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IDF-veldhospitaal 
hoog gewaardeerd

In november gaf de Wereldgezondheids-
organisatie (WHO) van de Verenigde 
Naties voor het eerst de hoogst mogelijke 
waardering aan het veldhospitaal van het 
Israëlische leger. Het veldhospitaal wordt 
ingezet na natuurrampen in landen als 
Haïti, Nepal, de Filippijnen en langs de 
grens met Syrië. Het Israëlische leger 
reageerde verheugd: “Dit is een grote eer 
voor Israël, het leger en het medische 
korps.” | Foto: IDF

Interpol houdt 
Palestijnen af
Interpol, de internationale politieorgani-
satie, heeft het Palestijns verzoek om lid 
te worden van de organisatie afgeslagen. 
62 leden stemden tegen, 56 leden stem-
den vóór en 37 leden onthielden zich van 
stemming. Israël vreesde dat de Palestij-
nen het lidmaatschap zouden misbruiken 
om hun politieke agenda tegen Israël te 
versterken, zoals dit ook via het lidmaat-
schap van Unesco gebeurt.

Dag van het 
Jodendom
Op 18 januari 2017 organiseert de 
Rooms-Katholieke Kerk de Dag van het 
Jodendom. De Nederlandse Bisschop-
penconferentie stelde deze dag in 2008 
in, omdat ze vond dat christenen zich 
meer moeten verdiepen in de wortels van 
hun geloof. Dit raakt nauw aan de missie 
van Christenen voor Israël. Indien u in 
uw parochie méér kennis over Israël wilt 
bevorderen, bestel dan gratis exemplaren 
van onze krant Israël Aktueel om uit te 
delen. Bel 033-2458824 of mail naar 
secretariaat@cvi.nl.

Een druzische herder nabij de Golanhoogvlakte trekt er met zijn kudde op uit in het ochtendlicht. Het plaatje 
roept associaties op met de herders van Bethlehem, die de eerste getuigen mochten zijn van de geboorte van de 

Heiland. Die Heiland is ook zelf de Goede Herder, die Zijn kudde zal leiden naar grazige weiden. 

Kerst ligt in het verschiet. Tijdens de 
adventperiode staan we stil bij de na-
derende komst van de Here Jezus. Niet 
alleen toen. We zien ook uit naar Zijn 
wederkomst. Als Hij komt als Koning 
over Israël tot in eeuwigheid (Lucas 1 vers 
33). Naar die toekomst zien we uit, samen 
met Israël.

Het kerstevangelie spreekt over herders 
bij de geboorte van de Here Jezus. Bedenk 
je daarbij dat Jezus de Zoon van David 
is, dan denk je onwillekeurig ook aan 
David die in het prille begin herder was. 
De Here Jezus vertelt zelf over Zijn rol als 

goede Herder in Johannes 10:14-16: “Ik 
ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen 
en word door de Mijnen gekend, zoals de 
Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en ik 
geef Mijn leven voor de schapen. Ik heb 
nog andere schapen, die niet van deze 
schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnen-
brengen, en zij zullen Mijn stem horen en 
het zal worden één kudde en één Herder.”

Bij die ‘andere schapen’ mogen we den-
ken aan de gelovigen uit de volken. Maar 
de Here Jezus zegt in Matteüs 15:24 ook: 
“Ik ben alleen maar gezonden naar de 
verloren schapen van het huis van Israël.”  

De profetie uit Jesaja 11 zegt over de 
Messias en Zijn vrederijk: “Hij zal de 
verdrevenen van Israël verzamelen.”

Jezus kwam om de wereld te verlossen 
van de zonde. Maar Zijn taak is ook om 
Zijn volk Israël te herstellen, opdat het 
tot licht voor de volkeren zal zijn. We 
zien vandaag hoe het volk Israël terug-
keert uit de verstrooiing. Dat geeft hoop. 
Want als het volk weer één is, zullen 
ook de volken naar Jeruzalem stromen 
om Gods wegen te leren (Jesaja 2:3). Een 
gezegend kerstfeest toegewenst.  
| Foto: Flash90

Eén kudde, één Herder
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Bemoediging voor 
Jeruzalem

De wederopbouw van Jeruzalem; 
de niet-Joodse volken (heidenen ge-
noemd) hadden de stad verwoest en 
de Joden durfden als gevolg van de 
teleurstelling er niet aan te begin-
nen. Zo kan het gaan, dat de ontgoo-
cheling te groot is, dat geen mens 
geloofsmoed kan vinden. Dit profe-
tisch woord is een bemoediging.
Zacharia ziet in de nacht. Hoe kan 
dat? Het zijn geen dromen en in die 
dagen was het voor onze beleving 
’s nachts nog aardedonker. Het is 
de Heere God die het Zijn profeet 
toont, zoals de psalmist zingt: “De 
nacht licht op als de dag”. Zacharia 
ziet een man met een meetsnoer, die 

op weg is naar Jeruzalem. Het is een 
oordeel, maar een oordeel ten leven. 
Zoals de gemeente vertrouwen mag 
op Christus oordeel, waarin Hij de 
Goede Herder blijft (Matteüs 25:32).

De Heere God zal zelf bressen in de 
muren van Zijn stad slaan. Zo zal Je-
ruzalem een dorpse, open stad wor-
den, met door Hem gegeven ruimten 
voor spel. Mens en vee zal er zijn. 
Adam staat er letterlijk. Het is als een 
nieuwe schepping en de mens mag 
er wonen. Met het vee, kortom de 
mens zal er wonen als een herder. De 
spanning tussen stedeling en herder 
- zo dikwijls in de Bijbel gevoeld - zal 

zo zijn: de herder woont in die open 
stad. En de Heere God zal rondom 
Zijn geliefde (stad) zijn. Als een vuur. 
Ook daar klinkt oordeel in door, 
maar ook het vurig verlangen en Zijn 
bescherming.
Gods Woord zingt; deze tekst ‘rijmt’ 
op Psalm 125, waar ook Gods be-
scherming rondom zal zijn. God is 
rondom en in het midden, beide. Dat 
gaat ons voorstellingsvermogen te 
boven. Dat is alleen in de gemeente 
van Christus te begrijpen, als we 
weet krijgen van de breedte, lengte, 
diepte en hoogte van de liefde van 
Christus (Efeziërs 3:14-21). Hoor!  
En durf samen te bouwen.
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“Jeruzalem zal niet ommuurd blijven, vanwege de veelheid aan mensen en dieren in  
haar midden. En Ík zal voor haar zijn, spreekt de Heere, een muur van vuur rondom,  

en Ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn.” (Zacharia 2:4b,5)

Israël

●   Een bijzonder psalmgedeelte om 
voor Israël te bidden is Psalm 57:3,4: 
“Ik roep tot God, de Allerhoogste, 
tot God, die mij beschermt. Uit de 
hemel zal Hij hulp sturen, wie mij 
bedreigt wordt smadelijk verjaagd. 
Ja, God stuurt mij Zijn liefde en 
trouw.” (NBV).

●   Nu de Unesco, onderdeel van de 
Verenigde Naties, enkele maanden 
geleden een resolutie heeft aange-
nomen die de Joodse geschiedenis 
van de stad Jeruzalem ontkent, 
kunnen we nog meer van dit soort 
onzin verwachten. Bid om een 
kentering, dat wij als christenen 
vanuit Gods Woord hier tegenin 
zullen gaan.

Alija

●   De favoriete tekst van Michael 
Freund om onze tijd en Gods om-
gaan met Zijn volk te begrijpen is 
Jesaja 54:7: “Voor een klein ogenblik 
heb Ik u verlaten, maar in grote 
barmhartigheid zal Ik u bijeenbren-
gen.” ‘Een klein ogenblik’, staat in de 
voltooide tijd. ‘In grote barmhartig-
heid’, in de tegenwoordige tijd. Dank 
God voor Zijn Woord, voor Zijn 
handelen door middel van de alija.

Christenen voor Israël

●   Wilt u vandaag bidden voor de 
medewerkers van Christenen voor 
Israël, het Israël Producten Cen-
trum en van Christenen voor Israël 
Internationaal. Dankzij uw gebeden 
en gaven kunnen we dit werk doen 
en mogen we iets betekenen voor 
het Joodse volk. Na zoveel eeuwen 
van onbegrip en verwijdering van 
onze kant, mogen we nu door onze 
daden tonen dat we naast hen 
willen staan.

Voorbede

●   In deze drukke feestmaand is het 
heel goed om tijd vrij te maken voor 
uw stille tijd met God en uw gebed 
voor Israël. Doe dit heel praktisch 
door minder tijd te besteden aan 
het nieuws of door een gebedswan-
deling te maken. 

●   De geestelijke wapenrusting,  
Efeziërs 6:10-20, wordt vaak ge-
bruikt in gebed voor de gemeente 
of voor iemand in pastoraat. Ge-
bruik deze wapenrusting ook in het 
gebed voor Israël, om de brandende 
pijlen van de boze te kunnen doven. Zoals je misschien wel weet, helpt Christenen voor Israël 

veel Joden om weer naar Israël te gaan. ‘Alija maken’ noemen 
ze dat in Israël. Afgelopen maand brachten we iets anders 
naar Israël. Twintig berenvriendjes maakten namelijk alija. 

Een aardige dame heeft de beertjes gemaakt en wij brachten 
ze naar het kinderhuis Neve Michael, waar de beertjes wor-
den uitgedeeld aan kinderen als cadeautje. Op die manier 
weten we zeker dat de beren een fijn thuis krijgen. | Foto: CvI

Beren op alija
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Gebedspunten
Pieter Bénard



israël aktueel | december 2016 

3

Kanttekening

Regie
De belangrijkste heilige plaats voor 
het Joodse volk is de Tempelberg 
in Jeruzalem. Nu bezet door twee 
heiligdommen van de islam, die in 
de zevende eeuw pas ontstond. Tot 
het jaar 70 stond daar de tempel - 
gewijd aan de God van Israël - die op 
de 9e Av van dat jaar verwoest werd 
door de Romeinen. Hoewel er voor 
christenen in de wereld geen heilige 
plaatsen bestaan, is de Tempelberg 
in Jeruzalem ook voor hen van de 
allergrootste betekenis. In en rond 
de tempel vonden belangwekkende 
gebeurtenissen in het leven van de 
Here Jezus Christus plaats. Lees er de 
verslagen van de ooggetuigen in de 
evangeliën maar op na.

Op het besluit van Unesco om van 
deze unieke plek te verklaren dat 
die geen enkele band heeft met het 
Jodendom en alleen van betekenis is 
voor de islam, kwam wereldwijd een 
storm van protest. Verbazingwek-
kend genoeg bleef het van officiële 
zijde van de christenheid oorverdo-
vend stil. Waar bleven de protesten? 
Juist nu we aan de vooravond staan 
van het vijftigjarig jubileum van de 
hereniging van Jeruzalem, de eeuwige 
ongedeelde hoofdstad van Israël. 
Vijftig jaar geleden riep die hereni-
ging de stoutste verwachtingen op, 
onder andere van de mogelijkheid tot 
herbouw van de Joodse tempel. Het 
deed de harten van veel Joden sneller 
kloppen.

De voorbije maanden werd het 
nieuws beheerst door de presidents-
verkiezingen in de Verenigde Staten. 
De houding ten opzichte van Israël 
speelde een belangrijke rol in de 
campagne. Tegen veler verwachting 
in werd de meest omstreden en 
politiek onervaren kandidaat geko-
zen - wellicht ook wel tot zijn eigen 
verrassing - en komt er vooralsnog 
geen vrouwelijke president. De 
gekozen presidentskandidaat heeft 
na zijn verkiezing al vele van zijn voor 
het Joodse volk gedane beloften 
afgezwakt of ingetrokken. Het bezit 
van de zaak lijkt het eind van het ver-
maak. Nu komt de realiteit van het 
weerbarstige bestaan, waarin zich 
vaak meer tegen- dan voorstanders 
presenteren.

Het is goed bij dit alles de Bijbel 
naast de krant te leggen. En bij elk 
bericht dat je zou kunnen veront-
rusten en verwarren, is het genade 
om terug te kunnen grijpen op het 
eeuwige Godswoord. Niet de  
Verenigde Naties of de president van 
het machtigste land ter wereld heb-
ben het voor het zeggen. De Heere, 
de God van Israël, regeert.

Pim van der Hoff, hoofdredacteur
pvdhoff@cvi.nl

“Jeugdstemmen - Uitdagingen, mogelijkheden en 
een onzekere toekomst”. Onder deze prikkelende 
werktitel traden drie voorzitters van Joodse studen-
tenverenigingen in Europa dinsdag 16 november als 
gastsprekers in Brussel aan.

Ik had er erg naar uitgekeken. Hoe beleven Joodse jongeren 
de dagelijkse realiteit in ons continent waar antisemitische 
uitingen zich blijven aaneenrijgen? Per slot van rekening 
waren zij uitgenodigd door de “Werkgroep in het Europees 
Parlement over antisemitisme”.
Het werd een zeer geslaagde bijeenkomst. Nuchtere, ener-
gieke en vooral moedige Joodse studentenleiders die boei-
ende, informatieve speeches afstaken. En met een duidelijke 
boodschap: hoe Europa’s toekomst er ook uit zal zien, voor 
onze eigen toekomst en die van Europa zullen wij ons sterk 
maken!

Met één van de studentenleiders had ik al eerder kennisge-
maakt: Benjamin ofwel Benny Fischer van de Europese Unie 
van Joodse studenten. Hij vertelde hoe Jodenhaat in diverse 
vormen hem had begeleid sinds zijn vroege kinderjaren 
in Duitsland. Ter illustratie slechts één voorbeeld: “Op de 
middelbare school (een Joods gymnasium) zongen wij op een 
herdenkingsbijeenkomst van de Holocaust enkele Joodse lie-

deren. Terwijl wij zongen, smeet een andere groep leerlingen 
kleine munten naar ons toe onder de kreet: Vangen, Joden!”
Na afloop van de bijeenkomst vroeg ik Benny: Reageren 
oude(re) leden van Joodse gemeenschappen soms anders dan 
hun jonge(re) leden op antisemitische aanvallen? Benny stelde 
dat zijn generatie opener en offensiever omgaat met discrimina-
tie. “Hierbij speelt zeker ook een rol of je zelf in Duitsland bent 
geboren en getogen of dat je in het land bent komen wonen.”

Nog een ander punt sneed ik bij de studentenleider aan. En daar 
loop ik eigenlijk al lang mee: de ‘normalisering’ in Europa van 
het demonische fenomeen van het antisemitisme en de maat-
schappelijke/kerkelijke passiviteit daar tegenover. Hoe ervaart 
hij dat als direct betrokkene?
In eerste instantie relativeerde Benny mijn zorg. “Het is geen 
nieuwe tendens. Burgermoed is een deugd die helaas niet altijd 
de noodzakelijke waardering krijgt.” In tweede instantie gaf hij 
echter aan op te veel onverschilligheid te stuiten als het erop 
aankomt, inclusief “een stijgende Holocaustvermoeidheid”.
Een eerlijk, maar tegelijkertijd ook een beschamend antwoord. 
Recent sprak ik een predikant aan op het zwijgen van de 
kerken over het antisemitisme in ons land. Alsof het welzijn, de 
veiligheid van de Joodse gemeenschap ons als christenen niet 
zou raken ... “Het staat begin volgend jaar bij ons op de agenda”, 
informeerde hij me. Voor dergelijke, vooral kerkelijke reacties, 
houd ik me graag aanbevolen!
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Op woensdagavond 30 november organiseren de 
Israëlische ambassade, Christenen voor Israël en 
StandWithUs een symposium over het tegengaan van 
de boycot, desinvestering en sanctie-beweging tegen 
Israël (BDS) onder de titel ‘Stop de haat’.

Het symposium beoogt om vrienden van Israël argumenten te 
geven om de confrontatie met BDS aan te gaan. Neil Lazarus, 
een vooraanstaand expert op het terrein van de verdediging 
van Israël geeft een lezing, gevolgd door een tafelgesprek 
waaraan ook Amir Ofek van het Israëlische Ministerie van 
Buitenlandse Zaken, en Elad Zigler van lobbyorganisatie 
StandWithUs Nederland deelnemen. 

Symposium ‘Stop de haat’

Superkort
Onze krant heeft pagina’s te weinig om al het nieuws over 
Israël en de activiteiten die hiermee te maken hebben aan 
te kondigen. We brengen u nog enkele interessante nieuw-
tjes onder de aandacht:

•  Afgelopen week vond de tulpentoer door Israël plaats. Op cvi.nl 
leest u wie we met de door u geschonken tulpenbollen mochten 
verrassen.

•  In het voorjaar organiseert Christenen voor Israël van 20 tot 
25 april een internationale reis naar Auschwitz rond de Mars 
van de Levenden. Info en aanmelden via relireizen.nl/ausch-
witzreis.

•  Het Joods Kindermuseum viert feest vanwege zijn tienjarig 
bestaan. Een jaar lang wordt dat gevierd, het jubileum start op 
18 december. De moeite van een gezinsbezoek waard.
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Dat geeft de Europese burger moed: jeugdig Joods elan!

Een BDS-protest op de Dam in Amsterdam. | Foto: Flash90

Praktische details

Wanneer: 30 november 2016, van 20:00 tot 22:00 uur
Waar:  Glazen Zaal, Portugese Synagoge Den Haag, Prinsesse-

gracht 26
Opgeven:  vanwege beperkte ruimte opgeven via  

stopdehaat@gmail.com

Zoektocht naar meer 
Dode Zeerollen

Deze maand begint de Israëlische Oudheidkundige Dienst een 
grootschalige zoektocht naar Dode Zeerollen in de woestijn van 
Judea. Al eerder werd hiernaar gezocht, maar deze zoektocht le-
verde niets op. De nu voorgenomen operatie is grootschaliger en 
zal de komende drie jaar worden uitgevoerd. De Dode Zeerollen 
worden beschouwd als Israëls ‘kroonjuwelen’ en zijn van groot 
historisch belang. Het is goed mogelijk dat meer documenten op 
dezelfde wijze werden verborgen als de rollen die rond Qumran 
zijn gevonden. | Foto: Lefteris Pitarakis
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Van Bethlehem  
naar Jeruzalem 

In het geboorteverhaal van de Here Jezus wordt het wereld-
beroemde stadje Bethlehem in het Bijbelboek Micha in een 
belangrijke profetie vermeld. Deze profetie blijkt niet alleen 
vragen op te roepen, maar ook buitengewoon actueel te zijn.

Vragen
De Joodse leiders werden door Herodes opgeroepen om hem 
te vertellen waar de beloofde Messias geboren zou worden. 
Ze wisten onmiddellijk Micha 5:1 te citeren. Ook de ‘gewone’ 
Joden uit de menigte die Jezus volgde, wisten heel goed dat de 
Messias uit Bethlehem zou komen (Johannes 7:42). Als we de 
rest van deze ‘kerstprofetie’ in Micha lezen komen er pittige 
vragen.
Ik citeer een paar zinnen uit de NBG-vertaling van Micha 5:1-4. 
Hij “zal een Heerser zijn in Israël” (1). “Hij zal hen overgeven tot 
de tijd dat zij die baren zal, gebaard heeft” (2). Dan zullen zij 
“terugkeren met de Israëlieten” (3). “Dan zal Hij staan en hen 
weiden (...) in de majesteit van de Heere Zijn God” (4).  
“Hij zal vrede zijn” (5).
Deze vijf punten lichten we even toe.
1.  Ook de engel Gabriël had eenzelfde belofte aan Maria 

doorgegeven: “God de Heere zal Hem de troon van Zijn 
vader David geven ... en aan Zijn koninkrijk zal geen einde 
komen” (Lucas 1:32,33). Dit is toen niet gebeurd. Zijn troon 
werd een kruis.

2.  Het Joodse volk is tijdens zo’n negentien eeuwen balling-
schap overgegeven aan de volken. Maar nu keren zij terug.

3.  De Here Jezus is toen, tegen de verwachting van de disci-
pelen en het Joode volk in, geen Koning geworden. Is het 
dan nu de tijd dat Hij terugkomt als Koning?

4.  Groot zal Zijn majesteit zijn als Hij terugkomt als “de Koning 
der koningen en de Heere der heren” (Openbaring 19:16).  
Dan komt Hij allereerst om Jeruzalem te bevrijden: “Zijn 
voeten zullen staan op de Olijfberg” (Zacharia 14:4). Dan 
zal Hij ook Gods heerlijkheid weer in de Tempel brengen 
(Ezeziërs 43).

5.  Vrede! Het “vrede op aarde” dat de engelen proclameerden, 
is toen en tot op heden niet vervuld. De tijd komt dat ver-
vuld wordt wat Micha ook heeft geprofeteerd: “Zij zullen 
hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren 
tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het 
zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren” 
(Micha 4:3). Vrede op aarde! 

Jezus en kerst
De Here Jezus kwam als Kindje in de kribbe. Hij komt terug 
als Koning van alle koningen, als vorst van de “de stad van de 
grote Koning” (Matteüs 5:35). Kerstfeest is ook het feest van 
de komende Koning. Tijdens Zijn eerste komst heeft de Here 
Jezus Zijn werk voor ‘de helft’ gedaan. “Hij heeft de reiniging 
van onze zonden door Zichzelf tot stand gebracht” (Hebreeën 
1:3). Toen is Hij niet “Heerser in Israël” geworden. Toen is er 
geen “vrede op aarde” gekomen. Het Koninkrijk is toen niet 
gekomen. Kerstfeest is dus niet alleen een geboortefeest, maar 
vooral een feest vol verwachting. Jezus werd geboren in  
Bethlehem, Hij komt terug in Jeruzalem als Koning!

Weeën
Rabbijnen noemen deze tijd ‘de weeën van de Messias”. In 
Israël zijn veel gelovige Joden druk bezig met het voorbereiden 
van Zijn komst. Priesters en Levieten worden opgeleid voor 
de Tempeldienst. Heilige voorwerpen voor de tempel zijn en 
worden nog steeds gemaakt. Israël weet dat de Messias komt.
Wij mogen weten Wie er komt. Verwachten wij Hem? Laat 
dit kerstfeest het gebed “Uw Koninkrijk kome” centraal staan. 
En ”bidt om vrede voor Jeruzalem”. Want nu staat Jeruzalem 
centraal in het komen van de Heer. Hij komt; Halleluja!

Rondom de geboorte van de Here Jezus in Bethlehem zijn er een paar opmerkelijke  
maar nauwelijks opgemerkte profetische dingen voorzegd. Profetieën die toen  

niet vervuld zijn, maar nu op punt staan vervuld te worden. 
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Op zoek naar 
de toepassing
Elke voorganger zal het herkennen: 
bij het maken van een preek ben je al-
tijd op zoek naar de toepassing. Met 
andere woorden: waar raakt de tekst 
of het Bijbelgedeelte het bestaan van 
mensen en natuurlijk ook van mijzelf? 
Om met Paulus te spreken: elk woord 
uit de Bijbel is door God ingegeven 
en helpt een mens om te groeien in 
zijn relatie met God.
Inmiddels leven we in de adventtijd, 
de vier weken voor het kerstfeest, 
en het is gebruikelijk om in de 
prediking of de eerste delen van het 
geboorte-evangelie te verkondigen: 
Johannes de Doper, de lofzang van 
Maria en Zacharias; of de profetie-
en over de komst en ook vooral de 
wederkomst van Christus. En telkens 
opnieuw gaan we op zoek naar de 
toepassing.

Stel je voor dat we deze weken 
zouden spreken over alles waartoe 
de Heere God Zijn Zoon geroepen 
heeft. Dat is niet eens een vreemd 
voorstel. Eigenlijk is het niet meer 
dan logisch. We zouden bijvoorbeeld 
Jesaja 11 nemen of Jesaja 49 opslaan. 
Daar staat het immers allemaal. Om 
een paar dingen te noemen: het is de 
taak van de Messias om het gericht 
te voltrekken over de vijanden van 
Israël. Dat is ook het eerste wat God 
Zijn profeten ingeeft. Het tweede is 
dat God Zijn Messias het bevel geeft 
om de verstrooide kinderen van Israël 
te vergaderen en thuis te brengen. 
De Messias is Gods Goede Herder. 
Vervolgens roept God Zijn Chris-
tus ertoe om Zijn Naam bekend te 
maken onder al de volkeren en ten 
slotte moet Jeruzalem en Gods land 
door Hem in volle luister hersteld 
worden. En bij dit alles draagt de 
Heere Zijn Zoon de hoge taak op 
om de zonden van Israël en van de 
wereld over te nemen en met Zijn 
dood te verzoenen.

