo-
ten mem van de komst van 
de Messias. In Jesaja 9:6 is het 
opmerkelijk dat het Hebreeuwse 
woord lemarbeh, dat vertaald kan 
worden als ‘hij die vermeerdert’, 
met een sluitmem is geschreven. 
De Messias zal de ballingschap 
beëindigen en de diepten van de 
Thora onthullen.
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Het alefbeet
Kees de Vreugd
kdvreugd@cvi.nl

“Vermoeid kwamen de koning (David) en al het volk dat bij hem was,  
op een plek waar zij rust namen” (2 Samuël 16:14). De grondtekst zegt:  

“Waar zij adem schepten”, en die term brengt ons op een bijzonder spoor.
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kort nieuws

Oude straaljagers

Israël ontving eind september een 
aantal verouderde en in onbruik ge-
raakte gevechts- en transportvliegtui-
gen van de Amerikaanse luchtmacht. 
Israël kan deze nog steeds gebruiken 
door ze op te knappen en te voorzien 
van moderne technologie of door de 
onderdelen te gebruiken voor andere 
toestellen. | Foto: Flash90

Boze hoteliers
Israëlische hoteliers zagen het 
aantal kamers dat ze verhuurden in 
2015 niet evenredig stijgen met het 
aantal toeristen dat Israël bezocht. 
De reden, vermoeden zij, is dat veel 
toeristen verblijven in appartementen 
die bijvoorbeeld via Airbnb worden 
verhuurd. Die verhuur is niet alleen 
negatief voor de hotels, maar drijft 
ook de huizenprijs op. Daarom roe-
pen de hoteliers de regering op om 
dit per wet te reguleren. 

Subsidiediscriminatie
Subsidies voor gemeenschapscentra 
in Jeruzalem worden voor het leeu-
wendeel besteed aan seculier Joodse 
instellingen. Slechts een schamele elf 
en zes procent worden respectieve-
lijk besteed aan orthodox Joodse en 
Arabische gemeenschapscentra. Dit 
terwijl deze bevolkingsgroepen ver-
houdingsgewijs een veel groter deel 
van de bevolking uitmaken. Nadat 
deze cijfers aan de gemeenteraad 
werden gepresenteerd, riepen raads-
leden op om hier snel verandering in 
te brengen.

VN-resolutie bouwen 
Westoever

Naar verwachting komt er een 
resolutie van de VN-Veiligheids-
raad waarin kritiek wordt geuit op 
Israël voor de doorgaande bouw op 
de Westoever. Israël doet nu zijn 
best om Amerika zo ver te krijgen 
de resolutie niet te steunen. Israël 
vraagt zich namelijk af of president 
Obama na de presidentsverkiezingen 
van november en voor zijn definitieve 
aftreden niet toch een soort plan zal 
presenteren met een oplossing voor 
het Israëlisch-Palestijnse conflict.  
| Foto: Flash90

Twee politieke jongerenorganisaties, vier stellingen

Jonge christenpolitici  
over Israël 

Jarin (PerspectieF): “Vanuit religieus en historisch perspectief 
hoort Jeruzalem bij Israël. Meer dan drieduizend jaar heeft 
het Jodendom de stad Jeruzalem als epicentrum van het ge-
loof beschouwd. Ik vind dat, vanuit mijn christelijk geloof, van 
enorme waarde en ik snap dan ook de bijzondere band tussen 
het Jodendom met Israël en Jeruzalem. Toch moeten we voor 
een oplossing voor de tweespalt ook breder durven kijken. Die 
oplossing begint bij wederzijdse erkenning en het stoppen van 
elke vorm van geweld.”

Jarin (PerspectieF): “Hulpgelden mogen nooit ingezet wor-
den voor terreur, haat en geweld. Het is een goede zaak dat 
Groot-Brittannië zijn hulpgelden heeft opgeschort na aanleiding 
zorgwekkende berichten. Het is een doorn in het oog voor ie-
dereen, ook voor ons, die streven naar een geweldloze oplossing. 
Overigens zit daar wat mij betreft ook een grote verantwoorde-
lijkheid voor Israël zelf. Het is ook zijn morele verantwoordelijk-
heid om welwillend te zijn richting het Palestijnse volk dat zelf 
ook gebukt gaat onder geweld en terreur.”

Jarin (PerspectieF): “Nederland moet de ruimte nemen om bij 
specifieke principiële punten anders te beslissen dan de EU. Wel 
moeten we in ons achterhoofd houden dat duurzame oplossin-
gen alleen worden bereikt met een brede coalitie van Europese 
landen. Een goed voorbeeld is de recente beslissing van Unes-
co, die heeft gesteld dat er geen historische band is tussen het 
Jodendom en de Tempelberg en de Klaagmuur. Nederland heeft 
daar met zijn stemgedrag gelukkig anders over geoordeeld.”

Jarin (PerspectieF): “Antisemitisme is nog steeds een groot 
probleem in Nederland. Vooral op scholen gaat er nog erg veel 
mis. Er bestaan tegelijkertijd ook heel veel goede initiatieven die 
ook daadwerkelijk wat opleveren, dat is dus al meer dan alleen 
symptoombestrijding. Gemeenten moeten hier hun rol in pak-
ken door voorlichtingscampagnes financieel te ondersteunen. 
Afgelopen jaar ben ik direct betrokken geweest bij een ‘no hate 
speech’ initiatief vanuit de Raad van Europa en de ministeries 
van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties. Er gebeurd in Nederland qua preventie al erg veel, maar 
de aanpak van antisemitisme moet een prioriteit blijven.”

Hoewel de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten deze maand het nieuws domineren, mogen we  
niet vergeten dat ook in Nederland komend jaar weer verkiezingen plaatsvinden. Wij legden de  

voorzitters van de jongerenbewegingen van ChristenUnie, SGP en CDA* vier stellingen voor.

Willem Pos is landelijk voorzitter van SGP-jongeren. 
| Foto: Twitter

Willem (SGP-jongeren): “Volledig mee eens. Daarom moet als 
krachtig signaal de Nederlandse ambassade worden verplaatst 
naar Jeruzalem en moet Jeruzalem worden erkend als hoofdstad 
van Israël.”

Willem (SGP-jongeren): “In de Palestijnse gebieden worden 
geweld en terreur niet zelden verheerlijkt. Nederland en de Eu-
ropese Unie mogen deze terreur niet faciliteren, ook niet door de 
Palestijnse Autoriteit financieel te steunen. Terroristisch geweld 
tegen Israël moet blijvend worden benoemd en veroordeeld.”

Willem (SGP-jongeren): “Laten we als Nederland niet meedoen 
aan het labelen en boycotten van producten uit betwiste gebie-
den. Dat is een nodeloze belediging jegens Israël en brengt vrede 
op geen enkele wijze dichterbij.”

Willem (SGP-jongeren): “We moeten meer doen aan bewustwor-
ding. We moeten meer aandacht besteden aan de groepen waar 
dit probleem sterk speelt en het probleem bij de wortel aanpak-
ken, in plaats van wegkijken. Israël is een baken van democra-
tie en rechtstaat in het Midden-Oosten. Laten we die dan op 
waarde schatten!”

Jeruzalem is de hoofdstad van Israël. 

Nederland moet meer doen om te voorkomen dat zijn hulpgelden worden besteed  
voor terreur en het aanzetten tot haat tegen Israël.

Nederland moet zijn diplomatieke relaties met Israël zelf bepalen,  
onafhankelijk van Europese politiek.

Antisemitisme in Nederland moet worden tegengegaan met meer dan symptoombestrijding.

* Van het CDJA, de jongerenorganisatie van het CDA, hebben we ondanks toezegging en herhaald navragen geen reactie mogen ontvangen.

Jarin van der Zande is voorzitter van PerspectieF, 
ChristenUnie-jongeren. | Foto: PerspectieF



Typisch Midden-Oosten
Akko is een typische Midden-Oostenstad met een 
wirwar van straten, smalle steegjes en moskeeën. In het 
oude gedeelte van de stad parkeer ik mijn auto, op de 
parkeerplaats bij de haven. Zo jammer dat in de stad  
auto’s zijn toegestaan. Voor mijn gevoel klopt dit niet 
op deze bijzondere plek die wel uit een andere eeuw 
lijkt te zijn. Als ik mijn ogen dicht doe, hoor ik het 
geluid van paardenhoeven en het ratelen van rollende 
houten wielen van karren en wagens.

Werelderfgoed
In 2001 riep Unesco Akko uit tot werelderfgoed. 
Terecht. De oude muren, vestingen en bolwerken van 
de stad dragen de sporen van ontelbare volkeren die er 
decennialang woonden. Als je goed luistert, hoor je de 
hoge golven die tegen de muren van de stad denderend 
hun verhalen fluisteren. Net zoals de muren eeuwen-
oude geheimen verklappen. Verdwalen in deze stad is 
bijna onmogelijk, want overal zijn richtingaanwijzers.
Op de Arabische sjoek, de markt, wat kleiner dan die 
van Jeruzalem, komen de geuren van de vele kruiden, 
maar ook van koffie, verse vis, groenten en vlees, me 
al van ver tegemoet. Daar rond te lopen is té leuk. Er 
heerst een gemoedelijke sfeer. Onderhandelen is hier 
onderdeel van de koop. Bij Said, de bekendste humus- 
tent met de lekkerste humus uit de wijde omtrek – 
hoewel waarschijnlijk niet iedereen dat met me eens 

zal zijn – neem ik een bordje van het warme kikkererw-
tenspul. Bij Said is het altijd druk, vaak moet je in de 
rij staan. Hun openingsuren zijn helder en duidelijk: 
Zolang er humus is, zijn we open. Op is op.

Reikende hand
Akko is een mix van veel. Van oost en west. Van toen 
en nu. Van oud en jong. Van Joden en Arabieren. Van 
samenwerken en samen wonen. Sinds een aantal 
jaren is er een succesvol project van de gemeente, in 
samenwerking met een diversiteit aan organisaties, 
waarbij Arabische families worden geholpen hun huis 
te renoveren om het vervolgens om te zetten in iets 
‘toeristisch’. Zoals een bed & breakfast, een thuis-
restaurant en meer. Ze krijgen daarbij een reikende 
financiële en organisatorische hand. Het uitgangspunt 
is dat de familie zelfstandig is, en blijft. De resulta-
ten zijn fantastisch. Vaak raakt de hele familie erbij 
betrokken en werkt iedereen mee. Ook verschaft het 
project werk aan de lokale bevolking.

Aanrader
Mijn tocht gaat langs de citadel van de stad die in 
1948 fungeerde als een gevangenis. Het oude Turkse 
badhuis, tegenover de citadel, is tegenwoordig een 
museum. Ook daar loop ik even binnen. Wil je naar een 
echt Turks badhuis, dan is Ghattas een aanrader. Hier 
combineren ze hedendaagse luxe en comfort met een 
traditionele setting en gastvrijheid. Ten slotte loop ik 
over de oude stadsmuur met prachtig uitzicht over de 
zee. Mijn dag in Akko zit er op. Of nog niet helemaal? 
Nog even langs bij restaurant Uri Buri voor de lekkerste 
vis van het land. Akko, meer dan een bezoek waard.
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Een vrije dag, tijd voor een bezoek aan Akko, in het noorden van Israël aan de azuurblauwe Middellandse Zee.  
De stad kende vele namen en heersers. Volgens Griekse mythen zou Hercules hier kruiden gevonden hebben  

waarmee hij zijn wonden kon laten genezen. Griekse historici noemen de stad dan ook Ake,  
wat genezing betekent. Onder Flavius Josephus heette de stad Acre en onder het beheer van  

Alexander de Grote werd de naam gewijzigd in Antiochia Ptolemais.

Akko is té leuk

Foto’s: Flash90
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€ 19,95

Bestel telefonisch:        0343 – 413300. Boeken ook verkrijgbaar bij de evangelische boekwinkel.

Bestel via onze webshop: www.zoeklichtwebshop.nl

De Openbaring 
van Jezus Christus
Jeep van der Schoot  |  112 pag.

De wereld is in beroering. De schepping zucht door de 
zonde van de mens en het misbruiken van de aarde. De 
gemeente van Jezus Christus verbrokkelt steeds meer, 
de liefdeloosheid neemt toe, de antichrist maakt zich 
op om de wereldheerschappij in bezit te nemen. 

Dit boek laat zien hoe het verhaal van de mensheid 
verder zal gaan. Het is een buitengewoon leerzaam en 
boeiend boek voor iedereen die uitziet naar de beloofde 
nieuwe hemel en nieuwe aarde! Bemoedigend ook, om-
dat we zien dat de Here God alles in Zijn hand heeft!

De kroon van mijn broer
serie Schatten uit het verleden – deel 1
Mindy Starns Clark & Leslie Gould  |  378 pag.

Frankrijk, 1685 Catherine Gillet weet dat haar broer Jules 
haar wil beschermen tegen bedreigingen van de Franse 
kroon. Jules is betrokken bij een levensgevaarlijke 
onderneming die te maken heeft met een gecodeerd 
document. De hele familie wordt erbij betrokken. Kan 
Catherine hen redden? 
Virginia, vandaag Renee Talbot is buitengewoon geïnte-
resseerd in een document dat al meer dan drie eeuwen 
deel uitmaakt van de familie-erfenis. Kan zij de waarheid 
achterhalen en haar diepste angsten overwinnen?