Stel je voor dat we dit vier weken 
lang zouden verkondigen? Niet 
meer dan logisch en gehoorzaam 
aan het Woord van God. En wat de 
toepassing dan is? Bij het laatste is 
het duidelijk, maar bij al het andere 
eigenlijk ook. De toepassing is dat 
wij God lofprijzen om Zijn trouw aan 
alles wat Hij beloofd heeft. En om 
weer even aan Paulus te denken: dat 
zou inderdaad een verdieping van 
onze relatie met God geven.

Armeense christenen bidden bij de grotkapel in Bethlehem tijdens het 

Kerstfeest. | Foto: Flash90

Advent
Volgend jaar mogen we vieren dat Jeruza-
lem vijftig jaar geleden weer de ongedeelde 
hoofdstad werd van Israël. En in 2018 is 
het al weer zeventig jaar geleden dat de 
staat Israël werd uitgeroepen. Dat ge-
beurde destijds door David Ben Goerion, 
de eerste premier van Israël, in Jeruzalem. 

De wereld ziet deze stad en dit land als 
een ‘mislukt’ project. Wie echter het 
voorrecht heeft om het land te bezoeken 
en met eigen ogen te zien wat God aan 
dit land en volk heeft gedaan, kan niet 
anders dan van een wonder spreken. 
Want ondanks alle oorlogen waar het 
land en volk telkens weer op bijzondere 
wijze uitredding verkregen, ondanks de 
voortdurende dreiging van aanslagen, 

ondanks de verbale bedreigingen vanuit 
de Verenigde Naties, en ondanks de fy-
sieke bedreigingen van een land als Iran, 
bewaart God Zijn volk in het land Israël.
Wij mogen met het Joodse volk meele-
ven, en zullen straks danken voor alles 
wat de Heere aan Zijn volk deed in de 
jaren dat hij Israël in Zijn genade deed 
terugkeren. Dat vervult het hart met  
lachen en vreugde zoals in Psalm 126 
staat, omdat Hij Zijn volk thuis brengt. 
Hij brengt het Joodse volk thuis omdat 
Hij beloofd heeft hen daar te ontmoe-
ten. Zijn advent (komst) is aanstaande, 
daarom keert het Joodse volk terug naar 
het land. Hij doet dat zelf. Hij legt het in 
het hart van het Joodse volk. Daar kun-
nen wij niets aan toevoegen. De Messias 

van Israël zal Zijn vrede, waarheid en 
gerechtigheid uit Sion geven.
 
Wat is dan onze taak in dat alles? Dat is 
gebed, heiliging en verootmoediging.  
Zacheüs die een ontmoeting met Jezus 
had in Jericho, zei niet alleen ‘sorry dat ik 
teveel heb genomen’, maar hij vergoedde 
wat hij teveel had genomen viervoudig. 
Dat is wellicht ook wat wij mogen doen: 
niet alleen maar sorry zeggen voor de 
zonden van de kerk ten aanzien van het 
Joodse volk, maar Israël veelvoudig zege-
nen. In de bressen staan en zorgen dat de 
vijand van God de stad niet binnenkomt. 
Mag deze adventtijd daartoe leiden, 
opdat we gebruikt kunnen worden in de 
werken van het Koninkrijk.



De gevechten in de omgeving van de 
grote haven- en industriestad Mari-
oepol zijn intenser geworden. Daar is 
ironisch genoeg nu een nieuwe niet-of-
fi ciële grensmuur ontstaan, bemand 
door het leger om het oorlogsgebied in 
en uit te kunnen.

Muren
Tegelijkertijd worden ’muren’ afgebro-
ken tussen christenen en Joden die zich 
gezamenlijk inzetten om Joden op de 
vlucht en degenen die voorgoed willen 
vertrekken te kunnen helpen. Meerdere 
plaatselijke rabbijnen beseff en nu dat de 
Almachtige Zijn volk vanuit de diaspo-
ra (verstrooiing) naar huis brengt. Ze 
stellen zelf hun gemeenschapscentrum 
beschikbaar voor seminars van het 
Joods Agentschap en Christenen voor 
Israël over wat alija-maken inhoud. Tot 
voor kort was dit ondenkbaar.

Alijadag
Traditioneel zijn de maanden november 
en december heel druk met veel Joden 
die nog voor het einde van dit jaar naar 
Israël willen gaan. Op 8 november was 

het offi  ciële ’alijadag’ in Israël en juist 
op die dag (toeval of niet) vertrok een 
groepje Joden vanuit Kiev. De directeur 
van het plaatselijk Joods Agentschap 
grapte even en zei: “Sinds het ontstaan 
van het Joods Agentschap in 1929 is het 
bijna elke dag alijadag geweest”, en zo 
is het. Al bijna negentig jaar helpt het 
Joods Agentschap met het thuisbrengen 
van Joden wereldwijd en sinds 1991 uit 
het Noorderland.

Winter vroeg begonnen
Inna en haar man brachten we eind 
november voor voorgoed vertrek naar 
Israël. Tijdens de lange rit op besneeuw-
de wegen - de winter is heel vroeg 

begonnen dit jaar met pakken sneeuw 
en veel verkeersellende op de weg - ver-
telde Inna ons dat zij nu als laatste Jodin 
van haar familie voorgoed de diaspora 
verlaat. Haar oom vertrok als eerste in 
1991 vanuit een klein stadje en wat later 
haar ouders, grootouders, hun kinderen 
en nu als laatste, 25 jaar later, vertrok 
Inna. zie foto’s 

Donkere wolken
De donkere wolken blijven helaas 
hangen over het Noorderland. Velen 
in Oekraïne verwachten een derde 
revolutie. Dan zullen de gevolgen niet te 
overzien zijn. Het blijft koffi  edik kijken 
wat de toekomst brengt, maar onder 
Zijn zegen gaan we door om waar dan 
ook tot troost en zegen te zijn voor de 
Joden in Oekraïne. Samen kunnen we 
het verschil maken! 

»  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 310 252.
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het Noorderland
Je hoort er bijna niet meer over, maar de oorlog in het oosten 

tussen het Oekraïense leger en de separatisten gaat onverminderd door. 
Dat was duidelijk te horen tijdens ons verblijf daar.

  

Breng de Joden thuis

Donkere wolken boven 

kort nieuws

Claim op Dode Zeerollen
Na de erkenning door Unesco van 
de Tempelberg en het plein voor 
de Klaagmuur als enkel islamitische 
plaatsen, is de verwachting dat de 
Palestijnen een vervolgstap zullen 
zetten. Achter de schermen hebben 
de Palestijnen namelijk al een balletje 
opgegooid bij Unesco over de Dode 
Zeerollen. Deze wereldberoemde 
rollen werden in 1947 gevonden, aan 
de vooravond van de oprichting van 
de staat Israël. Onder de gevonden 
rollen zitten de oudste manuscripten 
van de Bijbel ter wereld.

Label voor suiker

Het Israëlisch ministerie van Gezond-
heid krijgt een rapport gepresenteerd 
met aanbevelingen hoe je duidelijk 
kan maken of een product gezond is 
of niet. Met een rood of een groen 
symbool kun je dan makkelijk op de 
verpakking van een product zien of er 
een gezonde of ongezonde hoeveel-
heid suiker, vet en calorieën in het 
product zitten. | Foto: Health Gauge/

CC2.0 Flickr.com

25 jaar diplomatie
Al 25 jaar hebben Israël en Rusland 
diplomatieke banden met elkaar. 
Ter gelegenheid van deze verjaardag 
bracht de Russische premier Med-
vedev een bezoek aan Israël. Hij had 
een ontmoeting met Netanyahu, 
bezocht de Klaagmuur en legde een 
krans bij het Holocaustmuseum Yad 
Vashem.

Protest tegen vlag

196 landen verzamelden zich in 
Marokko om deel te nemen aan het 
klimaatoverleg van de VN. Daarvoor 
werden ook de vlaggen alle deelne-
mende landen gehesen. Het hijsen 
van de Israëlische vlag leidde tot een 
protestdemonstratie door zo’n twee-
honderd mensen. | Foto: Flash90

Asielzoekers uit Georgië
In de afgelopen drie jaar is het aantal 
asielaanvragen van mensen uit 
Georgië enorm toegenomen. In 2013 
waren er slechts vier aanvragen, voor 
dit jaar staat de teller tot nu toe al 
op 5.505 aanvragen. Een reden voor 
de opmerkelijke toename wordt niet 
genoemd.

K
o

e
n

 C
a

rl
ie

r

De waarheid
In mijn vorige column schreef ik 
over drie lichamen die in hetzelfde 
jaar werden geboren, en stelde de 
vraag: hoe zouden ze opgroeien? Is 
Unesco, onderdeel van de VN, niet 
wat scheef gegroeid?

Deze club heeft weer eens wat 
nieuws bedacht om Israël te kunnen 
schoff eren. Het heeft al wat pennen 
in beweging gebracht. Mag mijn pen 
de onderstreping zijn. De immerwij-
ze Unesco wil de Tempelberg en de 
Klaagmuur met Arabische namen 
gaan aanduiden. Het plein bij de 
Kotel, de Klaagmuur, kreeg de naam 
al-Buraq plaza (al-Buraq, het paard 
van Mohammed). 

Ik las een paar ontroerende regels 
over deze eeuwenoude plek. Ver-
taald komt het hier op neer: “Treurig 
gemaakt door het kneden van de tijd 
is de muur verzadigd met bloed. Er 
zijn mensen met een hart van steen, 
en er zijn stenen met het hart van 
een mens.”

In 1996 herdachten we het driedui-
zendjarig bestaan van Jeruzalem, 
stad van David. (Ik mocht daarvoor 
namens Christenen voor Israël een 
oorkonde ontwerpen). Ja, dan voel je 
jezelf wel betrokken bij die ‘eeuwige’ 
stad, waar misschien wel heel spoe-
dig de Vredevorst zal wonen. Jeru-
zalem, ook de stad van de waarheid. 
Zie de profeet Zacharia 8:2-3. En toen 
kwam bij mij een bekend rijmpje naar 
boven:

“Al gaat de leugen nog zo snel, de 
waarheid achterhaalt haar wel”.

In het NIW van eind oktober 2016 
las ik over het puinruimen van de 
Tempelberg. Israëlische archeologen 
hebben een tegelvloer uit de puinres-
ten afk omstig van de tweede tempel 
gerestaureerd. De tegelstukjes sloten 
naadloos aan elkaar. En wat een 
geweldig mooie motieven. Boven dit 
alles troont onze God voor eeuwig! 
En Zijn naam blijft van geslacht tot 
geslacht. Psalm 102 laat zich lezen 
want inderdaad: “Zijn knechten 
hebben behagen in haar steden, zij 
hebben deernis met haar puin.” Maar 
ook die ontroerende tussenzin: “Gij 
zult opstaan, U over Sion erbarmen 
(...) want de bepaalde tijd is geko-
men.” Wat een perspectief!

Ina en echtgenoot op weg naar de luchthaven, in een winters Oekraïne.

Een groep Joden uit Kiev vertrekt op alijadag naar Israël. | Foto’s: CvI
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Eyeopener

Conservatieve kerkmensen houden 
graag vast aan de oude vertrouwde 
gedachte dat God begonnen is met 
Israël, maar dat Hij sinds de komst van 
Jezus is verdergegaan met de kerk. En al 
denken velen in onze tijd dat ze op de 
progressieve toer zijn, toch wandelen zij 
eveneens in het oeroude spoor van de 
vervangingstheorie. 
Gelukkig hebben altijd weer mensen 
opeens ontdekt hoe verkeerd die opvat-
ting is. Vaak geven zij te kennen dat het 
aandachtig lezen van  
Romeinen 9-11 voor hen fungeerde als 
een eyeopener. 

Olijfboomtheologie
In de lijn van het getuigenis van de pro-
feten (Hosea 14:7 en Jeremia 11:16v) ge-
bruikt Paulus het beeld van de olijfboom 
om duidelijk te maken dat het volk Is-
raël een beslissende plaats in Gods plan 
blijft innemen, ook al hebben velen van 
hen Jezus als hun Messias verworpen 
(Romeinen 11:17-24). Hij schrijft niet dat 
de boom werd omgehakt en er vervol-
gens een christelijke boom is geplant. 
Met verdriet stelt hij vast dat er wel 
takken zijn afgebroken. En tussen de 
stompjes zijn wilde loten (gelovigen uit 
de volken die in Jezus geloven) ertussen 
geënt. Er is volgens hem gegronde hoop 
dat de afgebroken takken weer worden 
teruggeplaatst op de olijfboom. Meteen 
voegt hij eraan toe dat de gelovigen uit 
de volken niet hoogmoedig moeten 
neerzien op de Joden die niet geloven 

in Jezus. Je moet wel stekeblind zijn wil 
je op deze manier niet helder in beeld 
krijgen hoe God trouw blijft aan Zijn 
verbond met Israël. Het is toch onbe-
grijpelijk dat kerkmensen zich toch zo 
arrogant opstellen ten opzichte van het 
Joodse volk. Hoe is dat in de christelijke 
wereld mogelijk?

Takkentheologie
Helaas weten theologen altijd met 
een zekere behendigheid precies het 
omgekeerde te vertellen van wat er 
klip-en-klaar in de Bijbel staat ge-
schreven. Het zijn net gewiekste 
goochelaars. Als voorbeeld neem ik 
de orthodoxe vertalers van de Staten-
bijbel. Wilde loten zijn volgens hen 
“in derzelver plaats” geënt. Volgens de 
verklarende kanttekening betekent 
dat “in plaats der afgebroken takken, 
welke zijn de ongelovige Joden”. Als dat 
geen vervangingstheologie is dan ga ik 
mijn collegegeld terughalen. Helaas is 
deze foutieve voorstelling van zaken 
niet verbeterd in de Herziene Staten-
vertaling (2010). Daar staat: “En u, die 
een wilde olijfboom bent, in hun plaats 
bent geënt.”

Heel raak heeft prof. dr. A.A. van Ruler 
de gelovigen uit de volken ooit gety-
peerd als een stelletje wilde takken op 
de oude olijfboom Israël. Dus: wees 
bescheiden en besef hoe bijzonder het is 
dat gelovigen uit de volken “mede deel 
hebben gekregen aan de wortel en de 
vettigheid van de olijfboom”.

Om de vervangingstheologie de kop 
in te drukken moeten we ons goed 
realiseren dat de natuurlijke takken 
weer op hun eigen (!) olijfboom worden 
geënt. Voor een deel is de verharding 
over Israël gekomen, totdat de volheid 
der volken is binnengegaan. En houtoos 
(Grieks), wat betekent aldus of ook als 
dan, zal heel Israël zalig worden. Op 
gronde van dit geheimenis hadden de 
Puriteinen en de vertegenwoordigers 
van de Nadere Reformatie oog voor de 
hoopvolle toekomst van het volk Israël. 
Met Israël wordt niet bedoeld de kerk 
bestaande uit Joden en gelovigen uit de 
volken. Was dat het geval dan was niet 
nodig dat hij hen een ‘geheimenis’ wilde 
bekend maken. Zo wijs waren ze zelf wel 
om een dergelijke conclusie te trekken!

Schaakmat in de Knesset
Je moet het maar durven. ’Schaakmat!’ roepen tegen een 
van de Knessetleden - of misschien had je dat al veel eerder 
willen doen. Hoe dan ook, half november kregen kinderen 
die kans. In de Knesset werd een schaaktoernooi georga-
niseerd voor kinderen. De kinderen gaven zich niet zomaar 

gewonnen. Regeren is vooruit zien, en die les pasten ze 
hier in de Knesset goed toe. Want bij schaken geldt ook dat 
strategisch inzicht uiteindelijk leidt tot de uitroep: schaak-
mat!
| Foto: Flash90
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Vrijwel direct aan het begin van de geschiedenis van de kerk was er geen zicht  
meer op de blijvende verkiezing van Israël. De vervangingstheologie van de kerkvaders  

versloeg zijn duizenden. Vele theologen na hen versloegen zelfs hun tienduizenden.

’Met Israël wordt niet bedoeld 
de kerk bestaande uit Joden en 
gelovigen uit de volken.’

Column

Hoezo zielige 
Joden?
 
Wat is voor ons, als christenen met 
liefde voor Israël, de rechtvaardiging 
voor het steunen van het Joodse 
volk? Waarom steunen we de alija, 
de terugkeer van het Joodse volk 
naar Israël? Waarom helpen we in 
Oekraïne? Waarom bidden we voor 
Israël? Waarom verzetten we ons 
tegen het antisemitisme? 

Het juiste antwoord daarop is 
natuurlijk dat we ons vanuit Gods 
Woord verbonden voelen met Israël 
en geloven in de vervulling van Gods 
beloften en daar deel van willen 
uitmaken. Dat benadrukken we ook 
vaak.

Daarnaast is er de ongemakkelijke 
waarheid dat de ellende van het 
Joodse volk door de eeuwen heen te 
danken is aan de vijandigheid van de 
volken, waar ook wij, als christenen, 
tóch vaak een belangrijk deel van 
hebben uitgemaakt en nog steeds 
uitmaken. Een deel van het antwoord 
op bovengenoemde waarom-vragen, 
ligt zo in wat sommigen beschrijven 
als het ‘inlossen van een ereschuld’. 
Wij staan schuldig tegenover Israël 
en hopen iets goed te maken.

Dat laatste stukje blijft pijnlijk. De 
mens is geneigd niet al te negatief 
over zichzelf te zijn. In plaats daarvan 
zien we onszelf liever in een positief 
licht. En in dat licht komt het ook 
regelmatig voor dat we de boven-
genoemde waarom-vragen gaan 
beantwoorden met argumenten over 
de ‘nood’. Over hoe zielig de Joden 
zijn en dat wij daar iets in mogen 
betekenen. Zo’n argument komt veel 
beter binnen. Het appelleert aan ons 
liefdadigheidsgevoel en geeft ons een 
gevoel van ‘nodig zijn’. Dat klinkt veel 
prettiger dan ‘schuldig zijn’ ...

Alleen zit er daar een addertje onder 
het gras. Als wij in onze houding 
richting Israël vanuit die laatste ar-
gumentatie gaan spreken, geven we 
onszelf het idee dat Israël ons nodig 
heeft. Wij worden daarmee belangrijk 
voor Israël. Terwijl onze boodschap, 
gebaseerd op de Bijbel juist anders-
om zou moeten zijn. Niet Israël 
heeft ons nodig, maar wij Israël! God 
heeft Israël gesteld als licht voor 
de volkeren. Niet andersom. Als we 
dat uit het oog verliezen, dient onze 
boodschap alleen maar om onszelf te 
strelen en wordt deze krachteloos.

Ruben Ridderhof
redactie@cvi.nl



Mevrouw Carmela Mass, zoals Carry Ulreich nu heet: 
“We hadden het grote geluk dat we samen waren. Want 
na de oorlog hoorden we van veel gevallen waar de men-
sen als onderduikers niet op één adres konden blijven – 
wij wel. Dat ze in kleine hokjes zaten – wij niet. Dat ze 
helemaal geen contact hadden met andere mensen – wij 
wel. Dat er geen eten was – bij ons wel. Of ziektes. Wij 
hadden geluk, met Gods hulp. Ik geloof werkelijk dat 
God me geholpen heeft van het begin tot het eind.”

U boek heet ’s Nachts droom ik van vrede.  
Is dat nog altijd uw droom?
“Ik heb dat daadwerkelijk geschreven in mijn dagboek. Ik 
kreeg er zelfs tranen van in mijn ogen toen ik het weer 
las. Maar ik droom er niet meer over. Ik droom over van 
alles, maar niet meer over de oorlog. Ik denk meer aan 
de toekomst. Ik heb er destijds elke dag naar verlangd. Je 
denkt: nog een paar dagen, een paar weken dan…, maar 
het duurde jaren. Tot de hoop daadwerkelijk kwam.”

Wat voelde u toen?
“Eindelijk is de vrede er. We gingen naar buiten en toen 
hebben we onze buren verteld dat we buren waren. En 
die geloofden het niet. ‘Wat? Werkelijk? We wisten het 
niet.’ Ze hadden zich alleen verwonderd dat er zoveel 
aardappels naar boven gesjouwd werden.”

Snapt u dat er zoveel belangstelling is voor uw verhaal?
“Eigenlijk wel. Er zijn zoveel dagboeken geschreven. 
Maar niet zoveel over Rotterdam. Dus dat is iets belang-
rijk. Als de experts het interessant vinden …
Ik heb het voor mezelf geschreven, als ik later niet zou 
weten hoe dit of dat moest. Bijvoorbeeld de lampen 
aansteken voor Chanoeka, dan weet ik hoe het gebeuren 
moet. Ik wist niet hoe mijn leven zou eindigen – als het 
zou eindigen. Of welke richting ik op zou gaan: of ik 
vroom zou blijven of niet. We hadden geen vrome fami-
lie, maar wel een bewust-Joodse familie.”

Ik lees het wel in uw boek: u was een gelovig meisje.
“Ja, ik was heel gelovig. Gelovig in God, en dat gaf ons de 
hoop. Hij heeft ons toch ook geholpen.”

Zo heeft u dat ervaren?
“Ja, zeker. We zijn ook doorgegaan, gelovig gebleven.  
Ik ben ook getrouwd met een vrome man.” 

Heeft u het moeilijk gevonden, dat u wel de oorlog 
 overleefde, en familie en mensen om u heen niet?
“Ja, wel in het begin, Het gaf een slecht gevoel. Er kwa-
men mensen uit de kampen terug, die hebben ontzet-
tend veel doorstaan. Ik heb altijd gezegd: wij hebben 
niets geleden. We konden drie jaar niet naar buiten, drie 
jaar die niet prettig waren. Gods wegen kun je niet door-
gronden. Je weet niet waar het goed voor is. Waarom het 
gebeurd is, waarom ze juist ons gered hebben, waarom?”

Had u een dagboek geschreven als u het niet cadeau had 
gekregen voor uw verjaardag?
“Waarschijnlijk wel, waarschijnlijk had ik de drang om 
dit alles te schrijven, anders had ik het niet gedaan. Ik 

schreef over ‘nu staan ze voor Oosterhout, nu staan ze 
voor dat’. Naderhand dacht ik, wie interesseert dat nou?”

Wat mij ook opviel, was dat u al vrij vroeg wist wat er 
gebeurde in Polen. Dat de mensen daar niet meer van 
terugkwamen en werden vermoord. Hoe wist u dat? 
“Van de BBC, die zei dat in zijn radio-uitzendingen. En 
een keer kwam mijn vader beneden en toen hoorde hij 
een gebed voor de doden. Hij zei: dat zijn geen werk-
kampen, dat zijn doodskampen. In Nederland werden 
mensen gefusilleerd, dus wat er daar gebeurde in Polen, 
dat kon je wel begrijpen. Hoe het precies ging, daar 
hoorde je niet veel van, dat verhaal kwam pas echt toen 
de mensen terugkwamen na de oorlog.”

U schrijft ook over uw plan naar Palestina te gaan.
“Ik heb de hele tijd gezegd: ik wil naar Palestina, al vóór 
de oorlog. Er is geen toekomst hier.”

Is dat verlangen om naar Palestina te gaan tijdens de 
oorlog nog versterkt?
“Ja, toen kwam ook de noodzaak erbij. De noodzaak dat 
er een land is waar je je kunt verdedigen. Voor de oorlog 
was het meer mooi als er een eigen land is – we hadden 
een normaal leven. Maar in de oorlog en na de oorlog 

voelde je het verschil. Dat je je niet verdedigen kan, dat 
je afhankelijk bent in de onderduik, je bent afhankelijk 
van de christenen.
Wij zaten bij een katholieke familie ondergedoken, de 
familie Zijlmans. Ze namen ons in huis omdat ze erg ge-
lovig waren. Ze deden het uit liefde voor Jezus. Je moet 
je naaste liefhebben als jezelf. De liefde voor Jezus gaf 
hen de kracht dit te doen. Ze spraken alleen maar goede 
dingen over Jezus.”

Maar ze respecteerden uw geloof ook.
“Natuurlijk! Ze zijn écht rechtvaardigen onder de volke-
ren. Door wat zij deden, leven wij. Ik denk dat dat veel 
moed vereist. Dat is de reden van het uitgeven van mijn 
dagboek, deze gedachte doorgeven: het is mogelijk om 
mensen te helpen; keer je niet om om niet te zien wat er 
gebeurt.”
Dochter Sarah voegt toe: “Een mens kán de wereld 
veranderen. In het Hebreeuws zeggen we: als je een 
leven redt, red je een wereld – één hele wereld! Kijk naar 
Carmela, ze heeft een groot gezin gekregen.”

Dat is de echte reden dat u het dagboek publiceerde?
“Ja, hét voorbeeld wat er kan zijn als Anne Frank zo ie-
mand had ontmoet. Precies dat. Dan had ze geleefd.”
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We kennen het verhaal van Anne Frank, dat eindigde met haar dood. Nu is opnieuw  
een oorlogsdagboek verschenen, ook van een Joods tienermeisje, uit Rotterdam. Maar  

dit meisje kunnen we leren kennen, dit meisje overleefde en mocht een leven opbouwen,  
een gezin, en een nieuw thuis vinden in Israël. Een verhaal van hoop: Carry Ulreich.

Rotterdams oorlogsdagboek gepubliceerd

Een verhaal van hoop,  
met Gods hulp 

interview

Carmela Mass, die in de oorlog in Rotterdam haar dagboek schreef als Carry Ulreich. | Foto: CvI



december 2016 | israël aktueel boeken8

Merkwaardig is ook zijn verwijzing naar 
de profeet Jeremia. We lezen in Matteüs 
2:17-18: “Toen is vervuld wat gesproken 
is door de profeet Jeremia: Een stem is 
in Rama gehoord, geklaag, gejammer 
en veel gekerm; Rachel huilde over haar 
kinderen, en wilde niet vertroost wor-
den, omdat zij er niet meer zijn.”
Hoe kon Matteüs stellen dat bij de kin-
dermoord in Bethlehem deze woorden 
van Jeremia in vervulling gingen? Die 
woorden waren immers al eeuwen 
eerder in vervulling gegaan toen de 
Joden in Rama werden verzameld om 
te worden afgevoerd naar Babylon. De 
aanhaling van Jeremia door Matteüs 
heeft naar mijn overtuiging een diepere 
betekenis. Het is een stille aanwijzing 
voor de grote verdrukking die het Jood-
se volk stond te wachten na de geboorte 
van de Messias.
Rachel vertegenwoordigt met haar ge-
ween het volk Israël bij God. Ze weende 
om het moorden van de Romeinse 
soldaten in Bethlehem, maar ook in de 
eeuwen daarna. Haar tranen zijn een 
stille aanwijzing dat Rachels kinderen 
na de geboorte van de Messias nog heel 
veel lijden te wachten stond.

Waarom liet Herodes de kinderen do-
den? Dat weten we. Herodes was bang 
voor de aanspraken op de troon van 
een Joodse Messias en hij wilde koste 
wat het kost zelf op die troon blijven 
zitten. Herodes was geen Jood maar 
een Edomiet. 

Ook Hitler was bezeten van het idee 
dat de Joden de macht zouden over-
nemen. Bij Hitlers waanzin verbleekt 
de kindermoord van Bethlehem. Het 
is dan ook begrijpelijk dat de wenende 
Rachel is gebruikt als symbool op ge-
denktekens voor de Joodse slachtoff ers 
van de Tweede Wereldoorlog. 
Op 29 september stond ik in het 
Museon in Den Haag bij zo’n gedenk-
teken, samen met opperrabbijn Jacobs 
na de overhandiging van mijn boek 
Wie kan Rachel troosten? Het gedenk-
teken in het Museon is een bronzen 
plaquette van een wenende Rachel 
met daarnaast de namen van meer dan 
tweeduizend Joodse schoolkinderen 
die uit Den Haag werden weggevoerd 
en nooit terug kwamen. De vraag 
dringt zich dan op: waar blijft de 
troost voor Rachel?

De Joodse kunsthistorica Diklah Zo-
har vertelde bij de boekoverhandiging 
in het Museon over de kunstenaar 
Abel Pann, omdat zijn prachtige schil-
derijen van Rachel gebruikt zijn in het 
boek. Pann groeide op in het Rusland 
van de tsaar en werd zionist na de 
pogrom van 1903 in Kisjinev. Evenals 
veel Russische Joden, waaronder de 
grootouders van Diklah Zohar, kwam 
Pann in het toenmalige Palestina te-
recht. In de Onafh ankelijkheidsoorlog 
verloor Pann een zoon. Diklah Zohar 
eindigde haar lezing met een van de 
laatste schilderijen van Pann: 

de geboorte van Jozef. “Als Jood denk 
je na alle verschrikkingen dat God ons 
is vergeten”, zei ze, “maar Pann noem-
de dit schilderij ‘En God herinnerde 
Zich Rachel’.” 
Herinneren staat in het Hebreeuws 
voor actief handelen. De profeet Jere-
mia kon al zeggen dat de Heere Rachel 
zou troosten door haar kinderen uit 
alle landen op aarde te laten terug-
keren. Als christenen zijn we geroe-
pen om bij dat troosten ook actief te 
zijn of in het Hebreeuws nachamu 
nachamu ami.

»  Het boekje ‘Wie kan Rachel troosten?’ 
is voor € 4,50 te koop via toets-
steen-boeken.nl. De opbrengst komt 
geheel ten goede aan het werk van 
stichting Nachamu 
Nachamu Ami.

Tussen de prachtige beschrijving van de geboorte van Jezus zit bij het Evangelie 
van Matteüs een dissonant: de kindermoord in Bethlehem op bevel van koning Herodes. 

Dat stukje valt ongemakkelijk tussen de geliefde kerstverhalen. Wat wilde Matteüs 
eigenlijk met deze geschiedenis die je mist bij de andere evangelisten?

Voorteken van de Shoah

De kindermoord in Bethlehem

kort nieuws

Cyprus eert 
Holocaustoverlevenden
Direct na de Holocaust vertrokken 
veel Joden naar het mandaatgebied 
Palestina, om uit de ellende een 
hoopvolle toekomst op te bouwen. Zij 
werden geïnterneerd door de Britten 
op Cyprus, in kampen, achter prikkel-
draad, en met bewaking. 52.000 Joden. 
Ter nagedachtenis hieraan is nu op 
een Britse legerbasis op Cyprus een 
herdenkingsmonument opgericht.

Haifa loopt risico
Inwoners van Haifa lopen een hoger 
risico op hart- en ademhalingspro-
blemen. Dat blijkt uit cijfers van het 
Israëlische ministerie van Gezondheid. 
Dat komt door luchtvervuiling. In de 
havenstad Haifa is veel industrie te 
vinden. Het ministerie schreef dat ze 
ernaar streeft dat de luchtvervuiling 
niet verder toeneemt.

Roemeense wet
Voor Roemeense overlevenden van de 
Holocaust is het vanaf nu makkelijker 
om een vergoeding of toelage te krij-
gen. De wet is door het parlement zo-
danig aangepast dat de overlevenden 
met minder bureaucratie te maken 
krijgen. Een zeer belangrijke wijziging 
is dat het overleggen van bewijs van 
Roemeens burgerschap is afgeschaft. 
Het achterhalen van documenten van 
vóór de Holocaust is namelijk zo goed 
als onmogelijk.

Droogte in de Jordaan

Het noordelijke deel van de rivier de 
Jordaan is enorm droog. Het betreft 
het deel boven het Meer van Galilea. 
Het waterpeil is nog nooit zo laag 
geweest sinds de metingen negentig 
jaar geleden begonnen. Voornaamste 
oorzaak is het gebrek aan neerslag. 
Noodmaatregelen zijn van kracht om 
de kwaliteit van het water in het meer 
te behouden, en boeren krijgen minder 
water voor hun gewassen. | Foto: Flash90

Boos over tram

Er zijn plannen om tramlijnen in 
Jeruzalem aan te leggen naar en tussen 
woonwijken over de zogenoem-
de ‘groene lijn’. Daarmee moet de 
inwoners van de stad makkelijker van 
a naar b kunnen komen. De Palestijn-
se Autoriteit reageerde boos op de 
plannen omdat dit plan tot doel zou 
hebben “gebied te veroveren van het 
Palestijnse land”. | Foto: Flash90

Lichtjesfeest
Laat je inspireren door het wonder van Chanoeka. Zo luidt de onder-
titel van het boekje Lichtjesfeest van Joyce de Jongh-Foekema. Zonder 
de pretentie dat christenen de Joodse feesten zouden moeten vieren, 
wil de auteur toch laten zien dat in dit geval het Chanoekafeest enorm 
inspirerend en rijk kan zijn. Hiertoe heeft ze een leuk boekje geschre-
ven dat als praktisch boekje tijdens het Chanoekafeest met het hele 
gezin bruikbaar is om je te verdiepen in het wonder van Chanoeka. In 
acht hoofdstukjes, die tijdens de acht dagen van het Chanoekafeest 
kunnen worden gelezen, wordt het Chanoekaverhaal verteld op een 
voor kinderen begrijpelijke manier. Ieder hoofdstuk wordt versterkt 
met een gedeelte uit de deuterocanonieke boeken 1 en 2 Maccabeeën, 
waar de geschiedenis van het Chanoekafeest in te lezen valt. Verder is 
er een handreiking voor mensen die ook de Chanoekakaarsjes willen 
aansteken, gespreks- en doevragen en een verdiepende handreiking 
voor verdere Bijbelstudie.
Achterin het boek vind je ook nog lekkere recepten, spelletjes, kleur-
platen en extra verdiepend materiaal voor geïnteresseerden. Al met 
al is Lichtjesfeest een mooi cadeau voor de feestdagen, om als gezin te 
leren over Chanoeka, maar ook bijvoorbeeld als cadeau voor leerlin-
gen op (zondags)scholen. Van harte aanbevolen. (RR)

»  Lichtjesfeest; Joyce de Jongh-Foekema; Jongboek.nl; € 19,95
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In 1948 gebeuren er twee belangrijke gebeurtenissen in mijn leven. Op driejarige leeftijd hoor  
ik voor het eerst de naam Israël. Op de Joodse kleuterschool Rosj Pina kan ik uit de mond  
van mijn fröbelonderwijzeres door haar opgewondenheid en de manier van haar uitspraak  

begrijpen dat het over iets heel bijzonders gaat. 

Een stralende zomerdag in 1948 

israël aktueel | december 2016 

9
M

ir
ia

m
 D

u
b

i-
G

a
za

n

Ze spreekt de naam Israël op een heel aparte manier 
uit, nee eigenlijk zingt ze ‘Jis-ra-el’, haar hoofd naar 
het plafond gericht en ver voor zich uitkijkend. Zo 
klein als ik ben, weet ik dat ze zweeft op een ideaal, 
“Israël is geboren”.

Besluit
Zo is haar vlam toen op mij overgeslagen, al op die 
leeftijd. Daarom besloot ik twee jaar later, op mijn 
vijfde verjaardag, naar Israël te vertrekken. Dat ik nog 
twaalf jaar gewacht heb is logisch, want hoe kom je 
alleen naar Israël? Literair is het geen probleem, want 
in mijn schrift schrijf ik als achtjarige over een meisje 
dat helemaal alleen naar Israël loopt, door België naar 
Frankrijk en dan per schip naar Haifa. 

Oorlogsverhalen in mijn DNA
Maar nu weer even terug naar 1948, drie jaar na de 
bevrijding. De volgende zin uit monde van mijn 
moeder wordt een onderdeel van mijn DNA. “Jij bent 
geboren in de onderduik op 12 maart 1945 in een kel-
der in de Jan Luykenstraat, zonder dokter.”
Mijn prille jeugd beleef ik in de Tilanusstraat in 
Amsterdam. De oorlogsverhalen van mijn ouders 
zweven over mij heen, hun leed en verdriet na de be-
vrijding plakken op mijn huid. Een onzichtbare, maar 
voelbare laag. In mijn (onder)bewustzijn blijven ze 
eeuwig bestaan, de zielen van mijn vaders en moeders 
familieleden die in de kampen vergast en omgekomen 
zijn. Wat kan een kleine peuter daarover weten op een 
mooie zomerdag in 1948 als ze op het trottoir zit te 
genieten van de zon?

Fotograaf
Dan komt er een nieuwe figuur de straat binnenlo-
pen met een groot fotoapparaat in zijn handen. De 
kinderen rennen meteen op hem af. “Wie wil er op 
de foto?” Ze dansen om hem heen. “Ga maar even je 
moeder roepen en als ze het goed vindt, dan zal ik 
een mooie kiek van jou maken.”
Mijn moeder is niet thuis, dus kan ik niet meedoen.  
Een voor een komen de vrouwen naar buiten.  
De handen worden in de zakken van de ochtendjas-
sen gestoken, de centen worden geteld uit de por-
temonnees. Daarna worden mijn speelkameraadjes 
een voor een vereeuwigd. 

Na een tijdje heeft de fotograaf zijn werk gedaan.  
Dan komt hij naar mij toe. “Hé, meissie, wil jij niet 
op de foto?” Met een droeve stem zeg ik dat mijn 
moeder niet thuis is. “Geeft niet hoor, ik ga van jou 
een plaatje maken en als de foto klaar is, zal ik je 
moeder wel vragen om dat te betalen, zo’n lieverd 

kan ik niet zo laten zitten.” “Wacht dan even, dan 
moet ik iets halen”, en gauw ren ik naar mijn deur 
die mijn moeder op een kier heeft laten staan zodat 
ik vrij naar binnen of naar buiten kon gaan.

De Friezin
In de slaapkamer van mijn ouders neem ik een stoel 
en klim erop. Ik open de kast en op de derde boven-
ste plank haal ik het eruit. Ze is gewikkeld in een 
witte doek, de pop van mijn grootmoeder. Gauw ren 
ik naar de fotograaf en ga weer op de stoep zitten.
Langzaam haal ik de doek eraf. Daar ligt ze in mijn 
armen voor de eerste maal, de Friese pop van mijn 
grootmoeder in Friese kledij. Hier is de foto van een 
driejarig meisje, vernoemd in de oorlog naar haar 
twee grootmoeders en haar overgrootvader: Maria, 
Betty, Simon(e). Zij zijn alle drie vermoord. En hier 
ligt de Friezin die mijn moeder nooit uit de kast 
heeft gehaald, omdat ze meteen begon te huilen 
als ze het over die pop had, waarna ze drie dagen, 
totaal van slag af, in bed bleef liggen.

Natuurlijk was ze erg kwaad op mij toen de foto-
graaf de foto kwam brengen en hij haar om geld 
vroeg. Maar ook omdat ik de Friese pop in mijn 
handen heb vastgehouden.

Israël en Shoah
De pop is tijdens hun vele verhuizingen verloren ge-
gaan. Deze foto heb ik pas een jaar geleden gevon-
den, de enige uit mijn prille jeugd. Vanaf mijn derde 
jaar zijn Israël en de Shoah (Holocaust) met elkaar 
verbonden zoals het ook in vele geschiedenisboeken 
staat beschreven. Voor mij een voldongen feit.
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‘Ik schrijf als 
achtjarige over een 
meisje dat helemaal 
alleen naar Israël 
loopt.’

Weldoeners

Volgens de Goot500 van dit jaar zijn 
twee ons welbekende Israëlische vrien-
den een vermelding waard: rabbijn 
Chaim Eisen en rabbijn David Porto-
wicz (foto). David Portowicz is oprich-

ter van het Jaffa Instituut en zet zich 
in voor de armste kinderen van Israël. 
Rabbijn Chaim Eisen is een rabbijn die 
al jarenlang werkt aan verzoening tus-
sen Joden en christenen. Goot500 wil 
inspireren met vijfhonderd hoopvolle 
verhalen van mensen die vrijwel nooit 
een podium krijgen. | Foto: CvI

Snelle vlucht, lange file
Nog een paar maanden en dan is de 
nieuwe luchthaven in Eilat klaar. Dan 
kun je in drie kwartier van Tel Aviv naar 
Eilat vliegen (of andersom). Alleen is er 
nog niets gedaan aan de wegen naar 
en van de luchthaven. De negentien ki-
lometer naar Eilat kunnen niet zomaar 
een grotere drukte aan. De toegezeg-
de tramverbinding blijkt de komende 
jaren nog niet te worden gebouwd. 

Daarom trekt de burgemeester van 
Eilat, Yitzhak Halevi, aan de bel bij de 
minister van Transport. Hij dringt erop 
aan de weg snel te verbreden, anders 
wordt de autorit van 20 minuten naar 
Eilat zeker 45 minuten, net zolang als 
de vlucht vanuit Tel Aviv.

Vrijwilliger in Oeganda
Het Joods Agentschap biedt vanaf 
nu aan vrijwilligers uit Israël en de 
Joodse gemeenschappen wereldwijd 
de mogelijkheid om vrijwilligerswerk 
te gaan doen in Oeganda. Het gaat om 
ontwikkelingshulp. Denk aan projecten 
als het bouwen van wegen, onder-
wijs, gezondheidszorg en landbouw. 
Projecten met als doel dat de lokale 
bevolking deze taken straks zelf op 
zich kan nemen.

Helikopters aangepast
Israël past zijn Apache-helikopters aan 
zodat ze ook Israëlische raketten kunnen 
afvuren. Nu kan het toestel alleen 
Amerikaanse raketten gebruiken. Tijdens 
de Gazaoorlog van enkele jaren terug 
weigerde Amerika om Israël met raket-
ten te bevoorraden. Om onafhankelijk te 
kunnen zijn over wanneer en waar Israël 
de raketten wil inzetten, gaat Israël de 
helikopters aanpassen. | Foto: Flash90

| Foto: IDF
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Nadat Sefardische (Spaanse) Joden in de zestiende eeuw met hun diamanthandel vanwege de Spaanse  
inquisitie naar Nederland waren gevlucht, werd Amsterdam de diamantstad van de wereld. Na de Tweede  

Wereldoorlog zijn Gassan Diamonds, Royal Asscher en Coster Diamonds erin geslaagd om niet alleen  
te overleven, maar ook onovertroffen toonaangevend te worden. We nemen een kijkje in de  

bijzondere geschiedenis van de drie diamantbedrijven.

Joodse schittering in 
de diamantwereld

interview

Gassan Diamonds
Het historische Boas-gebouw uit 1879 ziet er vanbuiten karakteristiek uit. De 
 synagoge die op het binnenplein stond, is er niet meer, maar het ketelhuis waar de 
stroomaandrijving plaatsvond nog wel. Het gebouw van Gassan diamantslijperij is 
vanbinnen modern, maar sfeervol. De combinatie van oud en nieuw komt overeen 
met de Joodse geschiedenis in de diamantwereld; het is een veelbewogen verhaal.

In zijn ruime en comfortabele kamer op de derde verdieping vertelt directeur Benno 
Leeser, zoon van mevrouw Leeser-Gassan, hoe het diamantbedrijf zo succesvol 
is geworden. Dit ondanks het feit dat Amsterdam in de Tweede Wereldoorlog als 
diamantstad bijna verdwenen was, na de Duitse deportatie van duizenden Joodse 
diamanthandelaren en diamantbewerkers.
Maar na 1945 bleek dat de overgebleven Joodse gemeenschap dezelfde eigenschap 
vertoonde als hun product, de diamant, want het woord diamant komt van het 
Griekse Adamas, wat betekent ‘onverslaanbaar’ en ‘onoverwinnelijk’.

Uitstel, maar geen afstel
Omdat diamanten voor de Duitse oorlogsvoering erg belangrijk waren, kregen zo’n 
achthonderd Joodse diamantairs in de Tweede Wereldoorlog uitstel om op trans-
port gesteld te worden. Ze ontvingen een stempel (Sperr) op hun persoonsbewijs, 
maar moesten daar wel voor betalen aan de Duitsers, met de verkoop van diaman-
ten en juwelen ter waarde van 30.000 gulden. Tegelijkertijd roofden de Duitsers 
diamanten van handelaars en uit de diamantfabrieken. Zelfs een diamant op een 
dasspeld werd ter plekke afgerukt. Door uitstel van deportatie vertrokken de Joodse 
gezinnen in 1943 met de laatste treinen naar Westerbork en Bergen-Belsen. Bijna 
niemand is teruggekomen. Terwijl Benno uit het raam kijkt en even stil is, zegt hij: 
“Onder de overlevenden van Bergen-Belsen waren mijn moeder en mijn oma.”

Vluchten
“Mijn grootvader Samuel Gassan was diamantsnijder en wilde de onzekerheid niet 
afwachten. Hij vluchtte in 1942 met een hoeveelheid diamanten, verstopt in zijn 
schoenen en revers naar Zwitserland, waar hij de diamanten verkocht. Intussen 
werd het grote diamantslijpersgebouw van de gebroeders Boas door de Duitsers 
overgenomen en geliquideerd. Er waren 357 slijpers werkzaam in de fabriek. De 
familie Boas en haar diamantwerkers werden gedeporteerd. Ze kwamen niet terug. 
Mijn grootvader die daar werkte, was de dans ontsprongen doordat hij al gevlucht 
was.”

Accentverschuiving
Na de oorlog kreeg het gebouw weer zijn oorspronkelijke functie. “Grootvader 
Samuel kwam terug uit Zwitserland en begon opnieuw als diamantair, nu in de 
Diamantbeurs. Ik heb veel van mijn grootvader geleerd, en mijn broer en ik namen 
in 1983 het bedrijf over. Later kochten we het Boas-gebouw, waar mijn grootvader 
het vak van diamantslijper geleerd had.
Inmiddels hebben we in Amsterdam 450 werknemers, onder wie een aantal dia-
mantslijpers en -bewerkers. Er heeft een accentverschuiving plaatsgevonden, want 
de focus ligt nu meer op de vierhonderdduizend bezoekers per jaar vanuit de hele 
wereld. Behalve een rondleiding, waar je ook diamantslijpers aan het werk kunt 
zien, hebben wij hier een grote winkel waar diamanten en edelstenen gekocht kun-
nen worden, verwerkt in sieraden en horloges.”

Eigen juwelenlijn
Wat maakt Gassan Diamonds zo succesvol? Benno: “Om in de diamanttaal te spre-
ken, heeft ons bedrijf drie belangrijke  facetten: kwaliteit, service en een stabiel fami-
liebedrijf. Ook zit er beweging in ons bedrijf door een eigen ontwik kelde juwelenlijn. 
Daarnaast is de Gassan 121-diamant beroemd geworden door zijn unieke slijpvorm 
van 121 facetten, in plaats van de gebruikelijke 57. Daardoor ontstaat een briljante 
schittering en heeft deze diamant een prachtige uitstraling.”

Israël
Benno doet ondermeer zaken in Israël. “Daar kopen en verkopen we diamanten, die 
Israël slijpt in met name de ‘peer’- en ‘markies’-slijpvorm. Ze worden met de hand 
geslepen, zodat iedere diamant uniek is. Elke diamant wordt beoordeeld op de vier 
C’s: Carat (karaatgewicht), Colour (kleur), Clarity (zuiverheid) en Cut (slijpvorm). 
Deze vier kenmerken bepalen de kwaliteit.” 

Gassan heeft inmiddels een groot aantal winkels in binnen- en buitenland. Benno is 
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn maatschappelijke 
betrokkenheid en hij kreeg een onderscheiding voor zijn familiebedrijf. De Boas-fa-
briek doet zijn naam eer aan, want Boas betekent ‘in hem is kracht’.



kort nieuws

Huizenprijzen gaan  
dalen

Onderzoek van het Shoresh Instituut 
laat zien dat de huizenprijzen in Israël 
in de nabije toekomst gaan dalen. Al 
jaren is er minder aanbod, minder wo-
ningbouw, dan vraag. De prijzen van 
woningen zijn daardoor enorm geste-
gen. Een groot probleem voor Israël, 
omdat mensen bij gebrek aan alterna-
tieve, betaalbare woningen toch maar 
instemmen met een dure woning en 
daardoor vaak een armoedig bestaan 
leiden: er is geen of weinig geld meer 
over voor de overige vaste uitgaven. 
Uit het net gepubliceerde onderzoek 
blijkt dat er al enkele jaren meer 
woningen worden gebouwd dan dat 
de vraag stijgt. Ergens in de komende 
jaren verwachten de onderzoekers dat 
het omslagpunt bereikt wordt waarop 
er minder woningzoekenden zijn dan 
het aanbod van woningen. Prijzen 
zullen daarom gaan dalen, denken de 
onderzoekers. | Foto: Flash90

 
Teruggeven Joodse  
eigendommen
De Europese Unie geeft zijn volledige 
steun aan de pogingen van de World 
Jewish Restitution Organization. 
De organisatie zet zich in voor het 
terugbezorgen van eigendommen die 
tijdens de Holocaust van Joden zijn 
gestolen. Voorzitter Schultz van het 
EP: “Ik zet me volledig in om aan-
dacht te vragen voor de Holocaust 
en de misdaden die gepleegd werden 
tegen de Joden.”

Mortier belandt in Israël
Een mortier uit Syrië belandde half 
november in Israël. De mortier ver-
wondde niemand en er raakte niets 
beschadigd. Het Israëlische leger gaat 
ervan uit dat de mortier per ongeluk 
op Israël werd afgevuurd en dat het 
geen opzettelijke aanslag was. Maar 
Israël heeft wel teruggevuurd. “Het 
leger tolereert geen enkele poging 
om de soevereiniteit van de staat 
Israël of de veiligheid van de burgers 
te schaden.” 