Een buitengewoon fascinerend verhaal over de 
Hugenoten-vervolging.

De verloren erfgename
De vrouwen van het Edwardiaanse tijdperk – deel 1
Roseanna M. White   |  423 pag.

Brook Eden blijkt hoogstwaarschijnlijk de verloren 
erfgename van Whitby Park. Ze laat de zon van 
de Middellandse Zee achter en vertrekt naar het 
landgoed in Yorkshire. Het mysterie rondom de 
dood van haar moeder achtervolgt haar. Kan haar 
familie haar behoeden voor dezelfde bedreiging 
die indertijd heeft geleid tot de tragische dood van 
haar moeder? Als erfgenaam van een hertogdom is 
Justin niet onbekend met grote verantwoordelijkhe-
den. Hoe kunnen hun zeer verschillende loyalitei-
ten en verantwoordelijkheden ooit samenkomen?

Een intrigerende roman vol historische details. 
Het verhaal speelt zich af in Engeland, begin 20ste 
eeuw. Voor liefhebbers van Downton Abbey.

€ 20,95 € 22,50

Israël idoed
Reizen

Bemoediging in het Hartland; vertrek op 19 december 2016

2016 is een bijzonder jaar: Kerst en Chanoeka vallen in de maand december namelijk 
samen. Israël Idoed Reizen organiseert daarom een reis waarin bij beide bijzondere fees-
ten wordt stilgestaan. Met Kerst gaat het om de komst van de Messias naar deze wereld. 
Chanoeka, in de volksmond ook wel ‘joods kerst’, is het lichtfeest dat de herinwijding van 
de tempel herinnert. Dat de Messias nu onze Hogepriester is, het Licht der wereld. Hoe ge-
weldig is het om deze unieke viering van Kerst en Chanoeka in Israël mee te maken!

Wij bieden u 
verschillende reis-
programma’s aan 
in Israël:

•  Israël vanuit het hart (10 dagen)
•  Israël Ontdekkingsreis 

(12 dagen)
•  Israël Bemoedigingsreis 

(9 dagen)
•  Bemoediging in het hartland 

(9 of 12 dagen)
•  Israël Natuurreis (11 dagen)
•  Profetische reis Israël (11 dagen)
•  Israël Verdiepingsreis (11 dagen)
•  Israël in Woord en beweging 

(10 dagen)
•  Israël rondom het Meer van 

Galilea 
(11 dagen)

•  Jongerenreis Israël (9 dagen)
•  Verbindingsreis (11 of 15 dagen)
•  Loofhuttenfeest & mars (15 / 12 

of 9 dagen)
•  Wandelreis Israël (10 dagen)
•  De zeven vruchten van het 

goede land (12 dagen)
T 0314-363280 | E info@israelidoedreizen.nl
www.israelidoedreizen.nl

Nu met hoge vroegboekkorting 
tot wel € 250,-!



Tegenover me zit Michel Murciano,  
eigenaar van Hevron Heights Winery. 
Duidelijk een zakenman, maar ook 
iemand die vanuit geloof en met visie in 
het leven staat. Wat is het geheim van 
zijn wijnen?
“De druiven maken hét verschil. Ze 
groeien hier op grote hoogte. In Hebron 
was er al eeuwenlang een wijntraditie. 
Zelfs al vóór de Joden uit Egypte kwa-
men, werd hier wijn gemaakt. Je kent het 
verhaal van de twee verspieders die met 
enorme druiventrossen terugkwamen. 
Die kwamen dus uit Hebron! En ook nu 
zie je als je vanuit Jeruzalem naar Hebron 
rijdt veel wijngaarden. Dat zijn Arabische 
wijngaarden. In het verleden voor de pro-
ductie van wijn, nu voor de druiven.”

Was het moeilijk om je bedrijf van de 
grond te krijgen?
“Ik begon met zo’n honderdduizend 
flessen wijn voor de export. Door de 
druk van de Arabische wereld op de Eu-

ropese markt om Israëlische producten 
te mijden, besloten we om ook wijn 
voor de lokale markt te produceren. En 
toen groeiden we opeens erg snel. 
Daarom wil ik uitbreiden. Het duurt 
al bijna tien jaar om toestemming te 
krijgen. Dat komt omdat je in Judea en 
Samaria niet met burgerlijke bestuurs-
organen te maken hebt, maar met het 
leger. Dat maakt het gecompliceerd. En 
dan heb je daarnaast ook nog de druk 
van de Amerikaanse regering op Israël 
om in dit gebied niet te bouwen.
Ons huidige gebouw is niet echt ont-
worpen voor de productie van wijn. 
Dus daarom hopen we op toestem-
ming. Gauw hoop ik. Ik hoop niet 
alleen op een nieuw onderkomen voor 
het maken van de wijn, maar ook op 
een bezoekerscentrum en een winkel, 
en een klein hotel.”

Maar is het dan wel veilig genoeg om 
Hebron te bezoeken? Als de media over 

Hebron berichten is het over het gooien 
met stenen of een schietincident.
“Hebron is de hoofdstad van Judea 
en heeft een rijke historie. Dat trekt 
mensen aan. Ondanks problemen. Ze 
overwinnen hun angst. Ze komen, en 
er komen er steeds meer. Hebron geeft 
je het beeld, de geur en de smaak van 
de Bijbel. Als je de Bijbel leest, kun je 
je veel dingen voorstellen, maar als 
je in Hebron bent, ben je in de Bijbel. 
Dan kun je zien en ruiken wat de 
Bijbel beschrijft: Abraham, Isaak en 
Jakob, hier waren zij. Als je naar de 
heuvels kijkt, beeld je je dat niet in, je 
leeft het.
We voelen dat de mensen hier, Joden 
en Arabieren, sterk zijn verbonden 
met hun geloof. Ook de Arabieren, 
want zij zijn ook afstammelingen van 
Abraham. De boodschap van Abraham 
was tenslotte: er is maar één God die 
regeert, Hij heeft alles gemaakt, Hij 
regeert ons leven en de mensen.”
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kort nieuws

Vernoemd

Ter nagedachtenis aan de onlangs 
overleden Shimon Peres wordt het nu-
cleair onderzoekscentrum in de Negev 
naar hem vernoemd. Dit op initiatief 
van premier Netanyahu. Kort daarvoor 
sprak minister van Transport Yisrael 
Katz zijn plan uit om snelweg Ayalon 
(snelweg 20) naar Peres te zullen ver-
noemen. | Foto: Flash90

Ambassadeurs
Na de verzoening op papier volgen nu 
ook zichtbare stappen van verzoening 
tussen Israël en Turkije. Israël maakte 
een financiële compensatie over naar 
Turkije. Turkije heeft inmiddels een 
nieuwe ambassadeur aangewezen die 
het land in Israël zal vertegenwoor-
digen: Kemal Ökem. Israël zal naar 
verwachting eind oktober een nieuwe 
ambassadeur voor Turkije benoemen.

Israël in VN-groep
Israël gaat toetreden tot de raad van 
bestuur van de VN-groep voor vrou-
wenrechten, voluit: VN-orgaan voor 
geslachtsgelijkheid en de emancipatie 
van vrouwen. Hierdoor wordt samen-
werking voor verschillende Israëlische 
overheidsinstellingen en de VN-groep 
mogelijk. Ook biedt het Israël een 
kans om verdere samenwerking met 
VN-instellingen te bevorderen.

Opperrabbijn voor  
politie

Na vijf jaar is er weer een opperrabbijn 
benoemd voor de Israëlische politie. 
Rabbijn Rahamim Berachyahu gaat 
de functie vervullen. Hij heeft op dit 
moment onder meer de leiding over 
het programma ‘geloof in de politie’. 
Dit programma maakt richtlijnen 
waardoor religieuze Joden de Joodse 
voorschriften kunnen naleven én kun-
nen dienen als agent. | Foto: Flash90

Roemeens  
Holocaustmuseum
Roemenië heeft plannen om een 
museum te openen over de Jood-
se gemeenschap van het land. Het 
staatsmuseum komt in Boekarest en 
opent naar verwachting in 2018 de 
deuren voor het publiek. De focus van 
het museum zal liggen op de vervol-
ging van de Joden en Roma.

“Ik werd religieus opgevoed door mijn ouders. We woonden in Parijs.  
Zestien jaar geleden wist ik dat ik naar Israël wilde. Ik ging naar Hebron, de heiligste  
plaats na Jeruzalem. Ik was niet bang voor de problemen daar. Er waren problemen.  

Maar nu, zestien jaar verder zijn we er nog steeds.”

‘Hebron, de smaak  
van de Bijbel’

Wijn uit Hebron 
bij het IPC
Michel Murciano brengt wijnen onder 
drie merknamen op de markt: Hevron 
Heights, Jerusalem Hills en Noah. De 
laatste wijn is de goedkoopste en de 
wijnen met het label Hevron Hights 
zijn topwijnen. Het Israël Producten 
Centrum verkoopt de wijnen. Kom 
daarvoor naar de Israëlwinkel in 
Nijkerk, Patroonstraat 1, bezoek een 
Israëlconsulent bij u in de buurt of 
kijk op israelwinkel.nl.

Michel Murciano (rechts) met een medewerker in de wijngaarden van van Hevron Heights Winery bij Hebron. | Foto’s: Hevron Heights Winery

De wijnkelders waar de wijnen in  eikenhouten 
vaten liggen te rijpen.

Hevron Heights Winery op een wijnproeverij.
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JAFFA heeft dringend vrienden nodig, heeft u nodig 
           JAFFA heeft dringend vrienden nodig, heeft u nodig 

    

 

bankrekening nummer:  
NL12 RABO 0335 5422 39 

Wij mogen die schakel vormen. 
Dat kan door een gift: in euro’s – in tijd 

Zo verandert u wanhoop in hoop. Doet u mee ? 

Via de Stichting Jaffa-Project Nederland gaat uw gift, 
lijfrenteschenking of legaat rechtstreeks naar het Jaffa 
Instituut. 
Ons motto: “bij ons bestaat er geen strijkstok” 

Informatie:   
algemeen en toezending nieuwsbrief: 0548-61 17 48 
e-mail:info@jaffaproject.nl  

Onze folder geeft informatie in een notendop, digitaal 
of per post.  

 

Stichting Jaffa-Project Nederland Strijen 
Strijen 

Al  jarenlang biedt het Jaffa Instituut hulp. 
Begonnen voor kansarme kinderen uit de sloppen van Jaffa. 
Uitgegroeid tot een scala van mensen in nood die niet meer zonder 
 het Jaffa Instituut kunnen. 
WIE zijn dat? 
kinderen met gedragsproblemen -  gezinnen achter de kinderen – 
alleenstaande moeders - tieners – bejaarden. 
Samen vormen wij, de vrienden van het Jaffa Instituut, een onmisbare 
schakel in die ketting van hulpverlening. 
WAT is die hulpverlening zoal ? 
liefdevolle opvang – opvoeding - maaltijden - voedselpakketten – 
vastgelopen tienermeisjes terug op de weg helpen – moeders opleiden  
voor een baan – en nog veel meer 

 

facebook: 
Jaffa-Project  
Nederland 

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

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

Jan Budding Schilderwerk
Elst (Utrecht)

 

Voor al uw schilderwerk,
binnen en buiten!

Bel voor een vrijblijvende offerte:
06-39 675 192

Plesmanstraat 68 | Postbus 900 | 3900 AX  Veenendaal | T 0318 54 30 30 | E info@rmu.nu                                           Word lid op www.rmu.nu

        De RMU verbindt christenen
Nee, omzien naar elkaar is geen zoetsappig verhaal dat indruist tegen het nuchtere, 
economische  denken van onze tijd! Het is juist een mooi Bijbels principe, nood
zakelijker dan ooit, óók op de arbeidsmarkt. Vak organisatie RMU verbindt 
 christenen zodat ze samen steviger staan op de werkvloer. Samen zijn we solidair 
met (individuele) leden die in de problemen komen. Door ontslag bijvoorbeeld maar 
ook bij gewetensbezwaren. Spreekt ons vertrekpunt je aan? Sluit je nu aan via 
www.rmu.nu.

Ja, ik word nú RMUlid

! CvI2

Naam:           m/v Straat:

Pc/Woonplaats:           Telefoon:

Email:

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 
RMUdienstverlening.

Ook zo’n zin in de donkere dagen...?

LICHTJESFEEST!
laat je inspireren door chanoeka

spannend voorleesverhaal voor acht dagen

bijbelgedeeltes voor stille tijd

recepten, spelletjes, leuke weetjes

prachtige kleurplaten

10% van de winst van ‘lichtjesfeest’ gaat naar 
Christenen voor Israël

ISBN 9789463184021
€ 19, 95
       @boeklichtjesfeest
www.jongboek.nl
www.optimataal.nl



Van 18 tot en met 20 november orga- 
niseert Christenen voor Israël een Israël- 
weekend in het gezellige conferentie-
hotel ’t Vierhouterbos in Vierhouten. 
Tijdens het weekend staan we stil bij de 
actualiteit van Gods Woord. 