Daimler naar Israël
De Duitse autofabrikant Daimler is 
van plan een onderzoek- en ontwik-
kelingsafdeling in Israël te openen. 
De afdeling komt in Tel Aviv en gaat 
zich richten op mobiliteit en informa-
tievoorzieningen. | Foto: Michaela Rehle
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Coster Diamonds
Ook Coster Diamonds is een gerenom-
meerd bedrijf met een heftige geschie-
denis. Moses Elias Coster begon in 1840 
met zijn fabriek aan het Waterloo plein, 
en is de oudste diamant slijperij. Coster 
heeft de bekende diamant Koh-I-Noor 
(berg van licht), gedolven in India, 
geslepen. Deze is verwerkt in de Britse 
kroonjuwelen, evenals de Dresden-di-
amant voor de kroonjuwelen van het 
Saksische vorstenhuis.

Horloge koningin Juliana 
In eigen land heeft Coster diamanten 
geslepen voor het horloge van konin-
gin Juliana, ter ere van haar vijftig-
ste verjaardag, als geschenk van het 

Nederlandse volk. Coster haalde zelfs 
het Guiness Book of Records door de 
kleinste diamant ooit, van 0,11 mm, 
met 57 facetten te slijpen.

Diamantmuseum
In de Tweede Wereldoorlog heeft 
Coster, evenals Gassan en Asscher, het 
zwaar te verduren gehad. De toenmalige 
directeur Benjamin Manus werd door 
de Duitsers eerst aan de kant gezet als 
directeur, en werd in 1943 op transport 
gesteld naar Sobibor, waarvan hij niet 
terugkwam. Na Ben Meier is nu Kees 
Noomen directeur. Coster heeft een 
diamant museum en geeft ook rondlei-
dingen door het bedrijf.

Borstschild priesterkleding
Op de website van Coster Diamonds 
staat een prachtige foto van het 
borstschild van de priesterkleding met 
de twaalf edelstenen, als beeld van de 
twaalf stammen van Israël. In de Bijbel 
komen diamanten voor in Exodus, 
Jeremia, en Ezechiël. Daar wordt het 
Hebreeuwse woord jahalom vertaald als 
diamant.

Gassan Diamonds, Royal Asscher en 
Coster Diamonds zijn drie briljante 
bedrijven die niet alleen in Nederland 
toonaangevend zijn, maar ook ver 
daarbuiten.

Royal Asscher
Evenals het Boas-gebouw heeft het historische diamantslijpers-
gebouw van Royal Asscher ook vele ramen, bedoeld voor opti-
maal lichteffect voor het slijpen van diamanten. In 1854 begon 
Joseph Isaac Asscher met het kloven, snijden en slijpen van 
diamanten. Niet voor niets kreeg Royal Asscher in 1980 het pre-
dicaat Koninklijk toegekend, want Asscher onderscheidde zich 
succesvol in het slijpen en kloven van ‘koninklijke’ diamanten 
voor royals in binnen- en buitenland.

Directeur Edward Asscher is de vijfde generatie in het  
familiebedrijf, en ook zijn kinderen zijn alweer bij het bedrijf 
betrokken. De vriendelijke ontvangst krijgt een extra dimensie 
door de mooie historische kamer waarin wij ons bevinden, waar 
vijf generaties familieportretten hangen, naast foto’s van royals 
voor wie Asscher de diamanten mocht kloven, slijpen en bewer-
ken, en die het bedrijf met een bezoek hebben vereerd. Nu zijn er 
nog twee slijpers in Amsterdam, maar wereldwijd zijn het er 260, 
hoewel Royal Asscher de focus inmiddels heeft gelegd op het 
ontwerpen van juwelenlijnen in binnen- en buitenland. 

Netanyahu
Edward: “Wij werken in een aantal landen, waaronder Israël, 
want dat is een belangrijk handelscentrum waar diamanten wor-
den verhandeld en geslepen. Vorig jaar hadden we in Israël een 
diamantcongres op topniveau in het kantoor van de premier, in 
aanwezigheid van Netanyahu, om van gedachten te wisselen over 
de ontwikkeling van de diamantindustrie. Dit was een waardevol 
en constructief congres.” 

Tower of London
De rijke geschiedenis van Royal Asscher nam vanaf 1903 een 
vlucht, want toen werd Asscher gevraagd om de tot dan toe 
grootste gevonden ruwe diamant, de Excelsior, te kloven. Even 
later vroeg de Britse koning Edward VII om de nog grotere 
diamant, de Cullinan van 3106 karaat, te kloven en te slijpen. 
Diamanten hiervan zijn verwerkt in de scepter en de kroon van 
de Britse kroonjuwelen. “Toen koningin Elizabeth ons bedrijf 
bezocht, droeg zij de Cullinan III en VI in haar broche. De stenen 
zijn nu te zien in de Tower of London”, vertelt Edward met enige 
trots.

Máxima
De diamantslijperij was daarna zo beroemd dat de hele wijk om 
het gebouw heen de Diamantbuurt werd genoemd en de straten 

de namen van edelstenen kregen, zoals de Saffier-, Robijn- en 
Smaragdstraat. En de continuïteit in koninklijke families blijft, 
want “nu draagt koningin Máxima een oranje diamant die bij ons 
geslepen is”, voegt hij eraan toe.

Vijftien overlevenden
“Joseph Asscher opende rond 1914 een filiaal in Parijs, terwijl zijn 
broers Abraham en Jacob het bedrijf in Nederland leidden. Abra-
ham werd in 1943 door de Duitsers op transport gesteld, evenals 
mijn ouders en andere familieleden. Hij overleefde Bergen-Bel-
sen en begon na de oorlog opnieuw met het familiebedrijf. Vóór 
de Tweede Wereldoorlog werkten er vijfhonderd diamantslijpers 
en -bewerkers in de fabriek, maar na de oorlog waren er slechts 
vijftien overlevenden.” Inmiddels is Royal Asscher opnieuw we-
reldwijd succesrijk en bekend.

Conflictdiamanten
Vanwege zijn maatschappelijke betrokkenheid is Edward Asscher 
geridderd tot Officier in de orde van Oranje Nassau. Hij is de initia-
tiefnemer van het Kimberley-proces, wat gaat over conflictdiaman-
ten. Dit proces heeft tot doel te voorkomen dat met de opbrengst 
van de diamanten in bepaalde landen terreur wordt gefinancierd. 
Ook zit Asscher in de adviesraad van stichting Elijah voor hulp aan 
Holocaustoverlevenden. Met een bestuursfunctie in het Joods His-
torisch Museum is hij nu gestopt, evenals met het VVD-lidmaat-
schap voor de Eerste Kamer. Neef Lodewijk neemt de honneurs in 
de politiek inmiddels waar, maar dan in een coalitiepartij.

Edward Asscher weet dat zijn naam Asscher van de stam Aser 
komt, wat betekent ‘gelukzalige’. Een mooiere naam voor dit 
familiebedrijf kun je niet bedenken.



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,-!

JAFFA heeft dringend vrienden nodig, heeft u nodig 
           NOODkreet: steun Jaffa financieel of met een actie 

    

 

bankrekening nummer:  
NL12 RABO 0335 5422 39 

JAFFA LÉÉFT ALS U GÉÉFT 

hartelijk bedankt 

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 NIEUWE nieuwsbrief:  
telef. 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 

GEEF tijd en organiseer een  actie ten bate van de kinderen van 
Jaffa, want… 
ook wij in Nederland hebben hulp nodig om de onmisbare steun aan 
het Jaffa Instituut te blijven waarmaken. 
Onze activiteiten coördinator Lulof Drenth wil samen met u, met jou 
aan de slag. Verras hem en neem contact met hem op.  
e-mail:  ldrenth@planet.nl/telef. 0598 38 01 01 

MAAR, óók uw financiële steun kunnen wij niet missen, want…  
het Jaffa Instituut is voor haar activiteiten mede van u afhankelijk. 

 

facebook: 
Jaffa-Project  
Nederland 

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

Getallen in de Bijbel - Het Engelse origineel van dit boek 
stamt uit 1894. Het boek is verdeeld in twee hoofddelen. Het 
eerste gaat over het bovennatuurlijke ontwerp van de getallen 
in de Bijbel; met algemene informatie daarover en de bijzondere 
wijze waarop ze gebruikt worden. Het tweede - en grootste - deel 
gaat over de geestelijke betekenis van allerlei specifieke getallen 
in de Bijbel. Dit is inmiddels de 2e druk van ‘Getallen in de Bijbel’!
Dr. E.W. Bullinger - 304 blz - 21x14,7 cm - 9789066943094 - € 17,50

H.B. Slagter (red.) - 400 blz - 21,7x15,5 cm - 9789066942141 - € 21,95

De NAMEN in de Bijbel - Betekenis & Concordantie 
Alle ca. 6000 namen in het Oude en Nieuwe Testament. In de 
spelling van de (Herziene) Statenvertaling, de NBG-’51-vertaling en 
de NBV. Inclusief de Hebreeuwse en Griekse grondtekst. Elke naam 
is voorzien van een betekenis, dan wel waarschijnlijke betekenis; 
plus de complete lijst met Schriftplaatsen waar de naam voorkomt.
Prachtige en stevige uitvoering met harde kaft. 2e druk.

AMCHA ISRAEL
In Israel wonen nog 190.000 

overlevenden van de Holocaust. 

AMCHA biedt psychosociale hulp in 15 behandel  centra 
aan 19.500 getraumatiseerde mensen.

Steun Vrienden van 
Amcha Nederland Amersfoort

IBAN: NL42 ABNA 049 06 06 210

www.amcha.nl
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Open vensters  
naar Jeruzalem

De legerplaats 
In Numeri 2 wordt de plaats van de 
stammen van Israël aangegeven bij 
het zich legeren rondom de taberna-
kel. Hier treffen we de vier wind-
richtingen aan in hun Hebreeuwse 
benaming. Vers 10 spreekt van het 
legeren van stammen aan de zuid-
zijde, temanáh. Vers 25 zegt voor 
andere stammen: aan de noordzijde, 
tsafonáh. In vers 18 zien we iets van 
de geografie van Israël, die benaming 
is duidelijk aardrijkskundig: enkele 
stammen moeten zich legeren aan 
de westzijde, jámah. De letterlijke be-
tekenis is hier: in de richting van de 
jam, de zee. Dat is hier uiteraard de 
Middellandse Zee. De laatste groep 
stammen wordt genoemd vanaf vers 
3. Juda, Issaschar en Zebulon moeten 
hun kamp opslaan aan de oostzijde. 
Er wordt bij gezegd: aan de kant waar 
de zon opgaat, mizracháh. Ook hier 
hebben we weer een min of meer 
aardrijkskundige benaming. Het 
werkwoord dat bij mizrach, oosten, 
hoort is zarách, en dat behelst het 
stralen van de opgaande zon. Het 
bijzondere van jam en mizrach is 
dat deze termen ons terugbrengen 
naar de schepping, naar die eerdere 
inrichting die God had gegeven.

In de huiskamer 
Het is een traditioneel Joods gebruik 
om een vaste richting in acht te ne-
men bij het uitspreken van gebeden, 
namelijk met het gezicht naar het 
oosten. In de huiskamer wordt het 
oosten aangegeven door middel van 
een bordje aan de oostelijke wand. 
Het is een schildje, soms van porse-
lein, met daarop het woord mizrach. 
Het is een eenvoudige, vaste,  
dagelijkse hulp om de gedachten te 
richten naar Jeruzalem, en verder 
naar het centrum daarin, de tempel. 
Zelfs in een dienst van Messiaanse 
Joden kan men het meemaken dat de 
groep zich bij het uitspreken van de 
gebeden naar het oosten wendt.

Ook de synagoge 
Ook de synagoge kent dit gebruik en 
gaat daarin zelfs nog verder. Oude, 
opgegraven resten van synagogen in 
Israël laten zien dat gebouwen met 
hun voorkant richting Jeruzalem 
wezen. Daarbij betreft het niet steeds 
de oostelijke richting. Opgegraven 
bouwresten in bijvoorbeeld Kaper-
naüm en Chorazin, laten zien dat 
de voorgevel van het gebouw aan de 
zuidkant stond, richting Jeruzalem. 
Daar wees het gebouw dus heen.

Daniël 
Daniël had, zo vernemen we in 
hoofdstuk 6, in zijn huis open ven-
sters “aan de kant van Jeruzalem”. 
Als er bevolen is dat “er geen verzoek 
mocht worden gedaan aan enige god 
of mens behalve aan de koning”, gaat 
Daniël in gebed zoals hij dat drie-
maal daags placht te doen. Het staat 
er niet letterlijk, maar de toevoeging 
dat de vensters aan de kant van 
Jeruzalem waren, is daar niet voor 
niets, en het kan bijna niet anders 
of Daniël sprak zijn gebed uit in de 
richting van Jeruzalem, in dit geval 
westwaarts.

Een modern mizrach, oosten 
Er zijn dus Bijbelse bronnen voor de 
traditie van het bidden in de richting 
van Jeruzalem. Ook de Misjna en 
diens opvolger de Talmoed geven er 
regels voor. En als in de moderne tijd 
het zionisme opkomt, dan zien we 
ook daarbinnen het zich richten naar 
Jeruzalem, en wel op een specifieke 
manier, namelijk in het religieuze 
zionisme. Rabbijnen waren verdeeld 
over het politieke doel van de zionis-
ten, een eigen staat, maar een aantal 
van hen begon een religieuze bewe-
ging binnen het politieke zionisme: de 
beweging van de mizrachi, gesticht in 
Wilna, Litouwen, in 1902. 

Het werd een internationale be-
weging die, na een samengaan met 
geestgenoten, uiteindelijk uitmond-
de in wat we kennen als de NRP, de 
Nationale Religieuze Partij, binnen 
de regering van Israël. Men wist 
meerdere doelen te bereiken: een 
eigen schoolsysteem, dat later in de 
staat werd geïntegreerd, een religieu-
ze universiteit, Bar-Ilan, het mee-
bepalen van wetten op het gebied 
van de naleving van de Sjabbat en de 
Joodse feestdagen, huwelijkswetten 
en die op het gebied van echtschei-
ding. Men richtte een dagblad op, 
Ha-tsófèh (De Uitkijkpost). Ook de 
oprichting van een religieuze uitge-
verij kwam tot stand. Vele uitgaven 
rond Thora en Judaïsme zagen het 
licht bij hun Mosad Ha-Rav Kook. 
Een prachtig motto maakt het stre-
ven van de mizrachi/NRP duidelijk: 
het land van Israël voor het volk van 
Israël naar de Thora van Israël. Nu, 
Israël is strikt genomen een socia-
listisch georiënteerd land, maar de 
mizrachi-beweging wist binnen het 
zionisme een religieuze factor aan te 
brengen. De naam mizrachi is dan 
ook doelbewust gekozen.  
Hij is samengesteld uit de woorden 
Merkaz Roechani. Die betekenen: 
geestelijk centrum. Als dat niet naar 
Jeruzalem wijst? 
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De noen is de veertiende letter 
van het alefbeet. Het is de 
letter n. Hij heeft twee vormen, 
een ‘gebogen’ en een ‘rech-
te’. De gebogen noen wordt 
geschreven aan het begin of in 
het midden van een woord, de 
rechte (niet veel meer dan een 
lange verticale streep) als hij de 
laatste letter van een woord is. 
Daarom wordt hij ook noen-so-
fiet (sluitnoen) genoemd. 
Het oorspronkelijke teken 
waaruit de latere noen en 
onze n zijn ontstaan, was een 
pictogram van een slang. Slang 
is in het Hebreeuws nachasj. 
Volgens een andere verklaring is 
het een ontkiemend zaadje (het 
symbool ziet er een beetje uit 
als een sliertje taugé). Dat zou 
samenhangen met een  
Hebreeuws woord noen dat 
voortgang, nageslacht/erfge-
naam betekent. De noen is een 
van de letters die in een tradi-
tionele Thorarol een kroontje 
krijgen (net als bijv. de gimel). 

Noen is ook een Aramees 
woord dat ‘vis’ betekent. Jozua, 
de opvolger van Mozes, is de 
zoon van Noen. In de uitleg 
wordt dit symbolisch op elkaar 
betrokken. Mozes is als een vis 
uit het water gehaald. Jozua is, 
als zijn opvolger, de ‘zoon van 
de vis’. Beiden kenmerken zich 
door hun nederigheid  
(zie onder).
De getalswaarde is vijftig.  
Vijftig staat voor vrijheid en 
volheid van leven. Vijftig dagen 
worden geteld van Pesach tot 

Sjawoe’ot, van de uittocht tot de 
verbondssluiting bij de Sinaï. Elk 
vijftigste jaar is een jubeljaar, de 
voltooiing van zevenmaal zeven 
jaar. In het jubeljaar wordt 
vrijlating voor alle bewoners van 
het land afgekondigd. 
In de Talmoed staan de twee 
vormen van de noen voor de 
nederige getrouwe (Hebreeuws: 
Ne’eman) die opgericht zal 
worden (in de komende wereld, 
verduidelijkt Rasji). “Verneder 
u voor de Heere, en Hij zal u 
verhogen” (Jacobus 4:10).  
Nederigheid is de unieke kwali-
teit van de Messias.
De getalswaarde van de naam 
David is veertien. De noen 
wordt geassocieerd met het Da-
vidische koningschap. In Psalm 
72 staat: “Zijn naam zal voor 
eeuwig blijven, zolang de zon 
er is, wordt zijn naam voort-
geplant (Hebreeuws: jinnon)”. 
Daarom is Jinnon een van de 
namen van de Messias. Jinnon 
impliceert dat het koningschap 
van de Messias altijddurend is.

Noen
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Het alefbeet
Kees de Vreugd
kdvreugd@cvi.nl

Koning Salomo spreekt bij de inwijding van de tempel over bidden tot de Here  
“in de richting van de stad die Gij verkoren hebt”, Jeruzalem (1 Koningen 8:44).  

Het daaruit ontstane gebruik is er nog tot in onze tijd.

tittel en jota

Een voorbeeld van een tegeltje dat in een Joods huis de richting van het oosten aangeeft.



Stuur of geef deze 
evangelisatiespecial 
als kerst- of nieuwjaarswens
Aan het eind van het jaar wensen veel mensen elkaar ‘gelukkig 
nieuwjaar’. Een goede gezondheid, welzijn en welvaart. 
Maar is dat het échte geluk dat we toe willen wensen? 
Als lezer van Israel Aktueel gelooft u toch 
dat alleen de Here Jezus echt licht in ons 
leven kan laten schijnen?

     0343 – 413300
abonnementen@zoeklicht.nl
www.zoeklicht.nl/evangelisatie

Als lezer van Israel Aktueel gelooft u toch 
dat alleen de Here Jezus echt licht in ons 
leven kan laten schijnen?

Het Zoeklicht Evangelisatie
special

Iedereen heeft wel familie, vrienden of buren 
die Jezus nog niet kennen als Zoon van God, Die 
ook voor hem of haar naar de wereld kwam. Juist 
voor hen is dit bijzondere evangelisatienummer 
bedoeld. Met toegankelijke en persoonlijke 
artikelen willen we hen vertellen over de 
boodschap van Johannes 3:16. Op de achterkant 
van deze special is ruimte gelaten om uw eigen 
kerstboodschap of nieuwjaarswens op te schrijven. 

Dit evangelisatienummer is helemaal gratis, we 
vragen alleen een bijdrage voor de verzendkosten. 
Meer informatie en bestellen kan via: 
www.zoeklicht.nl/evangelisatie

Ja, 
ik bestel ______ 
exemplaren van het 
evangelisatienummer

Opsturen naar: Het Zoeklicht, Antwoordnummer 2020, 3940 VB Doorn 
(postzegel niet nodig). Bestellen kan ook via: www.zoeklicht.nl/evangelisatie

Naam:

Adres:

PC / Woonplaats:

Tel:

E-mail:

Het Zoeklicht Evangelisatie
special
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De Israëlische concertpianiste Astrith Baltsan treedt van 29 november 
tot 1 december op in Kampen, Barendrecht en Amsterdam met een 
prachtige concerttour over het Israëlische volkslied Hatikva. 
 
Het Hatikva (‘de hoop’) is meer dan 130 jaar oud. Astrith Baltsan neemt ons mee in 
de voetstappen 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 Nederlandse 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 
christenenvoorisrael.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 

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

israël

Chanoeka 5777/2016 

Menora in Den Haag
Al voor het vierde jaar organiseert Christenen voor Israël een Chanoekaviering 
in samenwerking met en uit solidariteit met de Joodse gemeenschap. Dit jaar 
op een prachtlocatie: op het Carnegieplein, voor het Vredespaleis in Den Haag.

Het Vredespaleis huisvest onder meer het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde 
Naties. Een bolwerk van het internationaal recht. Maar in een wereld waar het door mensen 
gevormde recht steeds meer maatgevend wordt, verkondigt het Chanoekafeest de overwin-
ning van Gods recht; Zijn Thora die Hij aan Israël gaf om een licht voor de volkeren te zijn. 

De Chanoekaviering in Den Haag vindt plaats op woensdag 28 december van 18.00 tot 19.00 
uur. Opperrabbijn Binyomin Jacobs zal de eerste kaars aansteken. Daarna zijn er enkele toe-
spraken. Na de officiële viering is er tot 19.45 uur tijd voor een hapje en drankje. U bent van 
harte uitgenodigd! 

Adventbijeenkomst 17 december

De komst van de Messias
Advent is de verwachting van de komende Messias. Daarbij denken we niet 
alleen terug aan Zijn komst in Bethlehem met kerst, maar staan we vooral stil 
bij Zijn wederkomst.

Van harte nodigen wij u daarom uit voor onze adventbijeenkomst op zaterdag 17 december 
in het Israël centrum 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.

 

Maak er een gezellig uitje van en reis op 28 december samen met anderen 
met de bus vanuit diverse plaatsen naar Den Haag. De bussen zijn rond 
17.00 uur bij het Vredespaleis en rijden vanaf 19.30 uur weer terug.  
Er zijn vijf buslijnen:

• Alkmaar – Haarlem – Den Haag
• Zwolle – Apeldoorn – Veenendaal – Den Haag
• Nijkerk – Leusden – Gouda – Den Haag
•  Gorinchem – Papendrecht – Rotterdam – Den Haag
• Middelburg – Kapelle – Barendrecht – Den Haag
 
»  U reist mee voor 20 euro. Voor meer details over de opstapplaatsen kijkt u  

op cvi.nl/chanoeka of bel 033-2458824

Met de bus naar Den Haag

Foto: Rogiro/ CC2.0 Flickr.com



Ook in het voorjaar van 2017 geven we weer een vervolg aan de  succesvolle 
Israëlcursus. We zijn nog druk bezig met het samenstellen van een mooi 
 programma, maar kunnen toch alvast een tipje van de sluier oplichten.

Onder meer oudtestamenticus dr. M.J. Paul (dinsdag 7 maart), Bijbelleraar Jacques Brunt 
(donderdag 23 maart, foto), en IPC-directeur Pieter van Oordt (donderdag 6 april) ko-
men spreken. Daarnaast kunt u opnieuw diverse sprekers uit Israël verwachten.  
Het belooft dus weer een boeiend en gevarieerd programma te worden! 
Het complete programma maken we binnenkort bekend op www.israelcursus.nl.  
U leest er ook meer over in de volgende editie van Israël Aktueel.

Foto: jaquesbrunt.nl
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Expositie Libbe Venema
Nog de hele maand december kunt u 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 bezichtigen in het 
Israëlcentrum in Nijkerk, tussen 10.00 en 16.00 uur, tot zaterdag  
7 januari. 

Venema typeerde zichzelf als: kunstenaar, Groninger en christen met hart 
en ziel. En alle drie zie je af aan zijn werken. Op de expositie in Nijkerk ziet 
u ook enkele werken uit zijn serie over de Holocaust. Het zijn werken met 
ingetogen 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.

De werken op de expositie zijn te koop.

actief

Holland-Koor

Afsluitingsconcert 25-jarig jubileum

Het Holland-Koor zingt al ruim 25 
jaar voor Israël. Met zangers uit heel 
Nederland die maandelijks repeteren 
op drie locaties door het land, on-
der leiding van dirigent Jan Quintus 
Zwart, staat het Holland-Koor garant 
voor een prachtig vol zanggeluid van 
honderden enthousiaste zangers 
en zangeressen die allen met elkaar 
gemeen hebben dat ze hun liefde voor 
Israël willen uitzingen.
Het afsluitingsconcert van het jubi-
leum wordt extra feestelijk met de 
medewerking van vertrouwde mu-
zikanten als Jan Lenselink op piano, 
Noortje van Middelkoop op panfluit, 
Ronald IJmker op het orgel en Chloë 
Elsenaar op viool. Ds. Kees van Velzen 
zal tijdens het concert een meditatie 
houden.
Het Holland-Koor wil natuurlijk ook 
praktisch iets betekenen voor Israël. 
De toegang voor het concert is gratis, 
maar er wordt gecollecteerd voor 
 Sulamot, het nieuwe project in Israël 
dat door het koor wordt ondersteund.

»  Kijk voor meer informatie op  
www.hollandkoor.nl

Op zaterdag 3 december sluit het Holland-Koor zijn 25-jarig jubileum af met een feestelijk concert in de Sint Joriskerk in Amersfoort.  
Het concert begint om 17.00 uur en duurt tot ongeveer 18.45 uur. De toegang is gratis.

Het Holland-Koor tijdens een optreden ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum in Jeruzalem. | Foto: Holland-Koor

Israëlcursus voorjaar 2017
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Schenken en nalaten

Veel mensen dragen Israël en ons werk een 
warm hart toe. Zij staan achter Israël en 
steunen metterdaad. Dat is goed, maar ook 
belangrijk, want wij hebben uw gebed, maar 
ook uw financiële steun hard nodig. Christe-
nen voor Israël is een stichting die volledig 
afhankelijk is van giften. Overweeg daarom 
in de decembermaand eens of u hierin iets 
kunt betekenen voor ons.

Giften
U weet dat wij het zeer waarderen als u de acceptgiro die 
elke keer bij de krant zit, invult en daarmee uw gift aan 
ons overmaakt. Maar ik wil u graag op een andere en een 
voor u aantrekkelijke methode attenderen. Als u namelijk 
uw giften voor minimaal vijf jaar vastlegt in een schrif-
telijke overeenkomst met Christenen voor Israël, zijn 
deze giften volledig aftrekbaar voor uw belastingaangifte. 
Hierdoor hebt u meer aftrekposten en meer teruggaaf, 
waardoor u minder geld ‘kwijt’ bent (zie rekenvoorbeeld).
Zo’n overeenkomst kunt u afsluiten zonder tussenkomst 
van een notaris. Wij sturen u de overeenkomst toe, of u 
download deze op cvi.nl/schenken. Deze wordt in twee-
voud ingevuld en door beide partijen ondertekend. Wij 
voorzien deze vervolgens van een registratie- en transactie-

nummer (beide hebt u nodig voor uw aangifte) en daarmee 
is de overeenkomst bekrachtigd. Wellicht is 1 januari 2017 
een mooie datum om uw overeenkomst te laten ingaan.

Erfenis
Steeds meer mensen geven niet alleen geld tijdens hun 
leven, maar nemen Christenen voor Israël ook op in hun 
testament. U kunt bijvoorbeeld Christenen voor Israël 
voor een bepaald bedrag vermelden en dat eventueel 
koppelen aan een project in Israël (dat is een legaat). 
Maar u kunt ook vastleggen dat uw hele nalatenschap 
bestemd is voor Christenen voor Israël, eventueel samen 
met nog een of twee andere goede doelen. U kunt ook 
bepalen dat Christenen voor Israël een bepaald bedrag 
krijgt en dat de rest voor de kinderen is. U begrijpt, dat 
als u de hele nalatenschap alleen aan Christenen voor 
Israël nalaat, zij desgewenst ook executeur- testamentair 
kan en wil zijn. Een testament moet officieel bij een 
notaris worden opgesteld. Aangezien niemand weet wan-
neer u het tijdelijke voor het eeuwige gaat verwisselen, is 
het belangrijk om deze zaken niet uit te stellen en nu te 
regelen. Het geeft bovendien een goed gevoel als u alles 
eenmaal in uw testament hebt vastgelegd.

»  Voor de eerste nadere informatie vraagt u onze infor-
matiebrochure op over schenken en nalaten, maar u 
kunt ook een afspraak maken voor een persoonlijk 
gesprek. In Nijkerk of bij u thuis. Voor beide belt u 
met 033-2458824 of mailt u naar schenken@cvi.nl.

Rekenvoorbeeld
Stel, u verdient 40.000 euro per jaar en u doneert 
maandelijks 25 euro aan Christenen voor Israël, dat is 
per jaar 300 euro. Dit is minder dan de drempel van 
1 procent die de belastingdienst hanteert en daarom 
kunt u deze gift niet van de belasting aftrekken. Wan-
neer u de gift als periodieke schenking laat vastleggen, 
kan dit wel. Valt u in een hogere belastingschijf dan 
kunt u nog meer doneren aan Christenen voor Israël, 
zonder dat u netto meer geeft dan u nu doet. Ook 
als u de bovengrens van 10 procent van uw inkomen 
passeert, kunt u via een periodieke schenking toch de 
volledige gift aftrekken van de belasting. U kunt al een 
periodieke schenking vastleggen vanaf 250 euro per 
jaar en het bedrag in maandelijkse termijnen beta-
len. Een periodieke schenking heeft een looptijd van 
minimaal vijf jaar.

Leo van Koesveld
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Onze projecten

Kerstgroet
Lieve vrienden!

Ik wens u alvast een gezegende kerst en een voor-
spoedig 2017, met de tekst uit Jesaja 7:14: “Daarom 
zal de Here zelf u een teken geven: Zie, de jonk-
vrouw zal zwanger worden en een zoon baren;  
en zij zal hem de naam Immanuël geven.”

De vreugdevolle viering van Kerstmis komt nader-
bij. Laten we daarom met velen deze vreugde delen. 
Als teken van wat de Heere ons heeft gegeven. We 
willen u die vreugde wensen vanuit de kleine stad 
Bethlehem, waar deze grote gebeurtenis eeuwen 
geleden plaatsvond. Onze Verlosser werd geboren 
om ons echte vrede te geven! Daar danken we de 
Heer voor in deze tijd!

We willen deze vreugde ook delen met onze vrien-
den en gemeenteleden. We zouden een Kerstpakket 
willen geven aan elk gezin. Dat zijn voedselpakket-
ten, voor gezinnen die het echt nodig hebben. Hoe 
mooi zou het zijn als we net als vorig jaar 180  
gezinnen een pakket kunnen geven? Een pakket, 
dat 100 dollar kost, maar wekenlang de last zal 
verlichten. De omstandigheden van de gezinnen 
zijn vaak moeilijk. We leven hier tussen Arabische 
buren, er is weinig werk, en reizen verloopt vaak 
met veel obstakels. Ik weet nog dat gezin dat vorig 
jaar naar me toe kwam na afloop van het kerst-
diner. “We danken Hem dat u dit diner voor ons 
gezin heeft geregeld, want anders – eerlijk waar – 
hadden we ons geen kerstdiner kunnen  
veroorloven. Dit is echt een verwennerij!”

Daarom hoop ik dat u ons wilt steunen, zodat we 
Gods vreugde kunnen laten schijnen in de harten 
van de mensen. Dat Bethlehem hoop brengt, brood 
brengt. Brood op de tafels van de mensen.  
Bethlehem betekent tenslotte ‘broodhuis’. 

Dank voor uw geduld, uw hart voor ons, uw tijd en 
steun bij het werk van de Heere. 

In Zijn dienst,

Dominee Naim en Elvira Khoury
Bethlehem

»  Als u Naim en Elvira Khoury uit Bethlehem 
wilt helpen met hun kerstpakkettenactie, 
maak dan een bijdrage over op  
NL38 ABNA 0529 310 252 en vermeld daarbij 
‘kerstpakketten Bethlehem’.

Whatsapp nieuwsdienst
De berichtendienst Whatsapp is in de afgelopen 
jaren razendsnel een belangrijk communicatieka-
naal geworden voor mensen met een smartphone. 
De eenvoud waarmee je berichten, afbeeldingen, 
filmpjes, links en andere content aan elkaar kunt 
sturen, maakt Whatsapp ook tot een handig me-
dium om op de hoogte te blijven van nieuws over 
Israël. Daar zijn inmiddels al ruim tweeduizend 
mensen van overtuigd. Dagelijks ontvangen ze op 
hun telefoon nieuws met betrekking tot Israël. 
Gratis, ongedwongen en eenvoudig.

»  Wilt u ook Israëlnieuws via Whatsapp ont-
vangen? Voeg dan het nummer 06-58888171 
toe aan uw adresboek op uw telefoon en stuur 
vervolgens een bericht ‘Israëlnieuws aan’ aan 
dit nummer. U wordt dan opgenomen in de 
verzendlijst en ontvangt maximaal twee be-
richten per dag. Kijk voor meer informatie op 
cvi.nl/whatsapp
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Ten zuiden van Jeruzalem in de heuvels van 
Judea ligt de regio Gush Etzion. In de oorlog van 
1948 vormde het de laatste verdedigingslinie 
voor de hoofdstad. Jammer genoeg waren de 
Joodse dorpen hier niet opgewassen tegen de 
overmacht van de Arabieren en Jordanië. 

Het ene na het andere dorp viel en de bewoners werden 
gedood of gevangengenomen. Bijna twintig jaar lang 
was het gebied in handen van Jordanië. Maar in de 
Zesdaagse Oorlog werd het gebied weer bevrijd. Mensen 
trokken er opnieuw naartoe en op dit ogenblik zijn er 
weer twintig Joodse dorpen met 25.000 inwoners. Het is 
waar dat ook hier slachtoff ers te betreuren zijn door ter-
reur, maar er zijn ook prachtige voorbeelden te noemen 
van goede samenwerking met de Arabische bevolking.

Hulpbehoefte
In Gush Etzion wonen ongeveer zevenhonderd mensen 
die op hoge leeftijd zijn. De meesten van hen genieten 
een mooie oude dag, maar dat geldt niet voor allemaal. 
115 bejaarden worden ondersteund door de sociale dienst 
en 45 van hen hebben het zelfs erg moeilijk. Ze staan er 
alleen voor, zijn uit de voormalige Soviet-Unie gekomen, 
hebben geen pensioen en dragen vaak ook nog de last 
met zich mee van de Holocaust.

Hulpvraag
Het regionale bestuur doet ook dit jaar weer een beroep 
op ons om deze senioren in de winter te helpen. Om 
daarvoor te zorgen waar de regering niet helpt. Het 
gaat in feite om drie dingen: zorgen dat de kachel blijft 
branden, zorgen dat hier en daar dingen aan het huis 
gerepareerd kunnen worden en misschien wel het meest 
nijpende: medicijnen en vooral tandartsbehandelingen.

»  Vorig jaar heeft u met een gulle hand gegeven en ik 
wil u vragen dat opnieuw te doen: Help de ouderen 
warm en zonder pijn de winter door en laat ze mer-
ken dat ze niet alleen zijn. Wij denken aan hen. 
Stort uw gift op rekeningnummer 
NL38 ABNA 0529 310 252 en vermeld daarbij 
‘Hartland’.

Een nieuw Israëlcentrum
In 2017 begint te bouw van een nieuw Israëlcentrum. Christenen 
voor Israël en het Israël Producten Centrum hopen over niet al te 
lange tijd vanuit deze nieuwe huisvesting te kunnen opereren. 
Directeur Roger van Oordt vertelt erover.

Waarom krijgt Christenen voor Israël nieuwe huisvesting?
“We zijn nu bijna 25 jaar gehuisvest in het pand aan de Patroonstraat 1 in Nijkerk. 
In die jaren is ons werk uitgebreid en gegroeid. Het pand raakt te krap. De parkeer-
gelegenheid laat te wensen over en ook permanente tentoonstellingsruimte is hier 

niet mogelijk. We hebben gebeden dat de Heere een goede oplossing mocht geven. 
Enige ondernemers hebben aangeboden om een nieuw Israëlcentrum in Nijkerk te 
bouwen dat wij kunnen gaan huren. Dat is voor ons ideaal, omdat we de middelen 
die voor Israël en de projecten worden gegeven niet willen investeren in stenen. Een 
aantal mensen is bereid gevonden om voor een langere periode geld te lenen aan de 
stichting die het nieuwe gebouw zal gaan bouwen en beheren. We zoeken nog een 
aantal mensen die dit ook willen doen.”

Hoe gaat het nieuwe Israëlcentrum eruitzien?
“Het nieuwe gebouw komt op een mooie locatie in Nijkerk (de Spoorkamp); het is 
goed bereikbaar met openbaar vervoer en auto en zal helemaal aan onze wensen 
voldoen. Zowel op het gebied van tentoonstellingsruimteen de zaal voor bijeen-
komsten als voor winkel en magazijn. Het zal een gebouw worden waar iedereen 
die van Israël houdt zich thuis zal voelen. In de hal komt bijvoorbeeld een muur van 
Jeruzalemsteen. Een architect die Israël een warm hart toedraagt, heeft dit ont-
worpen. In één van de volgende kranten zullen we enkele impressies geven van het 
nieuwe gebouw.”

Per wanneer wordt het nieuwe Israëlcentrum in gebruik genomen?
“Ja, dat is eigenlijk al heel snel. 1 oktober 2017 loopt het huurcontract af op het hui-
dige pand. De bedoeling is dat met de bouw in januari 2017 gestart wordt en deze in 
juli 2017 is afgerond.”

Op welke manier kan de achterban van Christenen voor Israël iets betekenen voor het 
nieuwe Israëlcentrum?
“Natuurlijk in de eerste plaats door vaak te gaan komen. U bent net als nu van harte 
welkom. We zouden het fi jn vinden als Israëlvrienden mee kunnen helpen bij het 
betalen van inrichting, vloerbedekking en aankleding. We zullen in de loop van 
volgend jaar een lijst gaan maken wat er allemaal nog nodig is en wat we al hebben. 
Het zou ook fi jn zijn als een binnenhuisarchitect zich zou melden om ons te helpen 
om het nieuwe Israëlcentrum een plek te laten zijn voor Israël. Niet tot onze eer, 
maar tot eer van Zijn heilige naam en tot zegen voor Israël en de gemeente.”

Shalomfonds: Hart voor Israëls hartland

Hulp voor bejaarden Judea

Een oudere vrouw doet boodschappen in de sneeuw. Het kan ’s winters erg koud zijn in Judea en Samaria. | Foto: Flash90
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Bijbel
Israël is het land van de Bijbel. Als je de Bijbel leest, 
vorm je je automatisch een beeld in je hoofd van 
hoe het eruit moet hebben gezien. Als je in Israël 
komt, zie je dit met eigen ogen. Dat is niet alleen 
goed voor je beeld, maar ook voor je begrip. De 
kennis die je tijdens een reis opdoet over het land, 
het klimaat en de cultuur, vergroot je begrip van 
de Bijbel. Velen hebben daarom een verdieping van 
hun geloof ervaren door een reis naar Israël.

Ontmoeting
In Israël ontmoet je het volk Israël. Christenen 
voor Israël organiseert zijn reizen zó, dat we 
diverse ontmoetingen hebben met Joden en ook 
met hen in gesprek gaan. U hoort het eens niet uit 
de krant of op televisie, maar spreekt rechtstreeks 
met Israëli’s en kunt hen in de ogen zien. Reizigers 
die eerder met ons meegingen, hebben juist deze 
ontmoetingen als hoogtepunten in de reis ervaren.

Jezus
Als christenen geloven we in het verzoenende 
werk van de Here Jezus. In Israël ervaren velen 
iets als het ‘wandelen in Zijn voetstappen’. Niet 
alleen door op die plaatsen te komen waar Hij eens 
kwam, maar ook door net als Hij, met een intense 
liefde voor Zijn volk, verlangend naar de vervulling 
van Gods beloften aanwezig te zijn in liefde en 
solidariteit.
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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,-

De reis van je leven
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Uitzicht over Jeruzalem. | Foto: Flash90

Zoekt u nog een reisbestemming in 2017? Overweeg dan eens een solidariteitsreis naar Israël! 
Velen die naar Israël reisden, ervoeren dit als de reis van hun leven. Waarom eigenlijk?

»  Beleef ook de reis van uw leven. Reis mee naar Israël! 
Kijk op relireizen.nl/cvi voor meer details en 
aanmelding.

Bidden voor Israël
Bidden voor Israël kan op vele ma-
nieren en op vele plaatsen. Om u 
daarbij te helpen geven wij een gratis 
gebedskalender uit. Elke dag staat 
daarin een punt om mee te nemen in u 
persoonlijke voorbede of bij de gebeds-
groep. De kalender is zo een praktisch 
hulpmiddel om Israël te gedenken in 
uw gebeden. Bij deze krant vindt u een 
gebedskalender. 

»  Wilt u de kalender elke twee maanden ontvangen? 
Bel naar 033-2458824 of ga naar cvi.nl/gebedskalen-
der om de kalender te downloaden.

Bouwen met Israël
Bouwen. Of je nu aannemer bent of winke-
lier, als ondernemer ben je altijd bezig iets op 
te bouwen. Dat is ook wat ondernemers- en 
businessplatform Bouwen met Israël voor 
ogen heeft. Dat ‘met Israël’ maakt het plat-
form tot wat het is. 

Bouwen met Israël wil een platform zijn waar onder-
nemers elkaar kunnen ontmoeten en kunnen bouwen 
aan hun kennis over en liefde voor Israël. Hiertoe 
organiseert het platform bijeenkomsten, zoals afge-

lopen week in Golden Tulip Ampt van Nijkerk, waar 
onder meer de Israëlische ambassadeur Aviv Shir-On 
de leden ontmoette en toesprak. Daarnaast bouwt het 
ondernemersplatform ook praktisch mét Israël. Met 
delegaties reist het platform naar Israël om jongeren-
projecten te steunen met raad en daad. Zo probeert het 
platform met de kennis van zijn leden echt iets te kun-
nen bijdragen aan de opbouw van het land en daarbij 
te investeren in de jeugd, de toekomst van Israël.

»  Ook geïnteresseerd om als ondernemer of manager 
met vakgenoten rond Israël te bouwen? 
Kijk dan op cvi.nl/ondernemers.

Nijkerk, 6 december

Studiedag met Ouweneel 
en Glashouwer
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 Willem Ouweneel spreken over ‘De 
komst van de Koning en het Koninkrijk’. Tijdens de 
pauze om 18.00 uur is er  soep (neemt u zelf een broodje 
mee). Om 19.30 uur spreekt ds. Glashouwer over ‘Waar-
om 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.

Lezingen ds. Glashouwer
Ds. Willem J.J. Glashouwer is momenteel bezig 
met een reeks lezingen in Nederland over het 
thema ‘Waarom Israël?’ Hij spreekt vanaf 
25 november nog in Gorinchem, Beilen, 
Den Haag, Oud-Beijerland en Alkmaar. 
Details vindt u in de agenda op pagina 21.



TE HUUR 
Aan de COSTA BRAVA, omgeving Gerona, 
onze vrijstaande 6 persoons bungalow 
met eigen zwembad.

Rust, stilte en ruimte om u heen. 
Kijk voor verdere info op:
www.vakantiewoning-costabrava.nl
of bel 06-46 23 13 14

Giften graag op IBAN:
NL 97 INGB 0003885840

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

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

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

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

alle bevolkingsgroepen,
ongeacht afkomst en

overtuiging.

Verpleegkundige hulp
discrimineert niet....

Geeft u óm Israël,
geef dan voor Israël

www.verplegingvoorisrael.nl

Wie een leven redt, redt de hele wereld

Magen David Adom verleent hulp aan alle inwoners van Israël

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

OOK U KUNT LEVENS REDDEN
WORD DONATEUR

NL09 INGB 0003 6494 83

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

GEEFT U MIJ 
EEN TOEKOMST?

DONEER OF ADOPTEER

IBAN NL53 RABO 0367 5075 60

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

CLIMAX ATLANTIS 3e druk
Een chronologische uiteenzetting van vele volken

Rekent af met mythen en legenden

Geschiedenis der Mensheid

3925 v.Chr., 1e Tishri,  Schepping van de   
   mens, de volwassen  
   Eerste Adam!
26 AD., 1e Tishri  Aanvang Werk Chr.  
   Jezus, Tweede Adam  
   op 30-jarige leeftijd!
2869/68-1918 v.Chr., Noach (Genade)
2819 v.Chr.,  Roeping Noach op   
   50- jarige leeftijd
2819-2091 v.Chr.,  Noach’s authoriteit 
   op Aarde       
2269-2268 v.Chr.,   De Vloed
2169/68 v.Chr.,   “verspreidt U, a.u.b.”
2069/68 v.Chr.,   Spraakverwarring
2091-1766 v.Chr.,   Shem in authoriteit
   op Aarde

Ontleend aan de oudste beschikbare dynastieën en koningslijsten en
geschiedenissen van de mens, zoals oude historici en kroniekschrijvers

hebben opgetekend, en wat de archeologie heeft gebracht. De chronologie
en structuur van dit boek zijn gebaseerd op het “Boek der boeken”.

Verkrijgbaar bij de boekhandel: ISBN-nr  978-94-91168-314. Luxe uitgave € 25 ,-
www.climax-atlantis.nl             auteur: Jan G. Blaauw, Apeldoorn.

2139-2082 v.Chr.,   Nimrod, geweldenaar, tyran, rebel, dictator.
1877 v.Chr.,   Veldslag der koningen, Abraham
1725-1625 v.Chr.,  Egyptisch Wereldrijk Atlantis, hoofdstad Atlas (Tlas, Itj-tawy).
1695 v.Chr.,   Joseph voor Pharao Sesostris III (Pharao Khakaure)
1695-1657 v.Chr.  Joseph,s politieke loopbaan in Wereldrijk Atlantis.
1688/87-1681/80 v.Chr.,  De Grote Droogte, wereldwijde hongersnoden en rampen
1625 v.Chr.,   Uitbarsting Vulkaan Santorini, tsunami, verwoesting
   Nijl-delta, einde Atlantis 
1445 v.Chr.,  De Exodus, Mozes. In 1405 v.Chr. stak Israël de Jordaan over.
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israël aktueel | december 2016 

Joodse kalender

3 december 2016
Thoralezing: Toledot, Genesis 25:19-28:9
Haftarahlezing: Maleachi 1:1-2:7

10 december 2016
Thoralezing: Wajeetsée, Genesis 28:10-
32:3
Haftarahlezing: Hosea 12:13-14:10

17 december 2016
Thoralezing: Wajisjlách, Genesis 32:4-
36:43
Haftarahlezing: Hosea 11:7-12:12

24 december 2016
Thoralezing: Wajeesjev, Genesis 37:1-
40:23
Haftarahlezing: Amos 2:6-3:8

25 december 2016, Chanoeka 
(Inwijdingsfeest)
Thoralezing: Numeri 7:1-17

26 december 2016, Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:18-29

27 december 2016, Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:24-35

28 december 2016, Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:30-41

29 december 2016, Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:36-47

30 december 2016, Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:42-53 

31 december 2016, Chanoeka
Thoralezing: Mikeets, Genesis 41:1-
44:17; Numeri 7:48-59. Haftarahlezing: 
Zacharia 2:14-4:7

1 januari 2017, Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:54-8:4

7 januari 2017
Thoralezing: Wajigásj, Genesis 44:18-
47:27 
Haftarahlezing: Ezechiël 37:15-28

8 januari 2017
Asara beTewet (Vastendag van 10 
Tewet)

14 januari 2017
Thoralezing: Wajechí, Genesis 47:28-
50:26 
Haftarahlezing: 1 Koningen 2:1-12

21 januari 2017
Thoralezing: Sjemót, Exodus 1:1-6:1
Haftarahlezing: Jesaja 27:6-28:13, 
29:22-23

Sprekers

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

J.J. Glashouwer.   Locatie: Zalen-
centrum 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?

20.15 uur: Kampen: Concert Astrith 
Baltsan.   Locatie: Stadsgehoor-
zaal, Burgwal 84. Thema: Hatik-
vah; het verhaal van het Israëli-
sche volkslied. Kaarten € 12,50; 
t/m 25 jaar € 7,50. Bestellen via 
christenenvoorisrael.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 christenenvooris-
rael.nl/winkel.

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.   Locatie: Kerkgebouw 
de Hofstad, Waagmeestershoeve 
315. Thema: Israël: licht in de 
duisternis.

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 christenen-
voorisrael.nl/winkel.

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

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

Dinsdag 6 december
16.00 uur: Nijkerk: Studiedag met ds. 

Glashouwer en prof. dr. Ouwe-
neel.   Locatie: Het Israëlcentrum, 
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.

20.00 uur: Krimpen aan de IJssel: 
Lezing ds. Jaap de Vreugd.   
Locatie: Rehoboth, De Landerijen 
1. Thema: Met Israël op weg naar 
de toekomst.