Tijdens het weekend spreken onder anderen ds. 
Gerrit Jan Loor, ds. Wim ten Voorde en ds. Kees 
van Velzen (foto). Het weekend vindt plaats in 
conferentiehotel ’t Vierhouterbos in Vierhou-
ten. Deelname is al mogelijk vanaf E 169,75 per 
persoon. Voor meer informatie en aanmelding 
mailt u naar secretariaat@christenvoorisrael.nl 
of u kunt contact opnemen met Pieta Holverda, 
033-2458824 (op maandag- en woensdagochtend).

Israëlweekend  
in Vierhouten

Sprekers uit Israël en Oekraïne

Oogcontact met het Jodendom
inspireerde hem, maar tegelijkertijd bleef hij een zionist. 
Zo combineert hij een orthodoxe en zionistische visie 
tegenwoordig als decaan aan de jeshiva (Joodse Bijbel-
school) in Bat Ayin, een Joods dorp in Judea. Rabbijn 
Greenberg spreekt op 9 november in Zwolle en op  
10 november in Bleiswijk.

Ayalla Zion
Ayalla Zion groeide op in het Achterhoekse plaatsje 
Eibergen, maar woont al vele jaren in Israël. Daar werkt 
ze als gids. In die hoedanigheid hebben veel mensen 
die met Christenen voor Israël een reis maakten haar al 
leren kennen. Met haar nuchtere Hollandse kijk kan de 
vrolijk orthodoxe als geen ander vertellen over Israël en 
hoe een bezoek aan dit land je kijk op de Bijbel veran-
dert. Ayalla is van 14 tot 23 november in Nederland en 
spreekt in Emmeloord, Tiel, Nieuwpoort, Zwolle,  
Oldemarkt en Groningen.

» Kijk voor details in de agenda op pagina 23.

We kunnen veel spreken over Israël, maar veel 
leerzamer is het natuurlijk om te luisteren naar 
Israël. Om oogcontact te hebben met het  
Jodendom. Hiervoor nodigt Christenen voor  
Israël regelmatig Joodse sprekers uit.

Max Lurye
Als deze krant bij u verschijnt, is Max Lurye uit Oekraïne 
in het land. Hij werkt als hoofd van het Joods Agent-
schap in de Oekraïense plaats Dnjepropetrovsk en heeft 
daar ook veel te maken met Joodse vluchtelingen uit 
het conflictgebied in Oost-Oekraïne. Max en zijn vrouw 
Nataly werken nauw samen met Christenen voor Israël. 
Hij spreekt op 31 oktober in Dordrecht en 1 november in 
Surhuisterveen.

Rabbijn Natan Greenberg
Natan Greenberg groeide op in de Verenigde Staten, 
maar vertrok al jong naar Israël. Na de Jom Kippoer-
oorlog in 1973 ging hij zich verdiepen in het Jodendom 
en werd orthodox. De Breslauer chassidische beweging 

Christenen voor Israël organiseert van 29 november tot 1 december een concerttour met de  
Israëlische concertpianiste Astrith Baltsan over het Hatikva. Ze treedt op in Kampen,  
Barendrecht en Amsterdam. Details vindt u in de agenda op pagina 23.

Het Israëlische volkslied Hatikva is meer dan 130 jaar 
oud. Astrith Baltsan neemt ons mee in de voetstap-
pen van het Hatikva. Van oude Sefardisch-Joodse 
gebeden tot klassieke muziek, van Roemeense 
volksmelodieën tot de eerste kibboetsen in Israël, van 
concentratiekamp Bergen-Belsen naar Jeruzalem. 
Het optreden is Engelstalig en er is geen Nederland-
se vertaling. Kaarten kosten 12,50 euro per persoon 
(inclusief koffie of thee). Bezoekers jonger dan 25 
jaar betalen 7,50 euro. U bestelt kaarten via christe-
nenvoorisrael.nl/hatikva, of 033-4220404. Zolang de 
voorraad strekt, is er ook verkoop aan de zaal.

» Kijk op christenenvoorisrael.nl/hatikva

Hatikva-concerttour Astrith Baltsan

18
 t

o
t 

2
0

 n
o

v
e

m
b

er
B

e
n

e
fi

e
tc

o
n

c
er

t 
in

 K
at

w
ij

k
 o

p
 1

2
 n

o
v

e
m

b
er Hineni speelt voor Hineni

“Looft Hem met snarenspel en fluit, looft 
Hem met klinkende cimbalen, looft Hem 
met schallende cimbalen. Alles wat adem 
heeft, love de Here.” Psalm 150 spreekt 
al uitbundig over muziek om God te eren. 
Het Hineni Symfonie Orkest geeft vanuit 
die overtuiging in Katwijk aan Zee op za-
terdag 12 november een klinkend concert. 

Daarnaast willen de musici ook het Hinenicen-
trum in Jeruzalem ondersteunen, zodat de armen 
van de stad een warme maaltijd krijgen. Daarom 
speelt Hineni voor Hineni. Het orkest brengt 
een programma met typisch Joodse melodieën 
en staat onder de bezielende leiding van dirigent 
Lubertus Leutscher. 
Kaarten in de voorverkoop E 15,-, aan de zaal 
E 17,50, kinderen tot en met twaalf jaar gratis 
entree. Bestel uw kaarten op hinenisymfonieor-
kest.nl, daar staan ook lokale voorverkoopadres-
sen vermeld. Adres: Tripodia, Hoornesplein 155; 
aanvang 19.30 uur.

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

israël

Predikantendag
Rabbijn Natan Greenberg spreekt ook tijdens een 
studiedag voor predikanten en voorgangers op  
10 november van 10.00 tot 15.30 uur. Hij zal spreken 
over het gebed, specifiek vanuit de chassidische  
spiritualiteit. Geïnteresseerde predikanten, voorgan-
gers, theologen en theologiestudenten zijn van harte  
welkom. Deelname bedraagt 15 euro (inclusief 
lunch). Kijk voor meer informatie en opgave op 
christenenvoorisrael.nl/studiedagen.



Postume expositie Libbe Venema
In november en december kunt een expositie zien van de in 1994 overleden Libbe Venema. 
Het is de allerlaatste expositie van zijn werk. U kunt het werk van Venema gratis bezichti-
gen in het Israëlcentrum in Nijkerk, tussen 10.00 en 16.00 uur, van dinsdag 8 november tot 
zaterdag 7 januari. 

Een thema wat Venema (1934) vaak bezighield, was het lijden in de wereld. In 1989 exposeerde hij 
met de serie Holocaust. Hier geen uitbundige kleuren. Van de inhoud van het afgebeelde kan troost 
uitgaan zoals ook woorden kunnen troosten. De menselijke figuren zijn abstract, ze hebben geen 
herkenbare gelaatstrekken, maar ze zijn heel persoonlijk, een karakter, een begrip. Libbe Venema’s 
latere werk wordt steeds lichter, het laatste is zelfs oplichtend, stralend. Zwart is alleen nog nodig 
om de kleurvlakken te scheiden.

Venema typeerde zichzelf als: kunstenaar, Groninger en chris-
ten met hart en ziel. En alle drie zie je af aan zijn werken. Zelf 
zei hij ooit: “Als wij niet concreet de zonde, de verscheurdheid, de 
eenzaamheid, het ongeloof en de satanische machten zien, dan 
bestaat er geen hoop in onze schilderijen. Er bestaat geen schilderij 
zonder deze verwording. Als wij een ideaalbeeld zouden ophan-
gen dan zou dat niet genormeerd zijn. De zonde is daadwerkelijk 
aanwezig en zal bij de één meer uiting krijgen dan bij de ander. De 
één zal meer gebroken zijn door dat hele leed en daar als het ware 
door ingekapseld zijn. Die zou zeggen: ‘Hoe kan dat, God! Hoe 
kan dat God!’ Die zou tot een protest komen. Denkt u maar aan 
de Psalmen van Asaf. De christen-kunstenaar komt altijd tot het 
laatste Halleluja.”

Bijeenkomst ondernemersplatform

Ambassadeur ontmoet  
ondernemers
Woensdag 23 november organiseert business- en ondernemersplat-
form Bouwen met Israël weer een boeiende bijeenkomst in Golden 
Tulip Ampt van Nijkerk.

Gerrit Visser en Marco Noteboom
Visser en Noteboom zijn werkzaam bij het prestigieuze recherchebureau Restment uit Putten. Ze delen tijdens 
de bijeenkomst iets over hun betrokkenheid bij de bestrijding van terreur in het Midden-Oosten en de beveili-
ging van Joodse instellingen in Nederland.

Arjen Lont
Arjen Lont is sinds dit jaar namens de staat Israël honorair consul in de noordelijke provincies van Nederland. 
Lont zal het een en ander delen over zijn persoonlijke betrokkenheid bij Israël en hoe hij daar als honorair 
consul invulling aan geeft.

Ambassadeur Aviv Shir-On
Aviv Shir-On is de nieuwe Israëlische ambassadeur in Nederland. Hij nam in september het stokje over van 
Haim Divon en maakt graag kennis met ondernemers met een hart voor Israël.

Tijdens deze bijeenkomst zal er ook een update worden gegeven over de projecten die het business- en  
ondernemersplatform in Israël steunt. Tussen de programmapunten door is er natuurlijk volop gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en drankje! Aanmelden voor deze bijeenkomst kan bij  
Klaas Hoekstra: kl.hoekstra@filternet.nl.

Tulpen voor Israël

Eind november start de tulpentour 2016. Opnieuw 
zullen we tienduizenden tulpenbollen uitdelen door heel 
Israël om namens u het Joodse volk te bemoedigen. Het 
tulpenteam vertrekt op 18 november en is de daarop-
volgende week in Israël. Op onze website kunt u de 
tulpentour volgen.

»  Het is nog niet te laat om mee te doen en ook uw 
steun te betuigen. Bestel tulpenbollen op  
christenenvoorisrael.nl/tulpenactie.

Op dinsdag 6 december organiseert Christenen voor  
Israël een studiedag met prof. dr. Willem Ouweneel 
en ds. Willem J.J. Glashouwer. U bent vanaf 16.30 uur 
welkom in het Israëlcentrum in Nijkerk. Om 17.00 uur 
zal eerst Willem Ouweneel spreken over ‘De komst van 
de Koning en het Koninkrijk’. Om 18.00 uur is er pauze 
met soep (neemt u zelf een broodje mee). Om 19.30 uur 
spreekt ds. Glashouwer over ‘Waarom Jeruzalem?’ Om 
21.00 uur is de studiedag afgelopen. Deelname aan deze 
studiedag is gratis, maar meldt u zich wel van tevoren 
aan door een mailtje te sturen naar bijeenkomst@cvi.nl 
of door te bellen: 033-2458824.

Nijkerk, 6 december

Studiedag met 
Willem Ouweneel 
en ds. Willem J.J. 
Glashouwer
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Over het thema ‘Waarom 
Jeruzalem?’ heeft  
ds. Glashouwer op Family7 
enige tijd geleden een reeks 
Bijbelstudies gegeven. Deze 
uitzendingen zijn verkrijg-
baar in een dvd-box met drie 
dvd’s voor slechts € 14,99. 

»  Bestel in onze winkel op 
christenenvoorisrael.nl.

Menora in  
Den Haag
Dit jaar zal de menora van Christenen voor Israël 
worden aangestoken in Den Haag. Op woensdag 28 
december zal de elf meter hoge chanoekakandelaar 
in de vorm van een Davidster worden aangestoken 
op het Carnegieplein, tegenover het Vredespaleis in 
de hofstad. Meer details over deze Chanoekaviering 
vindt u in het decembernummer van Israël Aktueel.

Waarom Jeruzalem?-dvd-box
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Langzaamaan blikken we weer richting de feestdagen aan 
het einde van het jaar. De tijd van lichtjes, kou, gezel-
ligheid, blijdschap en verwondering. Speciaal voor deze 
periode van het jaar hebben onze sprekers Marianne  
Glashouwer en Heleen Bénard een toepasselijke lezing.

Marianne Glashouwer komt graag bij u op de vrouwen-
vereniging, Bijbelstudiegroep of ontmoetingsochtend 
een lezing geven over het thema ‘Kerst en Chanoeka’. Of 
nodig Heleen Bénard uit voor een boeiende lezing met als 
thema ‘Advent, toen en nu’. Beide lezing zijn zeer geschikt 
voor deze tijd van het jaar, en laten zien dat Jezus en  
Israël, christendom en Jodendom onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn.

U nodigt Heleen Bénard, Marianne Glashouwer, of een 
van onze andere sprekers uit via christenenvoorisrael.nl/
sprekers of 033-2458824.

Over Chanoeka, kerst en advent

Seizoenslezingen van onze sprekers

israël aktueel | november 2016 

19actief

Zingen voor Israël
Op zaterdag 26 november is er een feestelijke koor- 
en samenzangavond in Lisse. Deze vindt plaats vanaf 
19.15 uur in de SWG-kerk aan de Veldhorststraat 48. 
Het Katwijks Jong Mannenkoor Sjir El Shaddai en 
jeugd- en meisjeskoor De Jonge Lofstem werken hier-
aan mee. Arjan Wouters bespeelt het orgel en  
Christine van der Aart trompet. Ds. Van Dijken  
verzorgt de opening en ds. Willem J.J. Glashouwer 
houdt een meditatie. De toegang is vrij. Er wordt wel 
gecollecteerd voor het internationale werk van  
Christenen voor Israël.

Onze projecten

Jaffa, aandacht 
voor kinderen
In de afgelopen weken kon het Jaffa Instituut 
weer vele arme gezinnen helpen met een voed-
selpakket speciaal voor de feestdagen. Ruim 
tweeduizend gezinnen kregen zo’n pakket thuis 
bezorgd. Zonder stickers op de doos, zodat de 
gezinnen niet bang hoeven te zijn wat de buren 
ervan denken. Vele donateurs, zoals u, en vrij-
willigers maken het mogelijk dat de families het 
pakket krijgen.

Motti
De familie van Motti is er een van. Motti groei-
de de eerste vijf jaar op in een gezin met een 
bescheiden inkomen. Maar vader overleed en 
moeder stond er alleen voor en nam een schoon-
maakbaan op het busstation aan. Motti en zijn 
moeder en zeven broers en zussen verhuisden 
naar een goedkope flat in Jaffa. Moeder werkte 
lange dagen, betaalde alle rekeningen en hield 
dan nog net iets over om dagelijks voor iedereen 
een pitabroodje met chocoladepasta te kopen. De 
trots van moeder weerhield haar ervan om aan 
te kloppen bij liefdadigheidsinstellingen. Maar 
Motti’s leraar was alert genoeg en stuurde hem 
naar het naschoolse onderwijsprogramma van het 
Jaffa Instituut. Zo kreeg hij extra onderwijs en 
dagelijks een warme maaltijd. En niet veel later 
zorgde het instituut ervoor dat moeder toeslagen 
van de overheid kreeg en twee keer in de maand 
een voedselpakket van het Jaffa Instituut. Dit jaar 
hadden Motti en zijn familie met de feestdagen 
een bescheiden, maar feestelijke maaltijd, dank-
zij het feestdagen-voedselpakket van het Jaffa 
Instituut.

Israëlcursus najaar 2016
Nog een maand, dan zit ook de Israëlcursus van 2016 er weer op. Maar voordat het zover is zijn er nog twee cursusda-
gen waaraan u kunt meedoen: dinsdag 8 en 15 november van 17.00 tot 21.00 uur. Ook als u de eerste cursusdagen niet 
heeft gevolg, kunt u deze laatste twee dagen prima los volgen.

Dinsdag 8 november
Op dinsdag 8 november krijgt u een cursusdag van schijnbare uitersten, maar die misschien wel dichter bij elkaar lig-
gen dan u in eerste instantie denkt: Rabbijn Natan Greenberg uit Bat Ayin in Judea spreekt over het onderwerp gebed. 
Daarna zullen Marcel van der Poel en Gilad Nezer u vertellen over en laten luisteren naar de wondere wereld van de 
Joodse muziek. En als u het gezegde kent ‘zingen is twee keer bidden’ begrijpt u wat deze lezingen verbindt.

Dinsdag 15 november
Op dinsdag 15 november is de laatste cursusdag dit jaar. Ayalla Zion legt uit waarom een reis naar Israël je begrip van de 
Bijbel verrijkt. Daarna pakt rabbijn Shimon Evers het mooie en boeiende thema ‘Ik zal zegenen wie u zegenen’ op, over 
de roeping van Abram uit Genesis 12.

» Aanmelden voor 10 euro per studiedag kan nog via christenenvoorisrael.nl/israelcursus.

Inspiratie tot schrijven
Van veel mensen die we ontmoeten tijdens onze activiteiten, horen we hoe zij graag in hun eigen gemeente iets zouden 
willen doen om meer bewustzijn over Gods plan met Israël te scheppen. Ze zouden in de pen willen klimmen voor hun 
kerkblad, maar niet iedereen is nu eenmaal een schrijftalent, dus vaak komt het er niet van.
Herkent u dit? Ga dan eens te rade bij stichting Platform Appèl Kerk en Israël. Deze stichting heeft door de jaren heen 
talloze stukken over dit thema geschreven die uitstekend geschikt zijn voor kerkbladen en aanverwante publicaties. 
Neem contact op via appelkerkenisrael.nl/contact. 

Van onze Israëlpredikant en 
spreker ds. Henk Poot verscheen 
onlangs het Bijbelstudieboek In 
de schuilplaats van de Allerhoogte. 
Het is een handzaam studieboek-
je over de psalmen. Het boek 
is voor € 9,95 te bestellen in de 
winkel op onze website.

Studieboek

 Foto: Jaffa Instituut

Foto: Nicholas Flook/CC2.0 Flickr
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Sponsordiner voor het Cheider

Voorzitter van de stichting, dr. 
Theo van Campen legt de situatie 
uit: “Het Cheider in Amsterdam is 
de enige orthodox-Joodse school 
die nog bestaat in Nederland. De 
school heeft al jaren permanente 
beveiliging nodig. Met de toege-
nomen terreur in Europa, die zich 
vaak richt op Joodse doelen, is die 
noodzaak nog eens onderstreept. 
Om de verouderde beveiligingssys-
temen te vernieuwen is geld nodig. 
Gelukkig draagt de Nederlandse 
overheid hieraan bij. De volledige 
kosten voor de vernieuwing bedra-
gen 375.000 euro. Hiervan wordt 
drie ton door de overheid betaald.”

Ereschuld
Er blijft dus nog 75.000 euro over 
om te bekostigen. Van Campen: 
“Stichting Vrienden van het 
Cheider lukt het al jaren om een 
groot deel van de kosten voor de 
beveiliging in te zamelen. We doen 
dit vanuit de Bijbelse overtuiging, 
dat, zoals de apostel Paulus het 
zegt, de Joden ‘beminden omwille 
van de vaderen zijn’. De stichting 
wordt gesteund door christenen 
uit heel Nederland. Tijdens de 
Holocaust zijn duizenden Joodse 

kinderen vermoord. Het is onze 
ereschuld om ervoor te zorgen dat 
dit nooit meer kan gebeuren. En 
nu deze noodzakelijke renovatie 
van de beveiliging van het Cheider 
zich aandient, willen we daar ook 
aan bijdragen.”

Gratis maaltijd
Het diner wordt aangeboden door 
De Koningshof op Urk waar Wil-
lem de Boer samen met zijn twee 
broers eigenaar van is. Willem 
bewees zijn liefde voor het Joodse 
volk al talloze malen door onder 
meer zijn betrokkenheid bij de 
installatie van een nieuwe keuken 
in het Jaffa Instituut en bij Hineni. 
De Boer: “Een poosje geleden 
sprak ik met opperrabbijn Jacobs 
en hij vertelde mij over de nood 
bij het Cheider. Dat onderwerp 
ligt mij na aan het hart. In het 
Joods onderwijs ligt toch ook onze 
geschiedenis. Ik stelde daarom 

voor om iets te organiseren om 
die nood te lenigen. En ja, ik doe 
altijd iets met eten, dus ik opperde 
het idee voor een sponsordiner in 
samenwerking met Christenen voor 
Israël. Ons bedrijf serveert gratis aan 
de gasten een luxe 5 gangendiner 
waarbij de donaties van de gasten 
volledig naar de beveiliging van het 
Cheider gaan."

Doet u mee?
U kunt deelnemen aan dit sponsor-
diner op 15 november dat plaats-
vindt vanaf 16.45 uur in De Konings-
hof Party & Events in Urk. Voor het 
eten hoeft u niets te betalen, maar 
we vragen u natuurlijk wel bij te 
dragen met een ruimhartige  
donatie voor het Cheider. 

»  Meldt u snel aan via  
info@vriendenvanhetcheider.nl  
of bel 0182-515577, want het 
aantal plaatsen is beperkt.
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Op dinsdag 15 november organiseert stichting Vrienden van het Cheider een sponsordiner voor  
het Cheider. De beveiliging van de school is aan vernieuwing toe en daar is geld voor nodig.  
Geniet van een heerlijk diner en draag bij.

Een veilig thuis bij Neve Michael

Jeugdhonk heeft 
meubels nodig
Ze komen uit troosteloze omstandigheden: de 
kinderen die nu wonen in het kindertehuis Neve 
Michael in Israël. Het thuis dat ieder kind nodig 
heeft om op te groeien tot een evenwichtig mens, 
hebben ze niet meer. Geen liefde, geen veiligheid 
en geborgenheid van een vader of moeder. 
Neve Michael is hun veilige haven geworden. 

Het bijzondere van Neve Michael is dat de  
kinderen opgroeien in een echt gezin. Jonge 
stellen met hun eigen kinderen komen wonen bij 
Neve Michael en nemen de zorg voor een aantal 
weeskinderen op zich. Ze leren de kinderen wat 
liefde is, zo hebben deze kinderen toch mensen 
waar ze altijd op kunnen steunen en die ze  
kunnen vertrouwen.

Verbouwen tot jeugdhonk
Voor de opgroeiende tieners wil Neve Michael nu 
de was- en strijkkamer ombouwen tot jeugd-
honk. Want tieners willen nu eenmaal echt 
niet de hele tijd thuis rondhangen. Om van een 
wasruimte een stoer jeugdhonk te maken moet er 
wel verbouwd worden, en vervolgens moet er na-
tuurlijk een tof kleurtje op de muur en meubilair 
aangeschaft worden (dat tegen een stootje kan).

Waardevolle hulp
Neve Michael vraagt of u wilt helpen met in-
richting. “Jullie in Nederland staan erom bekend 
ruimhartig te helpen wanneer kinderen in nood 
zijn. Jullie hielpen al eerder met de renovatie van 
ons jongenshuis. Ik weet als ik de jongeren vertel 
dat de nieuwe bank, gordijnen, vloerbedekking 
en stoelen door Nederlanders zijn geschonken, 
ze verbaasd zijn. Want waarom zou een vreemde 
hen helpen? Dan zeg ik: omdat ze om je geven, 
omdat ze het belangrijk vinden dat het goed met 
je gaat, omdat ze achter Israël staan. Weet u, het 
lijkt weinig, maar dat soort dingen blijft hen toch 
bij. Niet die tafel of bank, maar het gevoel: ik 
word gezien. Daarom zeg ik u nu al namens de 
tieners hier: bedankt!”

»  Helpt u mee het jeugdhonk van Neve Michael 
inrichten? Maak uw bijdrage over op  
NL38 ABNA 0529 310 252 en vermeld daarbij  
‘jeugdhonk Neve Michael’.

Adventbijeenkomst
Van harte nodigen wij u uit voor onze advent-
bijeenkomst op zaterdag 17 december in het 
Israëlcentrum in Nijkerk. Niet alle christenen 
beseffen dat de verwachting die wij tijdens de 
adventperiode beleven, alles te maken heeft met 
Israël. Zoals Israël uitziet naar de komst van de 
Messias, zo zien ook wij nu uit naar Zijn komst. 
Hierbij willen we met elkaar stilstaan tijdens de 
adventbijeenkomst met lezingen van ds. Henk 
Poot en Pim van der Hoff. De bijeenkomst begint 
om 13.00 uur en duurt ongeveer twee uur.

Concerten Holland-Koor
Binnenkort geeft het Holland-Koor een drie-
tal feestelijke concerten in Nunspeet, Huizen 
en Amersfoort, onder leiding van dirigent Jan 
Quintus Zwart. U bent van harte welkom om 
deze concerten bij te wonen. De toegang is vrij. 
Wel is er een collecte voor een project in Israël.

Het concert in Nunspeet vindt plaats op zaterdag 19 
oktober vanaf 19.00 uur in de Dorpskerk aan de  

Dorpsstraat 12. Tijdens het concert zal ds. Aart Brons 
een meditatie verzorgen. Het concert in Huizen vindt 
plaats op zaterdag 19 november vanaf 19.00 uur in de 
Zenderkerk aan de Borneolaan 30.  
Ds. Willem J.J. Glashouwer verzorgt hier een medita-
tie. Op 3 december bent u welkom tijdens een concert 
in de Joriskerk in Amersfoort. Dit is tevens de afslui-
ting van het jubileumjaar van het Holland-Koor.  
Meer informatie over dit concert volgt in het  
decembernummer van Israël Aktueel.
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17 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
Enkele keren per jaar organiseren wij een werkreis naar Oekraïne. Zo’n reis duurt een week, van zaterdag tot zaterdag. In die week helpt u  
een dag lang voedselpakketten inpakken, daarna gaat u die met de groep in busjes bij de mensen thuis bezorgen in dorpen en steden.

Een onvergetelijke ervaring
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Van de drukte in de nauwe straatjes van de 
Oude Stad van Jeruzalem naar de stilte van 
de woestijn. Van de levendige herrie tussen 
de hypermoderne nieuwbouw in de steden 
van Israël naar het serene gefluister dat 
echoot in eeuwenoude kathedralen. Van de 
emotionele sprakeloosheid na een bezoek 
aan Yad Vashem naar de luid zingende en 
dansende Joden bij de Klaagmuur.

Een reis naar Israël laat een onvergetelijke indruk 
op u achter. En Christenen voor Israël doet er alles 
aan om die reis voor u zo bijzonder en aangenaam 
mogelijk te maken. We lichten er vijf punten uit:

De voorbereiding
Een reis naar Israël begint al met het be-

sluit om op reis te gaan. De voorpret, het uitzien 
naar het vertrek, het inpakken van de bagage. 
Christenen voor Israël organiseert voor elke reis 
een voorbereidingsbijeenkomst, waar u wordt 
voorgelicht over een aantal praktische zaken 
over uw reis en alvast kennismaakt met uw me-
dereizigers. Een gezellige start die de voorpret 
alleen maar versterkt.