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

Poot (3/3).   Locatie: De Ark, Hey-
endaal 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: Adventbij-

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

Donderdag 5 januari
19.30 uur: Zaandam: Seminar ds. 

Henk Poot (1/3).   Locatie: 
Gemeente JerehSalem, Gal-
joenstraat 1. Thema: Abraham, de 
vriend van God.

Woensdag 11 januari
20.00 uur: Veenendaal: Lezing ds. 

Kees van Velzen.   Locatie: Chr. 
Geref. Pnielkerk, Ghandistraat 2. 
Thema: Die met tranen zaaien, 
zullen maaien met gejuich.

Donderdag 12 januari
19.30 uur: Zaandam: Seminar ds. 

Henk Poot (2/3).   Locatie: 
Gemeente JerehSalem, Gal-
joenstraat 1. Thema: Abraham, de 
vriend van God.

20.00 uur: Eemnes: Lezing ds. Jaap 
de Vreugd.   Locatie: Kerkelijk 
Centrum De Wel, Rutgers van 
Rozenburglaan 1. Thema: De 
plaats van Israël in Gods heils-
plan.

Maandag 16 januari
19.30 uur: Vaassen: Seminar ds. 

Willem J.J. Glashouwer (1/3).   
Locatie: De Rank, Torenstraat 15. 
Thema: Waarom eindtijd? - Teke-
nen der tijden.

Dinsdag 17 januari
20.00 uur: Nijkerkerveen: Lezing 

ds. Kees van Velzen.   Locatie: 
Hervormde Gemeente, Nieuwe 
Kerkstraat 75. Thema: Zie ik ben 
met jullie, tot aan de voleinding 
van de wereld.

Woensdag 18 januari
20.00 uur: De Bult: Lezing ds. Jaap de 

Vreugd.   Locatie: B’ulah Hoeve, 
Onderduikersweg 6. Thema: 
De plaats van Israël in Gods 
heilsplan.

20.00 uur: Huizen: Lezing ds. Henk 
Poot.   Locatie: De Baat, IJssel-
meerstraat 3b. Thema: Jezus, 
Israël en het Nieuwe Testament.

Donderdag 19 januari
14.30 uur: Nijverdal: Lezing PCOB 

Marianne Glashouwer.   Locatie: 
St. Protestants Centrum, Con-
stantijnstraat 7a. Thema: Het 
Joodse gezinsleven en de Joodse 
vrouw.

19.30 uur: Zaandam: Seminar ds. 
Henk Poot (3/3).   Locatie: 
Gemeente JerehSalem, Gal-
joenstraat 1. Thema: Abraham, de 
vriend van God.

Maandag 23 januari
20.00 uur: Bolsward: Seminar ds. 

Henk Poot (1/3).   Locatie: 
Christelijke Gemeente, Burg. 
Praamsmalaan 35. Thema: Jezus, 
Jeruzalem en Israël.

Dinsdag 24 januari
19.45 uur: Nijkerk: Lezing vrouwen-

kring Marianne Glashouwer.   
Locatie: Opstandingskerk, Hoef-
slag 132. Thema: Gods trouw aan 
Israël, ook aan ons.

Woensdag 25 januari
19.30 uur: Buitenpost: Lezing ds. 

Kees van Velzen.   Locatie: Het 
Lichtbaken, Marconistraat 5. 
Thema: Zie ik ben met jullie, tot 
aan de voleinding van de wereld, 
Matteüs 28:20.

20.00 uur: Soest: Lezing ds. Henk 
Poot.   Locatie: Emmakerk, 
Regentessestraat 2b. Thema: 
Jezus, Jeruzalem en Israël.

Donderdag 26 januari
20.00 uur: Giessenburg: Lezing Henk 

Poot.   Locatie: Hervormde Gem. 
Giessenburg, Kerkweg 1a. Thema: 
Jeruzalem 50 jaar.

20.00 uur: Tholen: Lezing ds. Jaap de 
Vreugd.   Locatie: De Wingerd, 
Nieuwe Pad 1. Thema: De plaats 
van Israël in Gods heilsplan.

Maandag 30 januari
20.00 uur: Bolsward: Seminar ds. 

Henk Poot (2/3).   Locatie: 
Christelijke Gemeente, Burg. 
Praamsmalaan 35. Thema: Jezus, 
Jeruzalem en Israël.

20.00 uur: Hardinxveld-Giessendam: 
Lezing ds. Willem J.J. Glashou-
wer.   Locatie: De Parel (voormalig 
Hervormd Centrum), Talmastraat 
9. Thema: Israël: Verbonden en 
Koninkrijk.

Dinsdag 31 januari
20.00 uur: Dordrecht: Lezing ds. 

Kees Kant.   Locatie: Andreaskerk, 
Jac. van Heemskerckstraat 19. 
Thema: De grote rol van Israël in 
Gods heilsplan met de wereld.

Woensdag 1 februari
19.30 uur: Groningen: Seminar ds. 

Henk Poot (1/3).   Locatie: Imma-
nuelkerk, Overwinningsplein 1. 
Thema: Het geheim van Jezus en 
Israël.

Maandag 6 februari
20.00 uur: Bolsward: Seminar ds. 

Henk Poot (3/3).   Locatie: 
Christelijke Gemeente, Burg. 
Praamsmalaan 35. Thema: Jezus, 
Jeruzalem en Israël.

20.00 uur: Elst (U.): Lezing ds. 
Willem J.J. Glashouwer.   Locatie: 
Hersteld Herv. Kerk De Ark, 
Houweg 21a.

Muziek

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: Stadsgehoor-
zaal, Burgwal 84. Thema: Hatik-
vah; het verhaal van het Israëli-
sche volkslied. Kaarten € 12,50, 
t/m 25 jaar € 7,50. Bestellen via 
christenenvoorisrael.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 christenenvooris-
rael.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 christenen-
voorisrael.nl/winkel.

Zaterdag 3 december
Amersfoort: Concert Holland-Koor. 

Sint Joriskerk, Hof 1. Gratis toe-
gang, wel collecte.

Israëlconsulenten 

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

De krant

Krant 298 verschijnt op 20 januari 
2017.Winter- en kerstmarkten met een IPC-consulente

Aalten Zaterdag 10 december
van 10.00 – 16.00 uur

 Tijdens de Kerstmarkt in centrum

Alblasserdam Vrijdag 16 december
van 10.00 – 21.00 uur

 Zaterdag 17 december van 
09.00 – 17.00 uur

 Kerstmarkt in winkelcentrum 
Makado, Wilgenplein

Alkmaar (Koedijk) Anneke van 
Wordragen 072 – 5619690

 Blaer 42
 Dinsdag 13 december van 11.00 

– 17.00 uur
 
Arnemuiden Willy Jansens-Dekker 

06 – 51057947
 Bij: Jannie van Belzen-Poort-

vliet, Ooststraat 14
 Donderdag 1 december van 

19.00 – 21.00 uur

Beilen Donderdag 8 december van 
10.00 – 15.30 uur

 Kerstmarkt in Verzorgingstehuis 
’De Altingerhof’, Molenstraat

Bredevoort Zaterdag 17 december 
van 16.00 – 21.00 uur

 Kerstmarkt in centrum

Doezum Vrijdag 9 december van 
18.00 – 21.30 uur

 Kerstmarkt in de Geref. Kerk, 
Perastraat 13

Edam Zaterdag 17 december van 
10.00 – 16.00 uur

 Kerstmarkt, Grote Kerkstraat 59

’t Harde Vrijdag 16 december van 
11.00 – 16.00 uur

 Kerstmarkt in Zorgcentrum 
“Mariposa”

Hoogvliet Vrijdag 9 december van 
16.00 – 21.00 uur

 Kerstmarkt de Dorpskerk, Ach-
terweg 10 

Heerde Vrijdag 16 december van 
14.00 – 21.30 uur

 Zaterdag 17 december van 10.00 
– 16.00 uur

 Kerstmarkt rondom de Kerk

Hemmen Zaterdag 10 december 
van 11.00 – 17.00 uur

 Kerstmarkt in Dorpshuis De 
Oude School, Kerkplein 4

Hoogkerk Woensdag 14 december 
van 14.00 – 17.30 uur

 Kerstmarkt in Woonzorgcen-
trum Gabriël, Gabriëlstraat 20

Hulshorst Zaterdag 10 december 
van 12.00 – 18.00 uur

 Christmas Fair in Apollo Hotel 
de “Beyaerd”

Oud Beijerland Vrijdag 9 december 
van 14.00 – 22.00 uur

 Zaterdag 10 december van 
10.00 – 17.00 uur

 Kerstmarkt, Molendijk 47

Ureterp Dinsdag 7 december van 
13.00 – 16.30 uur

 Kerstmarkt De Lijte, Lijteplein 
56

Vaassen Zaterdag 17 december van 
10.00 – 15.00 uur

 Kerstmarkt in de Dorpskerk, 
Marktplein

Waddinxveen Woensdag 14 decem-
ber van 14.30 – 17.30 uur

 Winterfair in Zorgcentrum 
Souburgh. Prins Bernhardlaan 2

Westzaan Zaterdag 10 december 
van 10.00 – 16.00 uur

 In de Grote Kerk, Torenstraat 1
 
Yerseke Zaterdag 17 december van 

10.00 – 14.00 uur
 Kerstmarkt in de Hervormd 

Kerkelijk Centrum de Haven, 
Dreef 6

Zaandam Zaterdag 10 december 
van 10.00 – 16.00 uur

 Kerstmarkt in de Bullekerk, 
Westzijde 75

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Advertentie)
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Niet zoals iedereen
Laatst stond ik op een christelijk evenement nieuwe leden te werven voor Christenen 
voor Israël. Nadat we net met pijn en moeite de Israëlische vlag in een tien meter hoge 
klimwand hadden gehesen, stond ik weer voor de landkaart van Israël blauw-witte 
pennen en ballonnen aan voorbijgangers uit te delen. Een voorbijganger biedt zichzelf 
aan bij het tafeltje in onze stand. Nog voordat ik hem daadwerkelijk kan begroeten, 

neemt hij het woord en vraagt: “Wat doen jullie hier eigenlijk nog?” Verbaasd probeer ik een antwoord 
te bedenken op deze vreemde vraag. Veel tijd om na te denken gunt de man mij niet. “Joden haten 
christenen toch?”, zegt hij.

Kijkend naar de bezoeker tegenover me bedenk ik dat hij een pessimistische kijk op de wereld moet 
hebben. Hierbij beeld ik me in dat hij na onze stand doorloopt naar die van de Christelijke Hogeschool 
Ede waar hij verontwaardigd zal vragen wat de studenten hier nog doen met al die promotietasjes. 
Met de komst van het leenstelsel wil niemand immers meer studeren? Wanneer ik weer recht voor me 
kijk, zie ik de man nog steeds staan. Hij is vast uit op een gesprek of misschien een verhitte discussie. 
Prompt vraag ik hem of hij christen is en Joden kent. Wanneer hij bevestigt dat hij christen is, voegt hij 
er direct aan toe dat hij niet “net zoals iedereen” de vervangingstheorie aanhangt. En Joodse mensen 
heeft hij eerlijk gezegd nog nooit ontmoet. Hoe zou hij dan aan deze denkbeelden gekomen zijn?

Ik leg uit dat Christenen voor Israël net als hij de vervangingsleer niet deelt. We weten door het contact 
met het Joodse volk dat de steun van christenen veelal gewaardeerd wordt. Wapperend met een pa-
piertje met een prijsvraag om een reis naar Israël te winnen, vertel ik dat hij kans maakt de gastvrijheid 
van het Joodse volk zelf te ervaren door de prijsvraag in te vullen. Onder matige druk vult hij de twee 
vragen en zijn adresgegevens in, niet wetende dat hij ook de eerstvolgende uitgaven van Israël Aktueel 
thuisgestuurd zal krijgen. Verheugd gooi ik zijn briefj e in de doos met prijsvragen en wens hem een fi jne 
avond toe. Alles in mij hoopt nu dat meneer de Israël Aktueel van voor naar achter gaat lezen, hierna vol 
enthousiasme naar de website surft en leert dat niet iedereen de vervangingsleer aanhangt en Joden 
toch niet zo haatdragend zijn.

Handen uit de mouwen in Oekraïne
We gaan op reis en we nemen mee: een paar ste-
vige snowboots, een stel warme wanten én een 
groep doordouwers die van wanten weet. Voel jij 
je aangesproken? Lees dan snel verder.

Eindelijk krijgt onze indrukwekkende reis uit 2014 een 
vervolg! Komende winter kun je namelijk weer met Isre-
ality op reis naar één van de armste en meest besproken 
landen van Europa: Oekraïne. We gaan 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.

» Check voor meer info isreality.nl/doekraine.

Dit moet je alvast weten:

Reisdata
Je vliegt op zaterdag 25 februari 2017 heen en op 
zaterdag 4 maart 2017 weer terug.

Prijs
Je betaalt € 790,- all-in. Let op: early birds boeken 
t/m zaterdag 31 december 2016 met een korting van 
€ 100,-. Je betaalt dan dus nog maar € 690,- all-in!

Voor wie?
Ben je tussen de 18 en 30 jaar, geen koukleum en niet 
vies van een weekje buff elen? Dan is deze reis echt wat 
voor jou!

Terugblik 
Isrealityweekend

In december ploft-ie weer 
op je deurmat: het Isreality 
Magazine! Het staat weer 
vol met toff e interviews, 
verdiepende artikelen en 
interessante achtergron-
den. Zorg dus dat je ’m 
niet mist! Isreality-leden 
ontvangen het magazine 
gratis. 

»  Nog geen lid? Meld je dan 
snel aan via isreality.nl/
magazine.

Het Isrealityweekend 2016 was weer AWESOME! 
Met verdiepende seminars, toff e workshops en een 
nog toff ere groep deelnemers zullen we ons dit 
weekend nog wel even blijven herinneren :) 
Gelukkig hebben we de foto’s en aftermovie nog! 

»  Bekijk ze snel op isreality.nl.
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Ik wil daar niet aan meedoen. “De aarde 
is van Mij” zegt de Almachtige en dat sluit 
menselijke keuzes uit, met dien verstande 
dat je Bijbels gezien moet inzien dat de 
Eeuwige Israël uit alle volkeren heeft uitge-
kozen om Hem te dienen en te vertegen-
woordigen en om de andere volkeren te 
bereiken. Dat betekent trouwens niet, dat 
we niet kritisch mogen zijn op wat Israël 
doet en handelt.

Isaak en Ismaël
Zal er ooit vrede komen? Sinds 1948 staat 
de Bijbelse kaart weer vast. Israël en de 
omliggende volkeren. Isaäk/Jakob in het 
Bijbelse gebied en Ismaël/Esau er om-
heen, zoals was bedoeld door de Eeuwige 
in het verbond met Abram (Genesis 15), 
toen hij nog geen kinderen had, van de 
Eufraat tot de rivier van Egypte. Isaäk 

kreeg de belofte van Kanaän (Genesis 17) 
en Ismaël wordt later weggezonden in het 
gebied van Chawilla tot Sur. Ismaël kreeg 
overigens tot vier keer een zegen van de 
Zijnde en dat is niet niks!

Licht zijn
Er zijn in de loop der eeuwen vele onlusten 
in dat gebied geweest, tussen juist de na-
zaten van Ismaël en de nazaten van Isaak. 
Dat luwde toen in het jaar 70 na Chr. de 
Joden werden verdreven uit hun beloofde 
gebied en zij verstrooid werden onder 
de volkeren (met alle gevolgen van dien). 
Het positieve van die verstrooiing is wel 
geweest dat Israël onder de volkeren is ge-
komen en als zodanig de functie van ‘licht 
zijn’ kon tonen en dat de volkeren konden 
laten zien hoe zij met de ‘oogappel’ van de 
Eeuwige zouden omgaan. Dat is soms goed 

gegaan en meestal niet. Wel is het zo dat er 
bijna geen land ter wereld meer is waar de 
Thora niet wordt gelezen in synagogen en 
jeshiva’s en dat betekent dat de woorden 
klinken. 

Nieuwe situatie
Maar sinds 1948 is er een hernieuwde situ-
atie ontstaan. Joden keren terug naar het 
door God aangewezen gebied en de wereld 
heeft weer te maken met het door Hem 
uitverkoren volk. Israël staat op de kaart en 
nu gaat het er om: hoe gaan de volkeren 
daar mee om?
Israël, de eerstgeboren zoon van de Al-
machtige (Exodus 4:22) heeft weer positie 
gekregen en daar hebben we het mee te 
doen.

» Lees verder op pagina 7

christenenvoorisrael.nl

Komt er vrede in het 
Midden-Oosten?
Zal er ooit vrede komen in het Midden-Oosten? Dat is een materie waar ik al 

jaren mee bezig ben en ik ben van mening dat die er zeker zal komen, maar niet 
op een menselijke manier. In Nederland lijkt het haast dat we meer en meer 

gedwongen worden om een keuze te maken; voor of tegen Israël en dat houdt 
dan automatisch in dat je dan voor of tegen Arabieren/Palestijnen bent.

» Christenen misbruikt» Interview Ellian

Thema: 
Israël en 

de Arabische 
wereld
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Drie Arabieren op de Tempelberg in Jeruzalem, het epicentrum van de Arabische vijandigheid jegens Israël. | Foto: Flash90

verdiepende bijlage

december 2016

Woord vooraf
Als je aan Israël denkt, dat kleine 
land in het van oorlogsgeweld kol-
kende Midden-Oosten, dan roept 
het vaak het beeld op van een 
lam te midden van een woedende 
roedel wolven, die er om heen 
springen om het te verslinden. 
Vanaf de stichting van de staat in 
1948 heeft Israël de vijandschap 
van de omringende landen aan den 
lijve ondervonden. Na meerdere 
oorlogen en een niet aflatende 
dreiging door terreurgroeperin-
gen als Hamas, Hezbollah en IS, 
blijft Israël bewaard voor de al 
vele malen aangekondigde totale 
vernietiging. 

Het is al vaker geconstateerd: de 
in 2010 als Arabische lente begon-
nen revolutie is in sommige landen 
verworden tot een verwoesting en 
verderf brengende winter. Tussen 
al dat geweld ligt daar het enige 
democratische land in de regio, 
Israël, in ogenschijnlijke rust. 

Hoe staat de ’Arabische’ wereld – 
die op zichzelf veel gevarieerder 
en genuanceerder is dan dat wij 
weten of denken – nu tegenover 
Israël. Daarover gaat het in de Tij-
den, de halfjaarlijkse verdiepende 
bijlage bij Israël Aktueel.

Pim van der Hoff, hoofdredacteur
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Bij de reeks herdenkingen die eraan komt, staat steeds het cijfer 7 centraal. Ze vallen 
allemaal in het ‘reguliere’ jaar 2017 en deels in het Hebreeuwse jaar 5777, dat begon 
op 3 oktober 2016 en eindigt op 20 september 2017.

Cambon en Balfour
Op 4 juni 2017 is het precies honderd jaar geleden dat de Franse minister van 
Buitenlandse Zaken, Jules Cambon, een steunverklaring uitvaardigde voor de 
vestiging van een Joodse ‘nationale entiteit’ in het land van Israël. Het gebied stond 
bekend als Palestina, een gevolg van het besluit van de Romeinse keizer Hadrianus 
om de naam van Israël letterlijk van de kaart te vegen. De Cambonverklaring was 
het eerste offi  ciële Europese instemmingsdocument over het politieke zionisme. 
Als zodanig legde het feitelijk de basis voor de veel bekendere Britse Balfourverkla-
ring, die op 2 november 1917 werd uitgegeven.
Iets meer dan een maand na het verschijnen van de Balfourverklaring, op 9 decem-
ber 1917, werd door Britse troepen een eind gemaakt aan de precies vierhonderd jaar 
durende Turkse bezetting van de spirituele en politieke hoofdstad van het Joodse 
volk: Jeruzalem. In de maanden daarop werden de Turken ook uit de rest van Pales-
tina verdreven. De Britten zouden er ruim dertig jaar het bewind voeren.

De internationale Joodse beweging die ijverde voor de stichting van een Joods 
nationaal tehuis in de landstreek, was bij de Britse verovering van Jeruzalem precies 
twintig jaar aan het werk. En dat verschaft ons nog een jubileum.

Zionistisch congres
Op 29 augustus 2017 is het precies 120 jaar geleden dat, onder leiding van Theodor 
Herzl (1860-1904), in Bazel het Eerste Zionistische Congres bijeenkwam. Daar in 
Bazel in 1897, werd het politieke zionisme tastbaar gemaakt in de vorm van concre-
te doelstellingen en de oprichting van de Wereld Zionisten Organisatie. Overigens 
was toen al enkele decennia een gestadige en min of meer georganiseerde remigra-
tie van Joden naar hun thuisland aan de gang. En er hadden, ondanks de langdu-
rige ballingschap, altijd groepen Joden in het verder zeer dunbevolkte Palestina 
gewoond. Een jaar vóór Bazel, in 1896, vormden Joden zelfs de absolute bevolkings-
meerderheid in Jeruzalem.
De door Engeland en Frankrijk gesteunde Joodse politieke ambities bleven niet 
zonder gewelddadige gevolgen. De eerste Arabische terreuraanslagen tegen Pales-
tijnse Joden werden gepleegd in 1919 en de eerste van een lange reeks grootschalige 
anti-Joodse geweldsgolven vond plaats in het voorjaar van 1920. De anti-Joodse 
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Het jaar 2017 wordt, wat Israël betreft, de ‘moeder van alle herdenkingsjaren’. Er zullen, ook in deze krant, talloze 
woorden gewijd worden aan jubilea die te maken hebben met het ontstaan van het zionisme en de wedergeboorte van 

Israël. Maar ook aan jubilea die het gevolg zijn van de principiële, niet-afl atende islamitische (en bijgevolg ook 
Arabische) afwijzing van het bestaansrecht van de Joodse staat.

De drie nee’s van Khartoum
De Arabische afwijzing van een Joodse staat

Na de herovering van Jeruzalem in de Zesdaagse Oorlog wandelen minister van Defensie Moshe Dayan, stafchef van het leger Yitzhak Rabin en andere hooggeplaatste Israëlische militairen door de Oude Stad van 
Jeruzalem. | Foto: Ilan Bruner/GPO
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 ophitsing tot geweld draaide in het bijzonder rond de 
valse beschuldiging dat de Joden de Al-Aqsamoskee 
op het Tempelplein zouden willen verwoesten. Tot in 
onze tijd is deze beschuldiging met regelmaat – en met 
gewelddadig succes – herhaald.

VN-resolutie 181
In september 1897, een maand na het succesvol verlopen 
zionistische congres, schreef Herzl in zijn dagboek: “In 
Bazel heb ik de Joodse staat gesticht. Zou ik dat vandaag 
hardop zeggen, dan werd ik wereldwijd uitgelachen. 
Maar misschien binnen vijf jaar, en zeker binnen vijftig 
jaar, zal iedereen het met mij eens zijn.” Het waren profe-
tische woorden van een overigens niet-religieuze Joodse 
leider. 
Precies vijftig jaar later, op 29 november 1947, werd 
door de Algemene Vergadering van de VN resolutie 181 
aangenomen. Die zogenoemde ‘delingsresolutie’ was een 
voorstel om het oorspronkelijk aan de Joden toe te bede-
len westelijke deel van Palestina te verdelen in een Joodse 
en een (tweede) Palestijns-Arabische staat. Oost-Palestina 
was in 1921 al afgescheiden in de vorm van het emiraat en 
latere koninkrijk (Trans-)Jordanië. 
De zionistische beweging accepteerde het delingsplan, zij 
het met grote tegenzin, onder het motto ‘beter iets dan 
niets’. De Arabische staten echter, wezen het keihard van 
de hand. Het beginsel van een Joodse staat werd principi-
eel door hen afgewezen.

De Joden de zee in
Een dag na de Arabische afwijzing van ‘181’ begonnen de 
Palestijnse Arabieren een nieuwe terreuroorlog tegen de 
Joden in het gebied. En een halfjaar later, onmiddellijk 
na het uitroepen van de Joodse staat Israël op 14 mei 
1948, vielen de legers van zeven Arabische staten binnen 
met het verklaarde doel de Joden de zee in te drijven. De 
Arabieren verloren weliswaar op dramatische wijze die 
oorlog, maar niet het verlangen het Joodse staatje in een 
later stadium alsnog te vernietigen. Vanuit de grensstre-
ken werden gedurende vele jaren beschietingen en ter-
reuraanslagen op Israëlische (burger)doelen uitgevoerd. 
Ook werd er een tot op de dag van vandaag werkend 
diplomatiek offensief gestart om Israël internationaal te 
isoleren en te delegitimeren.
Het zou echter nog bijna twintig jaar duren voordat de 
belangrijkste Arabische frontstaten, Egypte en Syrië, mi-
litair in staat waren een nieuwe vernietigingsoorlog te-
gen de Joodse staat te voeren. Sterke militaire eenheden 
rukten in het voorjaar van 1967 op naar Israëls grenzen 
en Egypte blokkeerde de haven van Eilat. Via de media 
riepen de Arabische leiders dat het deze keer wel zou 
gaan lukken de Joden de zee in te drijven. De Israëlische 
regering wachtte de aangekondigde aanval niet af.