De reis
De vlucht naar Israël duurt een kleine vijf 

uur. Maar vanwege de veiligheidsmaatregelen 
op de luchthaven, wordt die reistijd al gauw een 
stuk langer. Op tijd op het vliegveld zijn, kan dan 
soms nachtwerk betekenen. Dat is niet prettig, 
daarom reizen wij met vluchten die u niet al met 
een jetlag doen aanbelanden in Israël.

Solidariteitsbezoeken
Het bezoeken van bezienswaardigheden 

spreekt het meest tot de verbeelding van aan-
staande Israëlreizigers. Toch zeggen veel van de 
mensen die hun reis er al op hebben zitten dat 
de ontmoetingen met Israëli's de meest indruk-
wekkende momenten van de reis waren. Wij 
ontmoeten Israëli's tijdens diverse bezoeken aan 
projecten die we steunen, waardoor we hen ook 
mogen bemoedigen.

1 De gids
De gids wordt waarschijnlijk wat ondergewaar-

deerd bij de voorbereiding van een reis. Maar dit wordt 
achteraf ruimschoots gecompenseerd. Een goede gids 
brengt het land tot leven. Hij of zij geeft inhoud aan 
wat u ziet, vertelt verhalen die u meenemen in de ge-
schiedenis en vergroten uw begrip van het land. Chris-
tenen voor Israël werkt met de allerbeste Nederlands 
sprekende gidsen die uw ervaring onvergetelijk maken.

Het verblijf
Israël wordt in de Bijbel het ‘land van melk en 

honing’ genoemd. Liefde gaat toch ook een beetje ‘door 
de maag’. Wij verblijven in hotels en kibboetsen waar u 
’s ochtends en ’s avonds kunt genieten van een over-
heerlijk buffet. U verblijft in uitstekende hotels met 
goede service. In Israël reizen we met comfortabele 
touringcars met airconditioning.

2

3

4

5

Wandelen door het prachtige landschap van Galilea.  
| Foto’s: Flash90

»    Bent u al enthousiast geworden?  Kijk op  
christenenvoorisrael.nl/reizen of op de website van onze 
touroperator: relireizen.nl/cvi voor een overzicht van alle 
reizen, de voorwaarden en het aanmeldingsformulier.

Een kudde kamelen in de woestijn van Judea.

Werkreizen naar Oekraïne in 2017

25 februari - 4 maart (Isrealityreis, leeftijd 18-40 jr.)*
25 maart - 1 april
6 - 13 mei (internationale reis, Engelstalig)
16 - 24 juni
16 - 23 september (internationale Isrealityreis)
7 - 14 oktober (herhalersreis)
11 - 18 november
9 - 16 december

*  Voor deze reis geldt een vroegboekkorting. Wie zich vóór  
31 december 2016 aanmeldt, betaalt 690 in plaats van 790 euro.

Een deelneemster aan een van de werk-
reizen met twee Holocaustoverlevenden 
uit Oekraïne. | Foto: CvI

Met een dergelijke reis kunnen maximaal twintig personen mee, 
maar met vijf deelnemers laten wij een reis al doorgaan. De vlucht 
naar Kiev is rechtstreeks vanaf Schiphol en op het vliegveld worden 
de deelnemers opgevangen door onze veldwerker in Oekraïne,  
Koen Carlier.  
De kosten van de reis: slechts E 790,- all-in.

Tot nu toe waren het onvergetelijke bezoeken, want Koen laat veel 
zien van het land en de geschiedenis van de Joodse bewoners. Ook de 
verschrikkingen van de afgelopen eeuwen blijven niet onbesproken. 
In West-Europa is (te) weinig bekend over het lijden van de Joden in 
Oost-Europa.
Vanwege de grote belangstelling hopen we in 2017 een achttal van 
deze reizen te plannen.  

» Voor informatie en aanmelding mailt u naar reizen@cvi.nl.



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

De NAMEN in de Bijbel
Betekenis & Concordantie

* Met een complete lijst met alle ca. 6000 namen in het 
Oude en Nieuwe Testament.

* Voorzien van de Hebreeuwse en Griekse grondtekst (en 
de uitspraak daarvan).

* In de spelling van de Statenvertaling, de Herziene 
Statenvertaling, de NBG-’51-vertaling en de NBV.

* Elke naam is voorzien van een betekenis, dan wel 
waarschijnlijke betekenis.

*	 Inclusief	een	complete	lijst	met	alle	schriftplaatsen	
waar de namen voorkomen, waar nodig uitgesplitst in 
verschillende personen, plaatsen, etc.

*	 Prachtige	en	stevige	uitvoering.

Bijbelse geschiedenissen komen tot leven als je de 
betekenis van de daarin voorkomende namen kent!

H.B. Slagter
400 blz. Gebonden
21,7 x 15,5 cm
9789066942141
Prijs:  € 21,95

3925 v.Chr.   1e Tishri, Schepping Adam. 
2269-2268 v.Chr.  De Vloed.
2069/68 v.Chr.  De Spraakverwarring.   
1725-1625 v.Chr.  Egyptisch Wereldrijk Atlantis.  
1695 v.Chr.  Jozef voor Pharao Sesostris III, Atlas.
1688-1681 v.Chr.  Wereldwijde Hongersnoden.
1625 v.Chr.  Uitbarsting Vulkaan Santorini. Einde Wereldrijk. 
1445 v.Chr.  De Exodus, Mozes. 

Alleroudste Geschiedenis der Mensheid

CLIMAX ATLANTIS 3E DRUK
EEN CHRONOLOGISCHE UITEENZETTING 
VAN VELE VOLKEN

Ontleend aan het “Boek der boeken”,  vele Oude Kronieken en de Archeologie. 
ISBN nr. 978-94-91168-314.  Auteur Jan G. Blaauw. www.climax-atlantis.nl

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

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

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

U steunt er een zaak van levensbelang mee.

VRIENDELIJK VERZOEK

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

Eenmalige aanbieding! (zolang de voorraad strekt) 
 
Van de Montelbaanstoren naar het Minervaplein:  
Nieuwe en oude Joodse wijken van Amsterdam 1900-1944 
Met bijna 250 merendeels onbekende ansichtkaarten. 
 

€ 12,50 
 
Maak € 16,15  (prijs plus € 3,65 verzendkosten)  
over op NL12INGB 0007 2780 05  
t.n.v. Boekhandel Blankevoort te Amstelveen 
 
Vermeld s.v.p. uw naam en adres op de overschrijving.  
Na ontvangst van uw betaling krijgt u het boek thuisgestuurd. 

Eenmalige aanbieding! (zolang de voorraad strekt) 
 
Van de Montelbaanstoren naar het Minervaplein:  
Nieuwe en oude Joodse wijken van Amsterdam 1900-1944 
Met bijna 250 merendeels onbekende ansichtkaarten. 
 

€ 12,50 
 
Maak € 16,15  (prijs plus € 3,65 verzendkosten)  
over op NL12INGB 0007 2780 05  
t.n.v. Boekhandel Blankevoort te Amstelveen 
 
Vermeld s.v.p. uw naam en adres op de overschrijving.  
Na ontvangst van uw betaling krijgt u het boek thuisgestuurd. 

Eenmalige aanbieding! (zolang de voorraad strekt) 
 
Van de Montelbaanstoren naar het Minervaplein:  
Nieuwe en oude Joodse wijken van Amsterdam 1900-1944 
Met bijna 250 merendeels onbekende ansichtkaarten. 
 

€ 12,50 
 
Maak € 16,15  (prijs plus € 3,65 verzendkosten)  
over op NL12INGB 0007 2780 05  
t.n.v. Boekhandel Blankevoort te Amstelveen 
 
Vermeld s.v.p. uw naam en adres op de overschrijving.  
Na ontvangst van uw betaling krijgt u het boek thuisgestuurd. 

Profetisch Perspectief
Het kwartaalmagazine  
voor wie graag verder kijkt

Profetisch Perspectief is hét kwartaalblad voor iedereen die verder wil 
kijken dan wat politici en media beweren. Maatschappelijke, politieke en 
religieuze ontwikkelingen worden bezien vanuit Bijbels heilsperspectief, 
met uiteraard bijzondere aandacht voor Israël. 

Compleet vernieuwd
Profetisch Perspectief is deze herfst ingrijpend 
vernieuwd. Er is gekozen voor een nieuwe, frisse 
vormgeving en actuele (nieuws)rubrieken. Zo blijft u 
optimaal geïnformeerd!

Korting & kans op een gratis reis  
naar Israël
Om de vernieuwing van het blad te vieren zijn er 
twee bijzondere acties voor nieuwe abonnees:
• Iedereen die een jaarabonnement neemt vóór  

1 december 2016 betaalt voor 4 nummers €20,- 
in plaats van 32,75. 

• Onder alle nieuwe abonnees van 2015 wordt 
een gratis ticket verloot voor een 10-daagse 
Israëlreis naar keuze in 2016, georganiseerd 
door Christenen voor Israël. 

Profetisch Perspectief  verschijnt vier keer per 
jaar. Voor vragen over het abonnement kunt u 
bellen: 020-5241010. 
Zie ook www.profetischperspectief.nl. 
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Ja, ik neem een jaarabonnement op Profetisch Perspectief

Voorletters  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q man q vrouw
Achternaam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Straat + huisnummer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Postcode en plaats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

q  Ik machtig Buijten & Schipperheijn om eenmaal per jaar het abonnementsgeld af te schrijven 
van IBAN-rekeningnummer ………………………………… (voor het eerste jaar wordt € 20,- 
afgeschreven, daarna geldt het normale tarief van 32,75)

q  Ik doe graag mee met de verloting voor een gratis ticket naar Israël.

Datum …………………………..  handtekening ……………………………………………

De bon kunt u opsturen naar Buijten & Schipperheijn Motief, Antwoordnummer 381, 1100 VC  AMSTERDAM. 
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Joodse kalender

5 november 2016
Thoralezing: Noach, Genesis 6:9-11:32
Haftarahlezing: Jesaja 54:1-55:5

12 november 2016
Thoralezing: Lech lecha,  
Genesis 12:1-17:27
Haftarahlezing: Jesaja 40:27-41:16

19 november 2016
Thoralezing: Wajerá,  
Genesis 18:1-22:24
Haftarahlezing: 2 Koningen 4:1-37

26 november 2016
Thoralezing: Chayee Sara,  
Genesis 23:1-25:18 
Haftarahlezing: 1 Koningen 1:1-31 

Sprekers

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

Dinsdag 1 november
19.30 uur: Surhuisterveen: 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, Reehor-
sterweg 88. Thema: Christen en 
(n)iets met Israël?

Dinsdag 8 november
10.00 uur: Urk: Interkerkelijke   

koffieochtend met Ria Doekes 
van stichting Yad L’Ami. Locatie: 
Hervormde kerk de Ark,  
Vlechttuinen 4. 

13.30 uur: Zaandam: Lezing Heleen   
Bénard op vrouwenvereniging 
Dorcas. Locatie: Vrij Evangelie 
Gemeente Zaandam, Burgemees-
ter Ter Laanplantsoen 21.  
Thema: Profetische vreugde.

14.00 uur: Tull en ’t Waal: Lezing   
Marianne Glashouwer op senio-
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 rabbijn 
Natan Greenberg en Marcel van 
der Poel en Gilad Nezer.  
Kosten € 10,-, aanmelden via bij-
eenkomst@cvi.nl of 033-2458824. 

20.00 uur: Maarn: Lezing ds.   
Kees Kant. Locatie: Grote Zaal 
Ontmoetingskapel, 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: Rachel, Sara en 
Rebekka: moeders van Israël.

19.30 uur: Den Bosch: Lezing   
Heleen Bénard. Soc. Cultureel 
Centrum de Helftheuvel, 
Helftheuvelpassage 115.  
Thema: Looft Hem met Israël 
samen.

20.00 uur: Zwolle: Lezing rabbijn   
Natan Greenberg. Locatie:  
Synagoge Zwolle, Samuel Hir-
schstraat 8. Thema:  
Groei in gebed.

Donderdag 10 november
10.00-15.30: Nijkerk: Predikanten   

dag met rabbijn Natan Green-
berg. Locatie: Israëlcentrum, 
Patroonstraat 1. Kosten inclusief 
lunch € 15,00. Aanmelden:  
christenenvoorisrael.nl/studieda-
gen of 033-2458824.

20.00 uur: Venlo-Blerick: Lezing ds.   
Jaap de Vreugd. Locatie: Pinkster-
gemeente Sion, Vossenerlaan 84. 
Thema: Met Israël op weg naar  
de toekomst.

20.00 uur: Bleiswijk: Lezing rabbijn   
Natan Greenberg. Locatie: 
Gebouw de Rank, Kerkstraat 13. 
Thema: Groei in gebed.

Zaterdag 12 november
8.00 uur: Rockanje: Mannenontbijt   

Hervormde Gemeente met Kees 
de Vreugd. Locatie: Consistorie 
van de Dorpskerk, Dorpsweg 27. 
Thema: Israël.

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   
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 en rabbijn Shimon Evers. 
Kosten € 10,-, aanmelden via  
bijeenkomst@cvi.nl of 033-2458824. 

20.00 uur: Nieuwe Pekela: Seminar   
ds. Henk Poot (1/3).  
Locatie: Baptistengemeente,  
Jan van Oldenburgerstraat 45.  
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 Ayalla Zion.   
Locatie: EZG de Ark, Vijverlaan 1a. 
Thema: Hoe een reis naar Israël  
je begrip van de Bijbel verrijkt.

Donderdag 17 november
19.30 uur: Urk: Israëlavond met ds.   

Kees van Velzen. Locatie:  
Hervormde kerk de Ark, Vlechttui-
nen 4. Met Urker Mannenduet.

20.00 uur: Vaassen: Seminar ds.   
Henk Poot (3/3). Locatie: Basis-
school het Mozaïek, Weste-
renkweg 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   
Ayalla Zion. Locatie: Christelijk 
Gereformeerde Kerk, Hoogstraat 
5. Thema: Hoe een reis naar Israël 
je begrip van de Bijbel verrijkt. 

20.00 uur: Katwijk: Lezing ds.   
Willem J.J. Glashouwer. Locatie: 
Het Kerkhaventje, Boulevard 
110-a. Thema: Waarom Israël?

Maandag 21 november
19.30 uur: Zwolle: Lezing Ayalla   

Zion. Locatie: De Zuiderhof,  
Troelstralaan 25. Thema: Hoe  
een reis naar Israël je begrip  
van de Bijbel verrijkt.

20.00 uur: Rijnsburg: Seminar ds.   
Henk Poot (2/3). Locatie:  
De Voorhof, Vliet 36. Thema:  
Het geheim van Israël.

Dinsdag 22 november
9.45 uur: Zwolle: Lezing Heleen

Bénard. Locatie: Noorderkerk, 
Thorbeckegracht 37. Thema: 
Profetische vreugde.

20.00 uur: Nieuwe Pekela: Seminar   
ds. Henk Poot (2/3). Locatie:  
Baptistengemeente, Jan Oldenbur-
gerstraat 45. Thema: Wie is Jezus?

20.00 uur: Oldemarkt: Lezing   
Ayalla Zion. Locatie: Gebouw  
‘de Ontmoeting’, Marktplein 9. 
Hoe een reis naar Israël je begrip 
van de Bijbel verrijkt.

Woensdag 23 november
10.30 uur: Groningen: Lezing Ayalla   

Zion. Locatie: Synagoge, Folkin-
gestraat 60. Thema: Het bestaan 
van het Joodse volk door alle 
verdrukkingen heen.

19.45 uur: Vroomshoop: Lezing   
Heleen Bénard. Locatie:  
Baptistengemeente, Wingerd 10.  
Thema: In de put of bij de bron.

19.45 uur: Rotterdam: Seminar   
ds. Kees van Velzen (2/2).  
Locatie: Zuiderkapel, Char-
loisse Lagedijk 593. Thema: 
De herrijzenis van Israël en de 
wederkomst.

20.00 uur: Groningen: Lezing   
Ayalla Zion. Locatie: Immanuel-
kerk, Overwinningsplein 1.  
Thema: Hoe een reis naar Israël  
je begrip van de Bijbel verrijkt.

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

20.00 uur: Tholen: Lezing ds   
Willem J.J. Glashouwer. Locatie: 
De Wingerd, Nieuwe Pad 1. 
Thema: Waarom Israël?

16.00 uur: Nijkerk: Bijeenkomst   
business- en ondernemersplat-
form Bouwen met Israël.  
Locatie: Ampt van Nijkerk.  
Sprekers: Aviv Shir-On, ambas-
sadeur van Israël, Arjen Lont, 
honorair consul, Gerrit Visser  
en Marco Noteboom.

Donderdag 24 november
20.00 uur: Ede: Seminar ds. Henk   

Poot (1/3). Locatie: De Ark,  
Heyendaal 10. Thema: Jezus,  
Zoon van de Gezegende.

20.00 uur: Dokkum: Lezing ds.   
Willem J.J. Glashouwer. Locatie: 
Kerkelijk Centrum de Herberg, 
Harddraversdijk 1. Thema: 
Waarom Israël?

Vrijdag 25 november
20.00 uur: Gorinchem: Lezing ds.   

Willem J.J. Glashouwer.  
Locatie: VEG de Ark, Kennelweg 
14. Thema: Waarom Israël?

Maandag 28 november
20.00 uur: Beilen: Lezing ds. Willem   

J.J. Glashouwer. Locatie:  
Zalencentrum Het Valkenhof, 
Witte Valkenstraat 2.  
Thema: Waarom Israël?

20.00 uur: Rijnsburg: Seminar ds.   
Henk Poot (3/3). Locatie:  
De Voorhof, Vliet 36.  
Thema: Het geheim van Israël.

Dinsdag 29 november
20.00 uur: Den Haag: Lezing ds.   

Willem J.J. Glashouwer. Locatie: 
Vredekerk, Maartensdijklaan 126. 
Thema: Waarom Israël?

20.00 uur: Nieuwe Pekela: Seminar   
ds. Henk Poot (3/3). Locatie: 
Baptistengemeente, Jan van 
Oldenburgerstraat 45.  
Thema: Wie is Jezus?

Woensdag 30 november
20.00 uur: Eastermar (FR): Seminar   

ds. Henk Poot (1/3). Locatie:  
De Hege Stins, Torenlaan 12. 
Thema: Het geheim van Israël.

20.00 uur: Oud Beijerland: Lezing   
ds. Willem J.J. Glashouwer. 
Locatie: Maranatha, Kerkstraat 
57. Thema: Waarom Israël?

Donderdag 1 december
9.30 uur: Den Haag: Lezing 

Heleen Bénard voor Aglow. 
Locatie: Salvatore, Nunspeetlaan 
54. Thema: Israël, licht in de 
duisternis

20.00 uur: Alkmaar: Lezing ds.   
Willem J.J. Glashouwer. Locatie: 
Orgelzaal Booy, Daalmeerpad 13. 
Thema: Waarom Israël? 

20.00 uur: Ede: Seminar ds. Henk   
Poot (2/3). Locatie: De Ark,  
Heyendaal 10. Thema: Jezus,  
Zoon van de Gezegende.

Dinsdag 6 december
16.00 uur: Nijkerk: Studiedag met   

ds. Glashouwer en prof. dr. 
Ouweneel. Locatie: Het Israël- 
centrum, Patroonstraat 1.  
Reserveren via bijeenkomst@cvi.nl 
of 033-2458824.

Woensdag 7 december
20.00 uur: Eastermar (FR): Seminar   

ds. Henk Poot (2/3). Locatie:  
De Hege Stins, Torenlaan 12. 
Thema: Het geheim van Israël.

Donderdag 8 december
20.00 uur: Ede: Seminar ds. Henk   

Poot (3/3). Locatie: De Ark,  
Heyendaal 10. Thema: Jezus,  
Zoon van de Gezegende.

Woensdag 14 december
20.00 uur: Eastermar (FR): Seminar   

ds. Henk Poot (3/3). Locatie:  
De Hege Stins, Torenlaan 12.  
Thema: Het geheim van Israël.

Zaterdag 17 december
13.00-15.00 uur: Nijkerk: Advent   

bijeenkomst met ds. Henk Poot 
en Pim van der Hoff. Locatie:  
Het Israëlcentrum, Patroonstraat 1. 

Muziek

Zaterdag 29 oktober
19.00 uur: Nunspeet: Concert Hol   

land-Koor. Hervormde Dorpskerk, 
Dorpsstraat 12. Toegang gratis, 
wel collecte.

Zaterdag 12 november
19.30 uur: Katwijk aan Zee: Concert   

Hineni Symfonie Orkest. The-
ater Tripodia, Hoornesplein 155. 
Kaarten voorverkoop € 15,00, aan 
de zaal 17,50, kinderen t/m 12 jaar 
gratis. Bestellen via  
hinenisymfonieorkest.nl.

Zaterdag 19 november
19.00 uur: Huizen: Concert Hol   

land-Koor. Zenderkerk,  
Borneolaan 30. Gratis toegang,  
wel collecte.

Zaterdag 26 november
19.15 uur: Lisse: Zingen voor Israël.   

Locatie: SWG-Kerk, Veldhorst-
straat 48. Gratis toegang,  
wel collecte.

Dinsdag 29 november
20.15 uur: Kampen: Concert Astrith   

Baltsan. Locatie: Stadsgehoorzaal, 
Burgwal 84. Thema: Hatikvah; 
het verhaal van het Israëlische 
volkslied. Kaarten € 12,50, t/m 25 
jaar € 7,50. Bestellen via christen-
envoorisrael.nl/winkel.

Woensdag 30 november
20.00 uur: Barendrecht: Concert   

Astrith Baltsan. Locatie: Theater 
het Kruispunt, Middenbaan 111. 
Thema: Hatikvah; het verhaal van 
het Israëlische volkslied. Kaarten 
€ 12,50, t/m 25 jaar € 7,50. Bestellen 
via christenenvoorisrael.nl/winkel.

Donderdag 1 december
20.00 uur: Amsterdam: Concert   

Astrith Baltsan. Locatie: Liberale 
Synagoge, Zuidelijke Wandelweg 
41. Thema: Hatikvah; het verhaal 
van het Israëlische volkslied. 
Kaarten € 12,50, t/m 25 jaar € 7,50. 
Bestellen via  
christenenvoorisrael.nl/winkel.

Zaterdag 3 december
Amersfoort: Concert Holland-Koor.   

Sint Joriskerk, Hof 1.  
Gratis toegang, wel collecte.

Overig

4 tot 6 november
Lunteren: Isreality Jongerenweek   

end. Voor jongeren van 15 tot 28 
jaar. Deelname: € 59,00. Kijk voor 
meer info en aanmelden op  
isreality.nl/weekend.

8 november-7 januari 2017
10.00-16.00 uur: Nijkerk: Postume   

expositie Libbe Venema. Locatie: 
Israëlcentrum, Patroonstraat 1. 
Dagelijks gratis te bezichtigen, 
inclusief koffie of thee.  
Op zondag gesloten.

10-12 november
10.00-17.00 uur: Nijkerk:    

Wijnproeverij IPC 
met John Fahrenhorst. 
Locatie: Israëlcentrum, 
Patroonstraat 1. Gratis toegang, 
op zaterdag tot 16.00 uur.

Vrijdag 11 november
19.30 uur: Putten: Jubileumconcert.

T.g.v het 25-jarig bestaan van 
werkgroep Hart voor Israël. 
Locatie: Henslare 2. Informatie: 
hartvoorisrael.nl.

18-20 november
Vierhouten: Israëlweekend. Locatie:   

conferentiehotel ’t Vierhouterbos. 
Prijs vanaf € 169,75, als daggast 
€ 24,75. Aanmelden:  
secretariaat@cvi.nl of  
033-2458824.

Zaterdag 19 november
Veenendaal: Themadag Jules Isaac

Stichting. Locatie: Poortkerk. 
Thema: Het vervangingsdenken 
vervangen. Kosten € 25,00 incl. 
lunch en koffie/thee. Info en aan-
melden: julesisaacstichting.org.

Israëlconsulenten

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

De krant

Krant 297 verschijnt op  
25 november 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.
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Wat de Messias komt doen
We stonden samen te 
kijken naar de tafere-
len voor ons. Het was 
vrijdagmiddag. De 
laatste stralen van de 
zon werden zicht-
baar op de gouden 
stenen van Jeruzalem. 
Het was inmiddels 
druk geworden bij 
de Westelijke Muur 

(Klaagmuur). Grote groepen jeshivastudenten en 
soldaten hieven dansend en klappend de eeu-
wenoude psalmen aan.

Later die avond zaten we aan tafel met twee 
Joodse jongens uit Amsterdam en enkele vrien-
den van hen uit Jeruzalem. We vierden samen 
de Sjabbatsmaaltijd. We kregen stap voor stap 
uitgelegd wat er gebeurde: de zegenbede, het 
wassen van de handen, de Sjabbatsliederen, het 
loflied op de vrouw, het zegenen van de kinderen, 
enzovoort. Het was bijzonder om te horen hoe 
onze gelovige tafelgenoten de Sjabbat ervaren. 
Het is voor hen een groot voorrecht om deze dag 
te vieren. Sjabbat is beslist geen dag waarop je 
‘niets’ mag. Het is een dag waarop je als mens 
mag genieten van rust. God bewaart de mens 
voor eindeloos doorgaan.
Al snel kwamen onze gesprekken op de verschil-

len tussen het christendom en het Jodendom. 
We waren het erover eens dat beide religies veel 
gemeen hadden, maar dat een groot breekpunt 
de Messias is. “Waarom geloof je niet dat Jezus 
de Messias is?”, vroeg ik aan één van de jongens. 
Hij antwoordde schouderophalend: “Hij heeft 
niet gedaan wat wij geloven dat de Messias komt 
doen.” “Wat komt de Messias dan doen volgens 
jou?”, vroeg ik. “Als Hij komt, zal hij de stammen 
van Israël herenigen, de Joden wereldwijd laten 
terugkeren naar Israël, de tempel herbouwen en 
vrede brengen.”