Zesdaagse Oorlog
Op 5 juni 2017 is het precies vijftig jaar geleden dat de 
Zesdaagse Oorlog uitbrak, met vernietigende Israëlische 
luchtaanvallen op Egyptische militaire vliegvelden. Later 
die dag, als reactie op Syrische artillerie- en grondaanval-
len, gebeurde hetzelfde met Syrische luchtmachtbases. 
Vanwege het resulterende luchtoverwicht konden  
Israëlische grondtroepen vervolgens korte metten  
maken met de aanvallende Arabische legers.
De Jordaanse koning Hoessein kreeg die dag meerdere 
Israëlische waarschuwingen zijn land buiten de oorlog te 
houden. Hij liet zich echter misleiden door Egyptische 
propagandaberichten, als zouden zegevierende Egypti-
sche troepen al bij de buitenwijken van Tel Aviv staan. 
In de valse verwachting dat hij in de buit zou kunnen 
delen, gaf Hoessein zijn leger opdracht om aan te vallen. 
Daarbij werden op grote schaal Israëlische burgerdoelen 
in Tel Aviv en Jeruzalem beschoten. Israëlische tegenaan-

vallen maakten vervolgens ook korte metten met het 
Jordaanse leger. De sinds 1949 illegaal door Jordanië 
bezette en geannexeerde landstreken Judea en  
Samaria (de zogenoemde ‘Westelijke Jordaanoever’) en 
de oostelijke stadsdelen van Jeruzalem werden in slechts 
enkele dagen door Israëlische eenheden veroverd. 

Territoriaal conflict?
Op 7 juni, de 28e dag van de maand Iyyar in het He-
breeuwse jaar 5727, plaatsten Israëlische militairen de 
vlag met de davidster op de Rotskoepel, de plek waar 
tot het Hebreeuwse jaar 3830 de Joodse tempel gestaan 
had. Binnen een paar uur echter, gaf de Israëlische 
minister van Defensie Moshe Dayan opdracht de 
vlag te verwijderen. Enkele dagen daarna gaf hij de 
religieuze soevereiniteit en het beheer over Israëls 
heiligste plaats formeel ‘terug’ aan het islamitische 
bestuursorgaan ter plekke en verbood hij Joden op de 
Tempelberg te bidden. Dayan was ervan overtuigd dat 
het Arabisch-Israëlisch conflict door het wegnemen 
van fricties op de Tempelberg ‘territoriaal’ kon worden 
gehouden en ‘dus’ kon worden opgelost. Vanuit zijn 
perspectief was daar zeker wat voor te zeggen. Israël 

had te maken met een Midden-Oosten dat toen nog 
geregeerd werd door seculiere Arabische leiders.
De religieuze wortel van het conflict met de Joodse 
staat kan echter worden getypeerd als de pertinente 
afwijzing van de Joden, omdat zij de vijanden van 
Allah, de islam en de moslims zijn. Dat obstakel voor 
vrede was weliswaar steeds zichtbaar aanwezig, maar 
werd in de seculiere geopolitieke omgeving van dat 
moment als overkomelijk beschouwd.

Nee, nee, nee!
Ook de Israëlische premier Levi Eshkol kwam vanuit 
die visie kort na de oorlog met een vredesinitiatief, 
al was dat weinig concreet. Uit een verklaring van 
hem kon worden opgemaakt dat Israël in ruil voor 
vrede bereid was tot terugtrekking uit bepaalde in de 
recente oorlog veroverde gebieden. Daarmee introdu-
ceerde Eshkol het nog steeds actuele land-voor-vrede 
concept.
De Arabische reactie kwam op 1 september van dat 
jaar, in de vorm van een resolutie van de Arabische 
Liga die bijeen was in de Soedanese hoofdstad  
Khartoum. Waar het ging over de gevolgen van de 
Zesdaagse Oorlog met Israël luidde de tekst: 
“De Arabische staatshoofden zijn overeengekomen 
hun politieke inspanningen op internationaal en 
diplomatiek niveau te bundelen, teneinde de gevolgen 
van de agressie te elimineren en de terugtrekking van 
de agressieve Israëlische strijdkrachten te bewerkstel-
ligen uit de Arabische landstreken die sinds de agressie 
van 5 juni zijn bezet. Dit zal worden gedaan binnen het 
kader van de belangrijkste principes waaraan de Arabi-
sche staten zich houden: namelijk, geen vrede met Israël, 
geen erkenning van Israël, geen onderhandelingen ermee.”
Deze ‘drie nee’s van Khartoum’ werden volgehouden tot 
na de Jom Kippoeroorlog van 1973. In de nasleep daar-
van sloot Egypte in 1979 vrede met Israël. In 1994 volgde 
Jordanië.
Het probleem was en is dat deze vredesverdragen 
werden gesloten door seculiere en opportunistische 
leiders, die niet namens hun overwegend streng islami-
tische burgers spraken. Vooral de vrede met Egypte is 
kil gebleven, omdat de islamitische beginselen onver-

enigbaar zijn en blijven met de erkenning van Joodse 
soevereiniteit. Om die reden weigert ook PLO-leider 
Mahmoud Abbas nadrukkelijk om Israël als ‘Joodse 
staat’ te erkennen.
Het lijkt onvermijdelijk dat ook de resterende seculiere 
regimes in het Midden-Oosten uiteindelijk door isla-
mitische worden vervangen. De drie nee’s van  
Khartoum, die in september 2017 jubileren, blijven  
in dat opzicht actueel.

Palestijnse strijders. | Foto: Thomas R. Koeniges

’De Arabieren verloren weliswaar op dramatische 

wijze die oorlog, maar niet het verlangen het Joodse 

staatje in een later stadium alsnog te vernietigen’

’Omdat de islamitische beginselen onverenigbaar 
zijn en blijven met de erkenning van Joodse 
soevereiniteit’
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“Ik heb wel eens een grapje gemaakt dat de val van 
Rome een zionistisch complot zou kunnen zijn 
geweest”, vertelt Ellian zijn publiek cynisch, om 
te illustreren hoe makkelijk men Israël aanwijst 
als oorzaak van narigheid in de wereld. “Neem nu 
de aanslagen van 11 september 2001 in Amerika. 
Al snel verschenen er allerlei commentaren die 
pleitten voor een alomvattende oplossing voor het 
Israëlisch-Arabische conflict. Maar kijk eens naar 
de aanslagplegers. Daar waren geen Palestijnen bij. 
Geen van hen had ooit eerder een Israëli gedood, 
laat staan gezien.”

Denkfout
“Wat schuilgaat achter die neiging om Israël de 
schuld te geven, is een soort zelfhaat. Amerikanen, 
maar vooral Europeanen, zien Israël als een soort 
verlengstuk van het Westen. Men schaamt zich 
voor de koloniale erfenis van het Westen. Dat zie je 
ook in de reactie op de Amerikaanse aanval op Irak. 
Ja, die werd gebaseerd op tal van leugens. Maar wie 
nu een soort ‘what-if-geschiedenis’ bedrijft en wenst 
dat Saddam Hoessein nog de macht had, beschouw 
ik als verderfelijk. Want zij verzwijgen wat Sad-
dam zijn bevolking aandeed. Honderdduizenden 
onschuldige Irakezen werden onder zijn bewind 
vermoord.

De vraag die men niet stelt, is: waarom gingen de 
Irakezen na de val van Saddam elkaar vermoorden? 
Dat deden de Europeanen toch ook niet na de val 
van Hitler? Die denkfout hebben de Amerikanen 
gemaakt. Zij dachten in het referentiekader van de 
Tweede Wereldoorlog. Als Saddam zou vallen, zou 
het, net als in Europa, vrede worden in Irak en zou 
er democratie komen.  
Maar in plaats van vrede, kwam er meer geweld.  
Hoe kan dat?”

Stammenstructuur
“Het probleem van Israël is, is dat het Westen maar 
weinig begrijpt van de Arabische wereld. Men 
heeft geen idee van de onderliggende structuren”, 
aldus Ellian. “Lang geleden was de bevolking in 
het Midden-Oosten verdeeld in clans, stammen. 
In het Arabisch: qabila. Hierin zijn de mensen niet 
met elkaar verbonden door een politiek perspectief 
of gezamenlijke historie, maar door oerelementen. 

Vóór de komst van de islam was er overigens geen 
‘Arabische wereld’.
Er woonden wat Arabische stammen op het Arabi-
sche schiereiland, maar Irak bijvoorbeeld, was deel 
van het Perzische rijk. Ook Syrië en Egypte waren 
geen Arabische landen.”

Komst van de islam
Met de komst van de islam is er iets revolutionairs 
gebeurd. Ellian vervolgt: “Mohammed heeft als het 

ware die stammenstructuur willen opheffen. Niet dat 
hij verkondigde dat dit niet meer bestond, maar hij 
predikte dat de loyaliteit niet meer lag bij de qabila. 
En in de jaren na Mohammed, toen hij werd opge-
volgd door de eerste vier kaliefen, heeft de islam in 
razend tempo die Arabische wereld veroverd. Dat een 
minderheidsgroepering als de Arabieren hun gods-
dienst hebben kunnen opleggen aan een niet-Arabi-
sche meerderheid, wordt door moslims nog steeds 
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De Arabische wereld staat in brand. Media in het Westen wijzen al gauw naar  
het conflict tussen Israël en de Palestijnen als bron van al deze ellende. ‘Een obsessie’,  

volgens professor Afshin Ellian. Hij legde in oktober tijdens de Israëlcursus in Nijkerk de  
diepere wortels van de problemen in de regio bloot en waarschuwde voor de  

gevaren van deze obsessie met Israël.

interview

De identiteitscrisis van de 
Arabische wereld

Professor Afshin Ellian over de achtergronden bij het Midden-Oosten

Professor Afshin Ellian. | Foto: Marco Bakker

’Waar islamisten de tijd krijgen om hun macht te 

vestigen, krijg je ze niet makkelijk weer weg.’
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als een wonder van Allah gezien. En vanaf toen gold het 
principe van de umma, de gemeenschap van moslimge-
lovigen. Er was geen sprake van een verdeling in stam-
men, of gebieden, landen of staten; nee, er was slechts 
de  islamitische wereld.”

Rechtssysteem
Die islamitische verovering was eigenlijk heel  
succesvol, vertelt Ellian: “De wereld was heel overzich-
telijk. Wie onder de islam kwam, kreeg daarbij een vol-
ledige en complete rechtsorde, waarin duidelijk onder-
scheid wordt gemaakt: Joden, christenen en later ook 
aanhangers van Zarathustra, werden erkend als dhimmi, 
een soort tweederangsburgers met beperkte rechten. In 
feite werd hen het leven op subtiele wijze zo moeilijk 
gemaakt, dat dit een politiek van op rustige wijze uit-
sterven betekende. Overige niet-moslims hadden geen 
enkel recht en daarom veranderden miljoenen mensen 
hun identiteit ‘vrijwillig’, uit angst. ‘Er is geen dwang in 
het geloof’ zegt de moslim, maar dit is natuurlijk een 
heel geraffineerde vorm van dwang. Daarom is Al-Ba-
ghdadi, het hoofd van IS, zo zeker van zijn zaak. Hij 
weet dat als hij zijn kalifaat kan vestigen, dat het stand 
zal houden. De islam is een supermacht geweest. Het 
zijn geen stelletje wilde mannen op paarden. Het zijn 
goed gemotiveerde mensen met een duidelijk referen-
tiekader; ze weten hoe je macht moet uitoefenen. Waar 
islamisten de tijd krijgen om hun macht te vestigen, 
krijg je ze niet makkelijk weer weg.”

Identiteitscrisis
“Er gebeurde iets angstaanjagends in die islamitische 
wereld”, vertelt Ellian. “Er kwam een groep mensen die 
nog gewelddadiger was: de Mongolen. Ik neem ’t woord 
niet vaak in de mond, maar zij waren echt barbaren. Ze 
moordden, verbrandden en verkrachtten overal waar 
ze kwamen. Dat bracht een enorme crisis met zich 
mee. Dat grote rijk, dat was gebouwd op ‘Allahs won-
deren’, werd door zo’n groep barbaren omvergelopen. 
De umma, die samenhing met de centrale macht in de 
islam, het kalifaat, viel uiteen. Er ontstonden allerlei 
koninkrijkjes, maar waar moesten de mensen voor hun 
identiteit op terugvallen?
Een oplossing leek te komen in de oprichting van een 
kalifaat in het Osmaanse Rijk, dat tot diep in Europa 
doordrong. Maar dit bleek niet voldoende om de inge-
zette identiteitscrisis te bezweren.”

Politieke islam
“En opnieuw gebeurde er iets angstaanjagends, maar dit 
keer geweldloos”, gaat Ellian verder.  
“De Perzen begonnen met het verspreiden van het sjiis-
me en vestigden een staat. Voor de eerste keer na de val 
van Perzië ontstaan twee islamitische rijken op aarde. 
Die rijken voerden even strijd, maar lieten elkaar al snel 
met rust. In het Perzische rijk drongen de machthebbers 
de sjiitische islam op aan hun onderdanen. In feite om 
politieke redenen. Er is ideologisch slechts één islam 
en moslims hebben geen reden om andere moslims 
te bestrijden. Het onderscheid tussen de soennitische 
en sjiitische islam heeft dus puur politieke wortels. En 
daarmee blijkt dat de identiteitscrisis niet was bezwo-
ren, maar juist was versterkt.”

Verlichting
“Het wordt nog erger”, vertelt Ellian. “Gelijktijdig aan 
de verlichting in Europa, verschijnen in plaatsen als 
Istanboel jonge, verlichte moslimdenkers die zoeken 
naar nieuwe begrippen die umma kunnen vervangen 
en zo komen termen als watan in gebruik, ‘vaderland’, 
hoewel het oorspronkelijk ‘geboorteplaats’ betekent. 
Eigenlijk kan zoiets niet volgens de islam, maar deze 
termen hoor je vandaag de dag veel gebruikt worden. 
Daarnaast werden door de Europeanen kunstmati-
ge gebieden gecreëerd als Libië en Syrië. Namen die 
dateren uit de Romeinse tijd. Na de dekolonisatie kie-
zen deze gebieden voor een vorm van seculiere dicta-
tuur met delen van de sharia, de islamitische wetten, 
in het rechtssysteem. Maar de identiteitsvraag blijft 
spelen, want het gaat niet goed met deze landen. Waarom 
maken we zoveel ellende mee, vraagt men zich af.”

Aantrekkingskracht
“Ik herinner me een voorval uit mijn jeugd in een thee-
huis in Iran”, vertelt Ellian. “Op de televisie waren beelden 
te zien van een Amerikaanse raket die werd gelanceerd. 
De man die thee serveerde, reageerde heel boos en emo-
tioneel. ‘Waarom kunnen zij raketten maken en wij niets, 
in de hele islamitische wereld?’ En een revolutionaire 
jongen antwoordde: ‘Het is allemaal de schuld van die 
ongelovigen; van Amerika, de Joden en van Israël. Als we 
hen bestrijden, zullen wij ook alles kunnen maken.’ En dat 
is precies het soort propaganda waarmee Khamenei Iran 
overspoelt: ‘Wij maken raketten, omdat we de ongelovi-
gen bestrijden.’ Het islamisme heeft zo een grote aan-
trekkingskracht in de identiteitscrisis van de Arabische 
wereld.”

Jihad
“Islamisten gaat het om de umma. Sommige groeperin-
gen gebruiken hierbij nationalistische retoriek, wan-
neer hen dat uitkomt, maar uiteindelijk gaat het om het 

grote islamitische ideaal: de umma. En in die strijd zijn 
vreselijke burgeroorlogen uitgebroken. In Libië, en in 
Syrië, waar zich werkelijk een gruwelverhaal afspeelt. 
Een wereldoorlog in het klein. En eerlijk gezegd lijkt 
er geen oplossing voorhanden. Poetin weet dat het 
steunen van Assad onhoudbaar is, maar wil niet dat de 
Amerikanen een pro-westers regime in het zadel helpen. 
Tegelijkertijd speelt hij met vuur. Want hij jaagt talloze 
islamisten tegen zich in het harnas. Niet voor niets 
levert hij wapens aan Afghanistan. En ook China. Zij 
beseffen wat de risico’s zijn als islamisten daar opnieuw 
hun macht zouden kunnen vestigen, zo dicht aan hun 
grenzen.”

Israël
Terwijl dit alles gebeurt, staart het Westen zich blind op 
de staat Israël. Ellian: “Het Israëlisch-Palestijnse conflict 

is op de schaal van de problemen in het Midden-Oos-
ten helemaal niet zo’n groot probleem. Dat zeg ik niet 
alleen. Ook Arabische leiders als de emir van Qatar 
zegt dit. Saoedi-Arabiërs, Koeweiti’s en Qatari’s zien 
de Palestijnen maar als lastpakken. Kijk wat Assad met 
de Palestijnen deed. Hij stopte ze weg, zonder burger-
rechten. Al jaren stateloos. Als symbool van waarom 
Israël vernietigd zou moeten worden: kijk naar die arme 
Palestijnen! Ik ben bang dat die perverse logica door 
onze media is overgenomen. En daardoor zien ze de 
echt grote problemen van het Midden-Oosten niet. En 
nu schrikken we ons een hoedje over wat voor andere 
krachten daar nog rondlopen.”

Strijd tegen Israël
“Dat onze media zich zo geobsedeerd met Israël bezig-
houden, is ziek,” stelt Ellian. “Neem het NRC Handels-
blad, zó’n klein krantje in zó’n klein landje lijkt het zich 
tot missie te hebben gemaakt om Israël te bestrijden. 
Ik heb het niet over kritiek op Israël, maar over een 
obsessie. Maar u weet waar het vandaan komt. Ik hoef 
het beestje niet bij zijn naam te noemen. Dat waart al 
eeuwen rond in Europa. Ik maak mij zorgen waar dat 
toe kan leiden. Toen Khomeini aan de macht kwam, 
gebruikte hij één keer het woord ‘Jeruzalem’. Daarna 
had hij het altijd over Bait Al-Quds, de Arabische naam. 
Toen Saddam Hoessein tijdens de Iran-Irakoorlog 
besefte dat de strijd niets zou opleveren, betrok hij de 
Golfstaten in het conflict. Die boden Iran miljarden om 
de wapens neer te leggen. Khomeini reageerde toen in 
een toespraak: ‘De verovering van Jeruzalem gaat langs 
Karbala’, dat is een stad in Irak. Ik begreep daar toen 
niets van. Iedereen die toen in Iran vrede wilde, werd 
uit de weg geruimd. Dat is wat de haat tegen Israël 
allemaal teweeg kan brengen. Een bakker waar ik brood 
ging halen, vroeg me in die tijd: ‘Waar ligt dat eigenlijk, 
Jeruzalem?’ Ik dacht dat ik slim was en noemde een 
streek ergens langs de zuidgrens van Irak. Ik had géén 
idee! Later tijdens de oorlog verschenen er borden langs 
de weg naar het front: ‘Nog tweeduizend kilometer naar 
Jeruzalem’, ‘Nog duizend kilometer naar Jeruzalem’ … 
De ziekte van het antisemitisme is echt heel gevaarlijk. 
Ik ben bang dat die ziekte ook toeslaat bij onze westerse 
media.”

Foto: Trenten Kelley / CC2.0 Flickr.com (bewerkt)

’Ik heb het niet over  
kritiek op Israël, maar  
over een obsessie.’
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Om te begrijpen wat er nu precies aan de hand is, 
moeten we eerst kijken naar de verschillende partijen 
en machtsblokken.

Meer dan Arabisch
De aanduiding ‘Arabische wereld’, die vaak voor het 
Midden-Oosten wordt gebruikt, is in feite incorrect. 
In Irak bijvoorbeeld wonen naast soenitische en 
sjiitische Arabieren ook Koerden, jezidi’s, Turkmenen 
en Assyriërs. Hetzelfde geldt voor Libanon, de noor-
delijke buur van Israël, waar naast soennitische en sjii-
tische Arabieren ook druzen, Armeniërs, Turkmenen, 
Grieken, Koerden en Arameeërs wonen. Verder zijn er 
nu drie dominante staten in het Midden-Oosten die 
niet Arabisch zijn: Iran, Turkije en Israël.
Wat duidelijk is, is dat verschillenden landen die 
ontstonden uit het zogenaamde Sykes-Picot-akkoord 
uit 1916 in feite hebben opgehouden te bestaan. Dat 
akkoord deelde het Midden-Oosten tijdens de Eerste 
Wereldoorlog op, maar hield geen rekening met de et-
nische en tribale indeling van de verschillende landen.

Verschillende machtsblokken
Iran is de aanvoerder van het sjiitische blok in het 
Midden-Oosten. Dat blok bestaat verder uit Irak waar 
de Arabische bevolking in meerderheid uit sjiitische 
moslims bestaat, de sjiitische terreurorganisatie 
Hezbollah in Libanon en de Ansar Allahbeweging in 

Jemen die meestal wordt aangeduid als de Houthi-mi-
litie. Saoedi-Arabië heeft ook een sjiitische minder-
heid binnen zijn grenzen (10 procent). Die zorgde 
aan het begin van de opstanden in Arabische landen 
voor problemen, maar neemt niet deel aan de Iraanse 
poging om het Midden-Oosten over te nemen. Het 
Assad-regime in Syrië behoort ook tot het sjiitische 
blok, maar Bashar al-Assad behoort tot de niet-isla-
mitische alawitische minderheid in het door oorlog 
verscheurde land.

Het soennitische blok wordt aangevoerd door Saoe-
di-Arabië en Egypte. Egypte heeft veel van zijn invloed 
verloren door de twee revoluties die het land aan de 
rand van de afgrond brachten.

Turkije is een andere regionale soennitische groot-
macht die sinds de opkomst van president Recep 
Tayyip Erdogan streeft naar uitbreiding van zijn 
invloed in het Midden-Oosten. Erdogan heeft echter 
door zijn banden met de Moslimbroederschap en het 
feit dat Turkije niet Arabisch is tot nu toe zijn Otto-
maanse aspiraties niet of slechts gedeeltelijk kunnen 
verwezenlijken.

Een derde blok is verantwoordelijk voor een groot 
deel van de chaos die het Midden-Oosten momenteel 
teistert. Dat blok bestaat uit soennitische islamisti-

sche bewegingen die elkaar ook onderling bestrijden 
en wordt aangevoerd door IS en Al-Qaeda.

Israël, Rusland en de VS
Israël heeft onder invloed van de toenemende Iraan-
se dreiging min of meer een plaats gekregen in het 
soenitische blok dat wordt aangevoerd door Saoe-
di-Arabië en Egypte.
De Joodse staat heeft tegenwoordig contacten met de 
zogenaamde Golfstaten die worden aangevoerd door 
Saoedi-Arabië en met het regime van president al-Sisi 
in Egypte. Egypte en Israël werken bijvoorbeeld 
samen in de strijd tegen Wilayat Sinai, het IS-filiaal 
in de Sinaïwoestijn, terwijl Israëlische diplomaten nu 
contacten onderhouden met collega’s in Saoedi-Ara-
bië en andere golfstaten.
Naast de drie regionale blokken zijn er twee ande-
re voorname spelers actief in het Midden-Oosten: 
Rusland en de Verenigde Staten. Momenteel is 
er een nieuwe koude oorlog gaande tussen de VS 
en Rusland, die niet alleen wordt uitgevochten in 
Syrië, – waar beide grootmachten betrokken zijn bij 
de strijd – maar bijvoorbeeld ook in Egypte dat terug 
is in de Russische invloedssfeer. Die ‘koude oorlog’ 
is veroorzaakt door de regering-Obama die een 
machtsvacuüm veroorzaakte dat werd opgevuld door 
Iran en sinds september 2015 door Rusland dat in-
greep in Syrië op een moment dat het Assad-regime 
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‘Islamistische winter’  
bedreigt wereldvrede

Ruim vijf jaar na het begin van de zogenaamde Arabische lente is het Midden-Oosten veranderd in  
één grote conflictzone. Daarin worden ten minste zes verschillende conflicten uitgevochten. In feite  
is er nooit sprake geweest van een ‘Arabische lente’. Ook de alternatieve naam ‘islamistische winter’  

geeft niet de exacte situatie weer in de van oudsher turbulente regio.