Veel christenen zullen dit een vreemd antwoord 
vinden. Wij herkennen deze taken van de Messias 
niet. Toch worden al deze taken omschreven in 
de Tenach (het eerste deel van de Bijbel). Dat wij 
deze taken niet zien, komt omdat wij vanuit Jezus 
naar het Oude Testament kijken. We houden er 
geen rekening mee dat Jezus veel profetieën over 
de Messias niet vervuld heeft.
“Ik geloof dat Jezus dat allemaal komt doen als 
Hij wederkomt”, vervolgde ik. “Dat zou goed kun-
nen”, antwoordde mijn Joodse vriend verrassend. 
“We verwachten allebei de Messias. En we zijn 
het samen eens over wat Hij komt doen. Op dit 
moment kan ik niet geloven dat Jezus de Messias 
is, omdat Hij niet gedaan heeft wat de Messias 
zou komen doen. Maar ik sluit niet uit dat als de 
Messias straks komt, het Jezus blijkt te zijn.”
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Het is bijna zover: het Isreality Jongerenweekend 2016! Er zijn nog maar een paar plaatsen beschikbaar,  
dus meld je snel aan!

» isreality.nl/weekend 
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Meer dan zestigduizend 
fans op Facebook, twin-
tigduizend likers op Insta-
gram en bijna tienduizend 
mensen die zich hebben 
geabonneerd op zijn  
YouTube-kanaal. In een 
korte tijd is Hananya  
Naftali (21) een echte 
bekendheid geworden 
op social media. Isreality 
sprak met deze  
enthousiaste Israëli.

Veel tijd voor een interview heeft Hananya niet, want hij is 
druk met zijn functie in het Israëlische leger. Elke  
Israëlische jongere heeft een dienstplicht: meisjes twee 
jaar en jongens drie. De vrije tijd die hij heeft, gebruikt 
hij om zijn social media-accounts te voorzien van verse 
updates. Hananya, zelf een christen, wil op die manier 
een positieve boodschap van hoop en liefde over Israël de 
wereld in te slingeren.
En met succes, al krijgt hij soms ook negatieve reacties: 
“Online krijg je natuurlijk van alles over je heen. Normaal 
gesproken probeer ik het te negeren, maar soms reageer ik 
juist wél. Laatst bijvoorbeeld, toen een Arabische jongen 
mij vroeg of ik er plezier in had om kleine kinderen te ver-

moorden. Ik antwoordde dat ik geen kinderen vermoord 
en dat ik van Arabieren en moslims houd.
Tot mijn verrassing reageerde hij liefdevol. Hij zei dat 
hij altijd had gehoord dat Israël slecht is en onschuldige 
kinderen doodt. Maar door mijn reactie was zijn mening 
veranderd. Kijk, je kunt het hem niet kwalijk nemen dat hij 
dat geloofde. Als dat het enige is wat je altijd hoort, dan 
ga je het vanzelf geloven. Ik ben blij dat ik hem op andere 
gedachten heb kunnen brengen.”

Hoe is het om als christen in het Israëlische leger te dienen?
“Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin. Toen ik na de 
middelbare school in het leger kwam, was het een grote 
uitdaging om Jezus te volgen in een omgeving waar je 
geen andere christenen om je heen hebt. Maar ik schaam 
me niet voor mijn christelijke geloof en krijg gelukkig ook 
alle ruimte om het te uiten.”

Wat betekent je geloof voor je?
“In 2014 heb ik meegestreden in de Gaza-oorlog, kort 
nadat ik mijn opleiding tot tankbestuurder had afgerond. 
Ik moest dus mee met een tankeenheid en kon maar een 
paar dingen meenemen. Naast heel veel lekkere snacks 
was ook mijn Bijbel onmisbaar voor me. Als er ook maar 
even een moment was waarop ik erin kon lezen dan deed 
ik dat, al was het maar één vers. Gewoon om te ervaren 
hoe krachtig Gods Woord is. Dagenlang in een muffe tank 

strijden voor de verdediging van je volk en land is echt 
geen pretje en zelfs deprimerend, maar elke keer als ik in 
de Bijbel las ,voelde ik me weer fris en hoopvol.”

Is dat niet een wat vreemde plek om de aanwezigheid van 
God te ervaren?
“Ik heb er vooral wat van geleerd. En dat is dat het belang-
rijk is om in Gods Woord te blijven lezen als we ons geloof 
in Hem levend willen houden. Als we daar onze prioriteit 
van maken, dan zal God ons belonen met Zijn vreugde, 
Zijn vrede, Zijn hoop en Zijn liefde.”

Welke boodschap heb je voor jonge christenen in Neder-
land?
“Als Israëlische soldaat ervaar ik wat er écht aan de hand is 
in Israël. Helaas laten de media lang niet altijd de werke-
lijkheid zien over wat er in ons land gebeurt. Neem daar 
alsjeblieft geen genoegen mee, maar onderzoek wat de 
waarheid is. Het is mijn passie om juist die waarheid te 
vertellen en dat doe ik onder meer via social media.  
Je bent dus van harte uitgenodigd om me te volgen.”

»  Volg Hananya op social media:  
Facebook: /hnaftali 
Instagram: /hnaftali 
YouTube: /HananyaNaftali 
Snapchat: hananyanaftali

Met Isreality naar 
DOEkraïne
We gaan op reis en we nemen mee: een paar 
stevige snowboots, een stel warme wanten én 
een groep jongeren die van wanten weet. Voel jij 
je aangesproken? Lees dan snel verder. 
Komende winter kun je namelijk met Isreality op 
reis naar één van de armste landen van Europa: 
Oekraïne. Samen met een lokaal team ga je een 
week lang op stap om voedselpakketten (en een 
heleboel liefde) uit te delen aan de arme Joodse 
bevolking van Oekraïne. Hard werken dus, en 
daarom noemen we het DOEkraïne. Let op: dit is 
geen reis voor watjes!

»  Iets voor jou? Kijk op isreality.nl/oekraine  
voor meer info.
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Open Huis van 
16 t/m 26 november 2016

Gratis handige 

boodschappentas

bij aankoop vanaf 
e 20,00

Aalsmeer Diny Wichers 
 � 020‑6455530 
“Het Baken”, Sportlaan 86 
Zaterdag 19 november 

13.00 – 16.00 uur

Aalten Fam. Brethouwer 
 � 0543‑474533 

Meiberg 25 
Zaterdag 12 november 10.00 – 15.00 uur

Alblasserdam Fam. Fiole  � 06‑30902370 
In “Het Scheepke”, Rijnstraat 434 
Woensdag 16 november 10.00 – 19.30 uur

Almere Mevr. J. van der Kist  � 036‑5333513 
Beursjeskruidstraat 8 
Woensdag 23 november 10.00 – 12.00 en 
14.00 – 17.00 uur

Alphen a/d Rijn Mevr. E. van Staveren‑
Bakhuyzen  � 0172‑742855 
“Triomfatorkapel”, Molenwerfstraat 1 
Zaterdag 26 november 10.30 – 16.30 uur

Amersfoort W.J. Heeneman  � 06‑18674022 
Harskamperzand 1 
Vrijdag 25 november 10.00 – 17.00 uur na 
tel. overleg.

Amersfoort Gerda Visser  � 033‑8877804 
Diamantweg 19 
Donderdag 24 november 10.00 – 14.00 uur

Amerongen Mevr. Boonstoppel 
 � 0343‑454871 
Tijdens ‘Wintermarkt’ in Elim, Koene‑
straat 128 
Woensdag 23 november 14.00 – 20.00 uur

Amerongen Mevr. Boonstoppel 
 � 0343‑454871 
Kon. Wilhelminaweg 81 
Zaterdag 19 en 26 november 
10.30 – 16.00 uur

Amstelveen Diny Wichers  � 020‑6455530 
Nieuwenhuijsenlaan 15 
Woensdag 23 november 10.00 – 20.00 uur

Amsterdam Diny Wichers  � 020‑6455530 
“Keerpunt” A.J. Ernststraat 302‑304 
Woensdag 16 november 10.00 – 15.00 uur

Amsterdam-N Diny Wichers  � 020‑6455530 
In: Verzorgingshuis “De Kimme”, 
Beemsterstraat 546 
Donderdag 17 november 10.00 – 15.00 uur

Amsterdam Diny Wichers  � 020‑6455530 
“Tituskapel” hoek Derkinderenstraat/ 
W. Nuijenstraat 1 
Zaterdag 26 november 11.00 – 15.00 uur

Amsterdam Diny Wichers  � 020‑6455530 
Verzorgingshuis “Beth Shalom” 
Donderdag 1 december 10.00 – 15.00 uur

Andijk Mevr. den Boer  � 0228‑593140 
Tijdens “Winterfair” in het Dorpshuis  
Zaterdag 26 november 11.00 – 16.00 uur

Apeldoorn Coby Huizing  � 055‑5332878 
Minstreelhoeve 106 
Woensdag 16 t/m zaterdag 26 november na 
tel. overleg

Arnhem Anneke Nicolaij  � 06‑57527906 
Stadswaardenlaan 95 
Zaterdag 19 en 26 november 
14.00 – 17.00 uur

Assen Richard en Annet Frankfort 
 � 0592‑399366 Planetenlaan 34 
Woensdag 23 t/m vrijdag 25 november 
10.00 – 17.00 uur

Barendrecht Fam. Fiole  � 06‑30902370 
Cadeauwinkel “Joy”, ’t Vlak 12 
Donderdag 24 november 10.00 – 16.00 uur

Barneveld Marilene Zoutendijk 
 � 0342‑417224 
Arendshorst 46 
Donderdag 24 november 
09.00 – 12.00, 14.00 – 17.00 en 
19.00 – 21.00 uur

Beilen Anneke Broksma  � 0593‑542926 
Dovenetellaan 15 
Donderdag 24 november 15.00 – 20.00 uur 
Vrijdag 25 november 10.30 – 20.00 uur 
Zaterdag 26 november 10.00 – 13.00 uur

Beverwijk Fam. Zuidema‑Luijben 
 � 06‑27307722 
Kerkgebouw Vrije Evangelische Gemeente 
Van Riemsdijklaan 1 
Woensdag 16 november 14.30 – 18.00 uur

Biggekerke Suzet Besuijen  � 0118‑552472 
Kerkplein 16 
Elke donderdag van 09.30 – 17.30 uur

Boskoop Mevr. E. van Staveren‑
Bakhuyzen  � 0172‑742855 
Ideële Doelenmarkt in kerkgebouw 

V.P.G., Burg.Colijnstraat 24 
Zaterdag 19 november 09.00 – 15.00 uur

Bovenkarspel Henk en Lucy van Essen 
 � 0228‑785959 Boerhaavestraat 66 
Woensdag 16 en zaterdag 19 november 
12.00 – 17.00 uur

Brandwijk Mevr. Kortlever  � 0184‑641938 
Damseweg 22 
Woensdag 16 november 13.30 – 19.30 uur

Bruchem Henk en Alice van de Werken 
 � 06‑33758860 
Kerkelijk Centrum “Eben‑Haëzer”, 
De Kosterij straat 2 
Woensdag 23 november 16.00 – 20.00 uur

Capelle aan den IJssel Nicole Seekles 
 � 06‑25339530 Filosofentuin 10 
Donderdag 24 november 10.00 – 21.00 uur

Creil Mevr. Mellema  � 06‑22176087 
“Abida”, Graaf Florislaan 36 
Vr. 18 en 25 november 19.00 – 20.00 uur 
Za. 19 en 26 november 10.00 – 12.00 uur

Damwoude Dieuwke Raap  � 0511‑421759 
Uilke Reitseswei 3 
Woensdag 16 en donderdag 17 november 
10.00 – 12.00, 14.00 – 18.00 en 19.00 – 
21.00 uur

Den Haag Mevr. Blom  � 070‑3609021 
Heiloostraat 83 
Woensdag 16 november 14.00 – 19.00 uur

Delft Michael en Monica Rappa 
 � 06‑12050944 Lusakastraat 45 
Donderdag 17 november 19.00 – 21.30 uur 
Woensdag 23 november 10.00 – 12.00 uur

Dordrecht Fam. Fiole  � 06‑30902370 
Boek‑ en cadeauwinkel “Present”, 
Voorstraat 414 
Donderdag 1 december 12.00 – 20.00 uur

Ede Gerry van Seters  � 0318‑650692 
Saffierstraat 12 
Dinsdag 22 november 10.00 – 21.00 uur

Ede Fam. Eland  � 0318‑625503 
Coba Ritsemastraat 22 
Donderdag 24 november 10.00 – 20.00 uur

Eemnes Ester Rebel  � 035‑5260888 
Scholekster 32 
Woensdag 23 november 10.00 – 17.00 uur

Eindhoven Alfred en Irene Fietje 
 � 040‑2416589 Orléanshof 26 
Vrijdag 25 november 11.00 – 16.00 uur

Emmeloord Ria Mulder‑de Jong 
 � 0527‑613903 Bunschotenlaan 38 
Donderdag 17 en vrijdag 18 november 
13.30 – 17.30 uur

Emmen Mevr. Grietje Broekman‑Jansen 
 � 06‑22436714 
Het Waal 290 
Na tel. afspraak

Etten Leur Fam. Willems  � 076 – 7505883 
Orgelhof 44 
Woensdag 23 en donderdag 24 november. 
na tel. overleg.

Gaast Mevr. A. Otter‑van Kalsbeek 
 � 0515‑542126 Sielansreed 1 
Dinsdag 29 en woensdag 30 november 
10.00 – 18.00 uur

Geldermalsen Dhr. J.M. Nout  � 06‑36323395 
Talmastraat 4 
Woensdag 16 en 23 november 
10.00 – 16.00 uur

Goes Willy Jansens‑Dekker  � 06‑51057947 
Berkenstraat 8 
Donderdag 17 november 10.00 – 17.00 uur

Gorredijk Joke van Riel  � 0513‑463938 
Mouterij 64 
Donderdag 24 en vrijdag 25 november 
14.00 – 18.00 uur

Groenekan Mevr. J. Geurts  � 0346‑215662 
Versteeglaan 36 
Donderdag 24 november 13.30 – 17.00 na 
tel. overleg

Groningen Mevr. Helsdingen‑Kloostra 
 � 050‑3132616 
Damsterdiep 122A 
Maandag 21 en dinsdag 22 november 10.00 
– 18.00 uur

Groningen Mevr. Hazenberg  � 050‑577 12 43 
J. van Hattumstraat 23 
Donderdag 17 november 10.30 – 18.00 uur

Hagestein Mevr. Van der Lee  � 0347‑351443 
Lekdijk 12 
Zaterdag 26 november 10.00 – 17.00 uur

Hardenberg Irene van Eldik � 0523‑232002 
Van Oijstraat 24 
Vrijdag 25 november 16.00 – 19.00 uur

Hardinxveld-Giessendam Mevr. De Hek 
 � 0184‑615142 Schaepmanstraat 4 
Donderdag 17 en vrijdag 18 november 
14.00 – 20.00 uur

Hasselt Mevr. Van der Heide  � 038‑3866996 
Gebouw “De Baak”, Hervormde kerk, 
De Oudendijk 2 
Vrijdag 18 november van 10.00 – 18.00 uur

Heteren Fam. Vergunst  � 026‑4722054 
“De Vluchtheuvel”, Kastanjelaan 20 
Vrijdag 25 november 18.30 – 20.00 uur 
Zaterdag 26 november 10.00 – 12.00 uur

Hoensbroek Mevr. A. Gielkens‑Sitee 
 � 045‑5221039 Raambouwstraat 3 
Vrijdag 18 november 10.00 – 16.00 uur

Hoogvliet Fam. Verhelst  � 06‑48933567 
Kardoenhof 34 
Zaterdag 19 november 10.00 – 17.00 uur

Houten Guus en Ria Zwart  � 06‑40071393 
Kluutweide 6 
Dinsdag 22 november 20.00 – 22.00 uur 
Woensdag 23 november 10.00 – 17.00 en 
20.00 – 22.00 uur 
Donderdag 24 november 10.00 – 17.00 uur

Huizen Fam. De Pater‑van Zantwijk 
 � 035‑5255284 S. de Beauvoirlaan 85 
Dinsdag 22 en woensdag 23 november 
10.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur

IJmuiden Mevr. J.J. Zwitser‑Slager 
 � 0255‑511652 Keetberglaan 50, Toren 2 
Dinsdag 22 november 10.00 – 18.00 uur

Kamerik Anneke Los‑Meijers 
 � 06‑14526532 Mijzijde 4 
Donderdag 17 en 24 november 
10.00 – 17.00 uur

Kampen Mevr. Kok‑Opgelder  � 06‑23864456 
Burgwal 13 
Donderdag 24 en vrijdag 25 november 
14.00 – 19.00 uur

Kamperveen Carola van der Spek 
 � 0525‑622251 Hogeweg 13 
Vrijdag 18 en zaterdag 19 november 
10.30 – 16.30 uur

Katwijk Fam. Kuipers  � 071‑4028828 
Doggersbank 7 
Woensdag 23 november 10.00 – 20.30 uur

Kerkenveld Fam. Blokzijl  � 0528‑361623 
Gedempte Wijde Wijk 11 
Vrijdag 18 november 14.00 – 20.00 uur

Kockengen Mevr. Van Oosterom 
 � 06‑83231780 Fuut 4 
Vrijdag 18 november 12.00 – 20.00 uur 
Zaterdag 19 november 14.00 – 17.00 uur

Kollum Mevr. Ginjaar  � 0511‑451761 
W. Dijkstrastraat 12 
Maandag 21 t/m 24 november 
10.00 – 16.00 uur

Krimpen a/d Lek Stieneke Koolmees 
 � 06‑23197532 Bij: Gerdie van Baren 
   06‑10526621 Groenland 10 
Dinsdag 22 november 10.00 – 15.00 en 
19.00 – 21.00 uur

Leek Fam. Postma  � 06‑40759525 
Romboutstraat 16 
Wo. 16, vr. 18, di. 22, wo. 23 en vr. 25 
november 15.00 – 18.00 uur 
Za. 19 november 10.00 – 15.00 uur

Lelystad Mevr. Buijnink‑Akker 
 � 0320‑842758 Bongerd 206 
Woensdag 16 t/m zaterdag 26 november na 
tel. overleg.

Leerdam Jantine Slotboom  � 0345‑610120 
Violierlaan 36 
Donderdag 17 en 24 november en vrijdag 
18 en 25 november. Na tel. overleg.

Lisse Fam. Gelderman  � 0252‑415165 
Jacob van Ruysdaelplein 133 
Woensdag 16 t/m zaterdag 26 november na 
tel. overleg

Maassluis Anita Mudde‑Teeuwen en Wil 
Heijes  � 010‑4676148 
Mgr. W.M. Bekkerslaan 46 
Dinsdag 22 november 10.00 – 18.00 uur

Meppel/Nijeveen Mevr. Hak‑Moesker 
 � 0522‑261536 
De Veurdele 95 
Dinsdag 8 t/m vrijdag 11 november 
09.00 – 16.00 uur

Moordrecht Arianne van Haaren 
 � 0182‑379092 
Dorpsstraat 71/73 
Woensdag 23 november 15.30 – 20.30 uur

Nieuw-Beijerland Mevr. Troost  � 06‑81170331 
“De Hoeksteen”, Kerkstraat 22 
Vrijdag 18 november 10.00 – 16.00 uur

Nieuwegein Dhr. Van Heck  � 030‑6036921 
Martinusgaarde 16 
Woensdag 16 november 10.30 – 21.00 uur

Nieuwleusen Marjon Neelis  � 0529‑484525 
In: Chr. Boekhandel ELAH, 
Burg. Backxlaan 362 
Zaterdag 19 november 09.00 – 12.00 en 
13.30 – 17.00 uur

Nijmegen Mevr. A. Venmans  � 0485‑517035 
Bij: Mevr. D. Lamla    024‑3790163 
Andantestraat 24 
Woensdag 23 november 10.30 – 15.00 uur

Nunspeet Ina Snijders  � 0341‑251161 
Lugtenbergweg 8 
Donderdag 24 november 15.00 – 21.00 
Vrijdag 25 november 10.00 – 14.30 uur

Oldebroek Piet en Gea Wastenecker 
 � 0525‑631779 Klocklaan 9 
Vrijdag 25 november 09.00 – 21.00 uur 
Zaterdag 26 november 10.00 – 14.00 uur

Oldemarkt Janny Bouwer‑Muis 
 � 0561‑452171 
in “de Ontmoeting”, Marktplein 9 
Zaterdag 26 november 10.00 – 16.00 uur

Ommen Mevr. Hamhuis‑Vos  � 0529‑450290 
Reigerstraat 32 
Woensdag 16 t/m zaterdag 26 november na 
tel. overleg.

Oss Bep Arts  � 0412‑626112 
Sterrebos 164 
Woensdag 16 november 14.00 – 18.00 uur 
Vrijdag 18 november 15.00 – 20.00 uur

Papendrecht Margot Unger  � 06‑36588863 
Gerard Dousingel 43 
Donderdag 17 november 13.00 – 17.00 uur

Putten Mevr. Klok  � 0341‑361257 
Harderwijkerstraat 91 
Vrijdag 18 november 11.00 – 17.00 uur 
Dinsdag 22 november 11.00 – 15.00 uur

Ridderkerk Fam. Fiole  � 06‑30902370 
Chr. boekwinkel “De Kandelaar”, 
St. Jorisweg 10 
Vrijdag 18 november 10.00 – 20.00 uur 
Zaterdag 19 november 10.00 – 16.00 uur

Rijssen St. C.I.H.I.  � 0548‑515122 
Jan en Riek Schelhaas, Janny Kremer, 
Lindenlaan 5 
Woensdag 16 en donderdag 17 november 
13.30 – 18.00 uur

Rijssen Wilma Mensink en Hetty Heger 
 � 0548‑522525 Past. Petersstraat 49 
Donderdag 17 november 13.00 – 18.00 uur

Rotterdam Yvonne Keemink  � 06‑55366676 
Korfoepad 71 
Donderdag 17 november 09.00 – 13.30 en 
15.30 – 17.00 uur

Staphorst Mevr. Van der Heide 
 � 038‑3866996 
In de Hervormde kerk “De Rank”, 
Ebbinge Wubben laan 41a 
Vrijdag 25 november 10.00 – 18.00 uur

Steenwijk Mevr. H. Hakvoort‑Braad 
 � 0521‑852995 Dieptol 150 
Zaterdag 26 november 14.00 – 17.00 uur

Stiens Mevr. Zilver  � 058‑2575846 
Dr. G.A. Wumkesstraat 9 
Zaterdag 26 november 10.00 – 16.00 uur

Streefkerk Mevr. Noorland  � 0184‑683270 
Molenakker 18 
Woensdag 16 november 09.30 – 21.00 uur

Surhuisterveen Mevr. Van der Hoek 
 � 0512‑362896 Munnikestraat 7 
Woensdag 23 en zaterdag 26 november 
10.00 – 17.00 uur 
Vrijdag 25 november 10.00 – 21.00 uur

Uden Mevr. Arts  � 06‑48330040 
Beatrixhof 452 
Zaterdag 26 november 10.00 – 18.00 uur

Veenendaal Fam. Van den Brink 
 � 0318‑556638 
Wijkcentrum “Maranatha” (bij Julianakerk) 
Pr. Bernhardlaan 26 
Vrijdag 25 november 14.30 – 17.00 en 
19.00 – 21.00 uur 
Zaterdag 26 november 10.00 – 15.00 uur

Velsen Noord Fam. Zuidema‑Luijben 
 � 0251‑228286 Zeeuwstraat 12 
Vrijdag 18 november 10.30 – 18.00 uur

Venlo Mevr. W. Botman‑Karthaus 
 � 077‑3544883 Helbeek 62 
Zaterdag 26 november 11.00 – 15.30 uur

Vlaardingen Dhr. Peters  � 010‑4750937 
Kraanvogellaan 156 
Zaterdag 19 november 10.00 – 14.00 uur

Vlaardingen Mevr. van der Kuil 
 � 010‑4164698 In: Woonzorgcentrum 
“Uitzicht”, Churchillstraat 483 
Maandag 21 november 13.30 – 16.30 uur

Vlissingen Isabel Vrolijk  � 0118‑473878 
Lunenburg 15 
Woensdag 16 t/m zaterdag 26 november na 
tel. overleg.

Voorburg Barbara en John Roeloffs 
 � 070‑7442767 Appelgaarde 231 
Zaterdag 19 november 11.00 – 15.30 uur 
Woensdag 16 t/m 26 november na tel. 
overleg.

Vriescheloo Dinie Nobbe  � 0597‑541874 
Wedderweg 39 
Dinsdag 22 november 10.00 – 20.00 uur

Weert Mevr. Maas‑Verbunt  � 06‑50515517 
Klaroenstraat 52 
Maandag 21 november 10.00 – 16.00 uur

Wijk bij Duurstede Flora van Meggelen 
 � 0343‑750249 Birkastraat 47 
Woensdag 23 november 15.00 – 19.00 uur

Wijk en Aalburg Toos Vos‑Tissing 
 � 0416‑697272 Kortestraat 24 
Vrijdag 25 november 15.00 – 18.00 uur

Zaandam Mevr. E.D. Middelhoven‑Rem 
 � 075‑6706035 Stadskwekerij 12 
Woensdag 16 t/m zaterdag 26 november na 
tel. overleg.

Zetten José Verhoeven  � 06‑46717964 
Schilderswinkel Zetten, Bakkerstraat 22 
Wo. 16 t/m za. 19 en di. 22 t/m za. 26 
november 09.00 – 18.00 uur

Zoetermeer Mevr. Van West de Veer 
 � 079‑3166074 Annaplaats 3 
Dinsdag 22 en zaterdag 26 november 
10.00 – 16.00 uur

Zwaagwesteinde Saakje van der Meulen 
 � 0511‑442099 
De Westereen Foarstrjitte 48 
Woensdag 23 en donderdag 24 november 
13.00 – 18.00 uur

Zwolle Marja Hendriks  �  038‑4659577 
Van Echtenmarke 4 
Woensdag 23 november 
10.00 – 17.00 uur

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

Prachtige cadeaus voor al je familieleden, vrienden en zakenrelaties.
Kom ze vrijblijvend bekijken bij onderstaande Israëlconsulenten

Mooi gemaakt in Israël
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