Tankwrakken voor de ruïne van een moskee in de Syrische stad Azaz, ten noorden van Aleppo. | Foto: Christiaan Triebert
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in grote problemen verkeerde. De Amerikaanse regering zorgde er bijvoorbeeld voor 
dat president al-Sisi van Egypte zich tot Rusland wendde voor militaire en economi-
sche hulp nadat Obama zijn regime niet had willen erkennen en geëist had dat al-Sisi 
de controle over Egypte zou teruggeven aan de democratisch gekozen regering van de 
Moslimbroederschap.
Zelfs Israël begreep dat de oude orde in het Midden-Oosten had opgehouden te 
bestaan en besloot om de banden met Rusland stevig aan te halen na de Russische 
interventie in Syrië.
Premier Netanyahu heeft het afgelopen jaar al vier keer een bezoek gebracht aan Mos-
kou en belt geregeld met President Poetin over de situatie in Syrië.

Zes verschillende conflicten
Er worden momenteel ten minste zes verschillende conflicten uitgevochten in het 
Midden-Oosten. Het conflict tussen Israël en de Arabieren verkeert al jaren in een 
status quo-situatie nadat de Oslo-akkoorden in feite waren opgeblazen door Yas-
ser Arafat die de Tweede Intifada begon in september 2000. De Palestijnen heb-
ben sinds 2008 het conflict geïnternationaliseerd en zijn er in geslaagd om via de 
Verenigde Naties en andere internationale organen Israëls positie te ondermijnen. 
Tegelijkertijd is duidelijk dat de strategie niet tot de vorming van een Palestijnse 
staat op de Westelijke Jordaanoever zal leiden en dat de Arabische landen, maar ook 
Hezbollah in Libanon weinig zullen doen om via militaire middelen de aspiraties 
van hun Palestijnse broeders te realiseren. Zij zijn te zeer verwikkeld in de conflic-
ten in Syrië, Jemen en Irak om iets tegen Israël te ondernemen en beperken zich 
tot hulp aan de Palestijnse poging om Israëls bestaansrecht te ondermijnen in de 
internationale arena. Als gevolg van deze ontwikkeling is Israëls strategische positie 
in het Midden-Oosten verbeterd, maar Iran is druk bezig om daar verandering in te 
brengen. (zie analyse cvi.nl).

Sjiieten en soennieten
Het voornaamste conflict dat momenteel wordt uitgevochten in het Midden-Oosten 
is niet de oorlog tegen Islamitische Staat, maar de oorlog tussen het sjiitische en het 
soennitische blok.
Deze oorlog kent drie fronten: Syrië, Irak en Jemen.
In Irak gaat de oorlog ogenschijnlijk om de eliminatie van IS, maar Iran gebruikt deze 
strijd om het land langzaam maar zeker over te nemen. Om die reden heeft Iran sjiiti-
sche milities gevormd (Hashd al-Shaabi) die naast het Iraakse leger deelnemen aan de 
strijd tegen IS en die steden als Mosul onder Iraanse controle willen brengen.
In Syrië vindt iets dergelijks plaats. Hezbollah is niet de enige sjiitische strijdmacht 
die Assad helpt. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft duizenden sjiitische vrijwilli-
gers naar Syrië gebracht die voor een aanzienlijk deel verantwoordelijk zijn voor het 
huidige succes van het ‘Syrische’ leger.
In Jemen vecht de Houthimilitie (Ansar Allah) niet alleen voor sjiitische dominantie 
in Jemen, maar poogt ook om Saoedi-Arabië te destabiliseren. De Houthi’s bestoken 
Saoedi-Arabië voortdurend met raketten en maken geen geheim van hun plan om de 
islamitische heilige plaatsen over te nemen.

Oorlog tegen IS
De meeste aandacht gaat uit naar het derde conflict: de oorlog tegen IS. Deze oorlog 
is in een beslissende fase terechtgekomen. Zowel in Syrië, Irak en Libië lijkt het erop 
dat IS het onderspit zal delven en zijn kalifaat zal verliezen. IS is echter in opkomst in 
tal van andere moslimlanden, zoals in Pakistan, dat beschikt over nucleaire wapens.
In Syrië en Irak is nog een vierde conflict gaande dat de strijd tegen IS dreigt te frus-
treren. Dat is het conflict tussen Turkije en de Koerden. Sinds de mislukte staats-
greep in Turkije heeft president Erdogan alle remmen losgegooid in de oorlog tegen 
de Koerdische organisatie PKK die streeft naar onafhankelijkheid voor de veertien 
miljoen Turkse Koerden. Erdogan ziet de Syrische Koerdische militie YPG als een tak 
van de PKK. Hij besloot in augustus in te grijpen in Syrië waar de YPG succes had in 
de oorlog tegen IS en op het punt stond om de drie verschillende Koerdische kantons 
langs de Turkse grens met elkaar te verbinden. Tegelijkertijd maakte de Turkse leider 
duidelijk dat hij opnieuw aanspraak wil maken op gebieden in Syrië, Irak, Armenië en 
Griekenland die verloren zijn gegaan bij het uiteenvallen van het Ottomaanse rijk na 
de Eerste Wereldoorlog.

Rebellengroepen
Tot slot is er het grotere conflict in Syrië tussen rebellen en het Assad-regime (con-
flict 5) en tussen (islamistische) rebellengroepen onderling (conflict 6). Er zijn ten 
minste honderd verschillende rebellengroepen in Syrië en de meeste van hen zijn 
islamistisch. Deze groepen worden meestal gebruikt door Saoedi-Arabië en Turkije 
als proxy-legers (legers aangemoedigd door machten die zelf niet betrokken willen 
raken) in het grotere soennitisch-sjiitische conflict. Recentelijk is Turkije het Vrije 
Syrische Leger gaan steunen nadat het de steun aan IS heeft gestopt. De grootste is-
lamistische rebellengroep na IS is Jabhat Fatah-al Sham dat voorheen de naam Jabhat 
al-Nusra droeg. Deze groep behoorde tot de zomer bij Al-Qaeda, maar is nu zelfstan-
dig en werkt aan een eigen islamitische staat in Syrië.

Het zal duidelijk zijn dat het Midden-Oosten geen ‘lente’ zal kennen in de nabije toe-
komst. Integendeel, de ‘winter’ die we momenteel zien, zal zich gemakkelijk kunnen 
uitbreiden naar andere landen in het gebied en bedreigt zelfs de wereldvrede.

»  Over de strategische situatie van Israël langs zijn grenzen leest u een analyse op  
christenenvoorisrael.nl.

» vervolg van pagina 1

Wederoprichting 
van alle dingen

Wat is er sinds 1948 gebeurd? Heel wat. Het land is ontwikkeld en 
uitgegroeid tot een staat die staat! Sinds 11 september 2001 is de 
‘stroomversnelling’ ingezet in de Arabische wereld. De moslimwe-

reld werd onrustig en verschuivingen deden zich voor. 

De Arabische Lente, bleek een Arabische ellende, maar steeds meer moslims 
laten sinds die 11e september hun geloof los en zoeken naar Waarheid, met 
alle gevolgen van dien, want duizenden moslims vinden de Messias van Israël, 
de Here Jezus, als hun Heiland en Verlosser. Dat is het begin van de vrede, de 
Shalom, de heelheid van de wereld, Tikkoen Olam zouden de Joden zeggen. 
De Eeuwige is nadrukkelijk aan het werk met de ‘wederoprichting’ van alle 
dingen (Handelingen 3:21). Hij gaat restaureren in en door Jezus, juist in deze 
tijd. Dat moet ons aan het denken zetten! Het lezen van de profetieën is daar-
in belangrijk. Waar staan we?

Welke ogen
Met welke ogen kijken we naar de wereld van vandaag? Met de ogen van de 
wereld, of met de ogen van de Heere? Dat is een heel andere benadering. Ook 
hoe je kijkt naar Israël en de Arabische wereld. Amerika, Nederland, en noem 
maar op, is Bijbels niet zo interessant, maar de wereld van de Bijbel, die is 
interessant! Wel is het zo dat de volkeren een rol spelen en gaan spelen. 

Herstel
Er staan veel profetieën in de Bijbel die wijzen op herstel. Neem Jesaja 19:23 
dat begint met ‘Te dien dage’. Dat gaat dus gebeuren. Egypte en Assur en 
Israël spelen daarin een rol. Egypte en Assur zullen de Heere dienen! Dat lijkt 
onmogelijk maar het gaat gebeuren. Herstel!
De Palestijnen, menselijk gezien een onmogelijke zaak als het gaat om verzoe-
ning met Israël, maar ook daar staat over geschreven als we Zacharia 9 lezen 
(vanaf vers 5). Plaatsnamen worden genoemd van vroegere Filistijnse steden 
als Gaza, Asdod, Askelon en Ekron en er wordt over een bastaardvolk gespro-
ken. Palestijnen noemen zich ‘Filistinie’ en gedragen zich als bastaard Filistij-
nen. Maar er staat geschreven dat de Eeuwige de trots van hen zal uitroeien, 
het bloed uit de mond zal weghalen en hen een plaats in Juda zal geven! Dat 
is opmerkelijk. Zo zijn er meer profetieën te vinden die nog hun bestemming 
moeten krijgen, bijvoorbeeld Psalm 87.

Liefde voor mensen
We zijn in een interessante periode in de geschiedenis gekomen. Gods Geest 
is aan het werk. Zoals gezegd komen er sinds 11 september 2001 duizenden 
moslims tot geloof en ook onder de Israëli’s is van alles aan de hand. De 
volkeren worden voor de keuze gezet hoe zij met dit alles om zullen gaan en 
ik denk dat juist de kerk daarin een grote rol zou dienen te spelen. Door meer 
in de profetische lijn te gaan spreken en het uitdragen van de keuze die er ligt. 
Met het zicht op het Woord en de bereidheid om dit te delen de toekomst in, 
dat is mijn advies. De Schepper houdt van mensen en Hij wil niet dat iemand 
verloren gaat maar dat allen eeuwig leven hebben. Laat dat onze visie zijn.

Jood en Arabier omarmen elkaar. Hoewel dit menselijk gezien onmogelijk lijkt, is dit wel 

Gods wil. Hij houdt van mensen en wil niet dat iemand verloren gaat. | Foto: Flash90
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Na de verovering van Jeruzalem door de 
moslims vanuit het Arabisch schiereiland 
in 637 n.Chr. werden de Joden en de 
christenen gedwongen zich te bekeren 
tot de islam of de sharia (islamitische 
religieuze wetgeving) in het islamitisch 
kalifaat te accepteren. De sharia kent 
dhimmi-wetten, die zijn ontworpen om 
je eraan te herinneren dat je minderwaar-
dig bent. Onder de islam worden Joden 
en christenen slechts getolereerd als 
dhimmi’s. Ze zijn tweederangs, nauwe-
lijks geaccepteerde burgers, die leven met 
andere, zwaardere wetten en die jizya, 
een soort belasting, moeten betalen om 
hun leven en eigendommen veilig te 
stellen.

Voorbeelden
Deze wetten werden opgelegd door de 
moslimoverwinnaars aan de ‘ongelovi-
gen’, zowel christenen als Joden, in alle 
bezette gebieden. Ze zijn nog steeds van 
kracht in de Gazastrook en de gebie-
den onder bewind van de Palestijnse 
Autoriteit.
In Syrië maakte IS bijvoorbeeld de 
bepaling bekend dat alle christenen in Al 
Raqqa een belasting moeten betalen van 
ongeveer veertien gram puur goud. Het is 
een van de regels voor dhimmi’s, dezelfde 
regel als destijds bij de verovering van het 
Midden-Oosten door de moslims.
In Gaza worden christenen vervolgd door 
islamitische groeperingen en de Hamas-
regering. Rami Ayyad, een plaatselijke 
christen die een boekwinkel had, werd 
vermoord omdat hij weigerde de winkel 
te sluiten.
In Bethlehem op de Westoever werd het 
St. Charbelklooster op 8 oktober 2015 in 
brand gestoken. De auto van de Latijnse 
patriarch van Jeruzalem was vorig jaar 
tijdens Kerst het doelwit van een aanslag 

door Palestijnse islamitische extremisten. 
Gelukkig waren er Israëlische soldaten bij 
het graf van Rachel die Palestijnse aanval-
lers wisten te stoppen.

Maar wat was de rol van Joden in al deze 
aanslagen? Het antwoord is: geen. Dat ge-
zegd hebbende, we hoorden de plaatselij-
ke christelijke media zich niet uitspreken 
tegen deze vervolging en discriminatie. 
Moslimgroeperingen veroordeelden de 
aanslagen zeker niet. We hoorden stilte 
van de overgrote meerderheid van de 
Palestijnse moslimgemeenschap.
Aan de andere kant hoorden we felle 
verontwaardiging onder de plaatselijke 
christelijke bevolking toen enkele verbe-
ten Joden – die op geen enkele wijze de 
Israëlische zionistische waarden verte-
genwoordigen en die vervolgens werden 
gearresteerd – een klooster beschadigden.

Waarom reageerden de christenen 
op beide misdaden niet op dezelfde 
manier?

Dhimmitude
Dhimmitude werd opgelegd aan zowel 
Joodse als christelijke gemeenschappen 
onder islamitische heersers en staten. De 
Joden hebben inmiddels hun eigen sterk 
democratisch land en voelen zich veilig. 
Maar veel christenen in Arabische landen 
en in de gebieden van de Palestijnse 
Autoriteit zijn zonder staat of wie dan 
ook die hen steunt. Ze gedragen zich nog 
steeds als dhimmi’s, en betalen lippen-
dienst in ruil voor bescherming in hun 
eigen thuisland.

Christenen misbruikt
Op de conferentie van ‘Christ at the 
Checkpoint’ (Christus bij de controle-
post) merkten we bijvoorbeeld chris-

telijke dhimmi’s op. Zij vallen onder 
het gezag van de Palestijnse Autoriteit. 
Ze reageerden agressief tegen de enige 
democratische staat in de regio, Israël, 
waar de christelijke gemeenschap zelfs 
bloeit. De christenen bij ‘Christ at the 
Checkpoint’ probeerden valselijk de 
geschiedenis te herschrijven. Zoals een 
goed dhimmi betaamt, ontkenden ze 
elke relatie tussen Jezus en Zijn Joodse 
wortels – ook al was het laatste avond-
maal een Joodse Pesachmaaltijd. Daar-
mee ontkenden ze hun eigen wortels en 
het doel van Gods verschijning als mens 
op aarde, door het Joodse volk heen, 
zoals staat in de Bijbel.

Geregeerd door angst
Nog erger, de organisatoren van de 
conferentie negeerden, net als de deel-
nemers, elke vervolging van christenen 
door moslims in het heden of verle-
den. In feite ontkenden ze door hun 
eigen uitspraken hun eigen geloof zoals 
dat in de Bijbel staat. Elke beslissing, 
elke seconde en elk moment werden 
alleen bepaald door de zorg dat ze 
de Arabische meerderheid moeten 
tevredenstellen in zijn strijd tegen de 
Joodse staat. 
Samenleven is geen onderwerp voor 
de christenen hier, maar wel de angst 
voor hun eigen bestaan en het comple-
te gebrek aan vrijheid onder het gezag 
van de Palestijnse Autoriteit – zoals in 
alle Arabische staten. 

Methode
De Palestijnse Autoriteit en andere 
Arabisch-islamitische regimes zijn slim 
genoeg om deze zwakte op te merken. 
Ze bedenken activiteiten, betalen 
salarissen en richten anti-Israëlische 
christelijke dhimmi-organisaties op, 
zodat westerse christenen geloven in 
de ‘Palestijnse zaak’. Met dat laatste 
bedoelen ze de oprichting van nog 
een Arabisch-islamitische dictatuur 

zonder mensenrechten. Hun methode 
is om christenen tijdelijk te gebruiken 
en ze op te zetten tegen hun Joodse 
broeders. En dat terwijl christenen 
en Joden dezelfde wortels delen en 
dezelfde heilige boeken. Het wetboek 
van de Palestijnse Autoriteit stelt in 
artikel 4 duidelijk: “Het principe van 
de islamitische sharia zal de voor-
naamste bron zijn voor de wetgeving”. 
Als dit land straks als islamitisch wordt 
omschreven, dan veranker je daarmee 
islamitische superioriteit ten opzichte 
van alle andere religies en het maakt 
het onmogelijk dat iemand ooit de 
islam de rug toe kan keren. 

Het Westen en de kerken
Het is belangrijk dat het Westen 
begrijpt dat alle dingen die te ma-
ken hebben met mensenrechten en 
godsdienstvrijheid irrelevant zijn; ze 
zijn er slechts om tijdelijk de steun 
van het Westen te krijgen. De westerse 
democratische wereld en ook de kerken 
wereldwijd zouden zich bewust moe-
ten zijn van deze methode. Ze moeten 
voor hun eigen voortbestaan erkennen 
dat Israël bij wet de mensenrechten 
voor christenen en alle andere burgers 
democratisch heeft verankerd – en 
dus niet ze slechts respecteert. Het 
Westen moet stoppen zo makkelijk de 
Palestijnse Autoriteit te financieren; 
het moet druk zetten op de Palestijnse 
leiders zodat ze het Westen verzekeren 
dat ze hun eigen bevolking, en dus ook 
de plaatselijke christelijke gemeen-
schappen, mensenrechten, veiligheid, 
gelijkwaardigheid en vrijheid geven. 
Israël is niet het probleem; Israël is  
de oplossing.

Shadi Khalloul is Aramees christen en 
maakt zich sterk voor een goede relatie 
tussen Arabische christenen en Israël. 
Met toestemming overgenomen van het 
Gatestone Institute.
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Christenen in het heilige land, Judea en Samaria – dat tegenwoordig de 
Westoever genoemd wordt – zijn, samen met Joden en allerlei Arabie-
ren, de oorspronkelijke inwoners van het land. De regio wordt al bijna 
drieduizend jaar bewoond door Joden en daarna ook christenen; tot 

aan de zevende eeuw bestonden er nog geen moslims.

Christenen misbruikt 
tegen Israël

Shadi Khalloul. | Foto: Flash90
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Yehuda Judaica  

Israël kwaliteitsprodukten 
www.yehuda.nl    info@yehuda.nl 

Israel bestaat nog steeds voor meer dan 
de helft uit woestijn. Het Joods Nationaal 
Fonds voert ecologisch duurzame projecten 
uit op het gebied van bebossing, land- en 
tuinbouw, water en research ten behoeve 
van alle bewoners van Israel.

Voor altijd in het hart van Israel gesloten
Uit liefde voor Israel en de mensen besluiten veel Nederlanders het 
JNF te benoemen in hun testament. Door uw steun zal Israel tot bloei 
worden gebracht.

Persoonlijk gesprek
Heeft u vragen over nalaten aan het JNF dan kunt u contact opnemen met 
Barbara Flesschedrager. Dat kan telefonisch 020  646 64 77, door middel 
van een gesprek op kantoor of bij u thuis. Stuur onderstaande bon in een 
ongefrakeerde envelop en ontvang onze brochure. U kunt de brochure ook 
aanvragen via onze website: www.jnf.nl of door een mail te sturen aan 
Barbara@jnf.nl

Deze bon kunt u in ongefrankeerde envelop sturen naar 

Joods Nationaal Fonds, Antwoordnummer 47200, 1070 VC Amsterdam

J o o d s  N a t i o n a a l  F o n d s B r e n g t  I s r a e l  t o t  b l o e i

Naam en voorletters

Adres en huisnummer 

Postcode en woonplaats 

Ik wil graag meer weten over nalaten aan het JNF. Stuur mij 

vrijblijvende informatie over de mogelijkheid het JNF te begunstigen 

in mijn testament.
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Telefoonnummer E-mail

1
6

IA

✃

Tel. 020  646 64 77 • info@jnf.nl • www.jnf.nl/vooraltijd

Voor altijd in het hart
  van Israel gesloten...

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  

Joodse jeugd op Alijah 
steunt u ook? 
 

Hachsjara & Alijah is koepelorganisatie van de Joodse jeugdbewegingen 

in Nederland. Zij leidt Joodse jongeren op om hun leven voort te zetten in 

Israël als leiders binnen het Joodse volk. 

Stichting Cefi na steunt H&A al zeventig jaar. Geeft u ook? 

Dan kunnen we dit werk samen voortzetten.

GEEF AAN CEFINA > IBAN  NL91 INGB 0000 1918 00

Onder vermelding van ‘H&A’ 

bij voorkeur met uw postcode en huisnummer

STEUNT

jongeren

zorg en

beveiliging in

Joods Nederland
Meer informatie info@cefi na.nl

Jan Budding Schilderwerk
Elst (Utrecht)

 

Voor al uw schilderwerk,
binnen en buiten!

Bel voor een vrijblijvende offerte:
06-39 675 192

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

Roel Abraham • Media Adviseur • Tel. 06-54274244 • E-mail: r.abraham@bdu.nl
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Kort nadat Hitler in 1933 aan de macht 
was gekomen, nam de Duitse zaak-
waarnemer in Bagdad, de Duitse Arabië-
specialist Fritz Grobba de christelijke 
krant AL-Alem Al Arabi over. Hij trans-
formeerde de krant in een nazikrant, 
waarmee antisemitische propaganda 
werd verspreid en waarin Hitlers boek 
Mein Kampf werd opgenomen in delen. 
Ook Radio Berlijn begon in Irak in het 
Arabisch uit te zenden. Het antisemi-
tisme van de nazi’s viel in vruchtbare 
aarde in Irak, waar vooral het Palestijnse 
probleem een grote rol speelde op de 
politieke agenda. Zo was het mogelijk 
dat in Irak het Arabisch nationalisme en 
het nazisme elkaar vonden. Jeugdbewe-
gingen werden in het leven geroepen, van 
welke Futuwwa het ergste was; in feite 
een kopie van de Hitlerjugend. Toen een 
delegatie van deze beweging in 1938 naar 
Duitsland was geweest voor een nazi-
bijeenkomst, raakte een gezegde in het 
Arabisch in gebruik: “Leve Hitler, doder 
van insecten en Joden”.

Angstaanjagende coup
In die tijd waren de Britten in Irak aan 
de macht als Mandaathouders. Zij con-
troleerden ook de Iraakse olievelden. 
Ook Hitler had deze op het oog om zijn 
oorlogsmachinerie draaiende te  
kunnen houden. In april 1941 pleegde 
het Gouden Vierkant, een militai-
re pro-nazigroepering een coup. Ze 
verdreven de Britse Mandaathouders 

uit Bagdad, maar het lukte hen in de 
weken hierop niet om de door Britten 
gecontroleerde olievelden te veroveren. 
Al vóór hun coup hadden de nieuwe 
machthebbers, die volledig op de hand 
van de nazi’s waren, een actie tegen de 
Joden van de stad gepland. Zij maak-
ten in die tijd ongeveer een vijfde van 
de bevolking uit. Naar model van de 
massamoorden in Europa waren al 
lijsten opgesteld. De actie zou op 1 juni 
plaatsvinden en voorafgaand had-
den leden van de Futuwwa bloedrode 
handpalmafdrukken aangebracht op de 
deuren van huizen van de Joden in de 
stad.

Hoopvolle ontwikkelingen
De Joden, die lucht hadden gekregen 
van de ophanden zijnde actie tegen 
hen, pleitten ondertussen voor hun 
leven bij de tijdelijke stadsautoriteiten. 
Die waren welwillend. De planners 
van de massamoord werden uit de stad 
verbannen. Op 28 mei 1941 begonnen 
de Britten een offensief om de opstand 
de kop in te drukken. Drie dagen later, 
op 31 mei stonden ze aan de rand van 
Bagdad. De opstandelingen en ook Fritz 
Grobba ontvluchtten de stad. De door 
de Britten aangestelde regent, die het 
land was ontvlucht, zou de volgende 
dag terugkeren uit Trans-Jordanië. De 
volgende dag zou Sjawoe’ot, het Joodse 
Wekenfeest beginnen. De Joden meen-
den dat het onheil was afgewend …

Farhud
Op 1 juni landde de regent, Abd al-Ilah, 
op het vliegveld nabij Bagdad. Een groep 
Joden uit de stad besloot hem tegemoet te 
gaan. Bij de al-Khurrbrug kwamen zij een 
groep Iraakse soldaten tegen die terug-
kwam na door de Britten te zijn verslagen 
in de strijd om de olievelden. De aanblik 
van deze Joden in hun feestkleding bracht 
hen tot een uitzinnige woede. Daar op de 
brug vielen ze de Joden aan met messen 
en bijlen. De geplande, systematische 
moord op de Joden die was voorkomen, 
brak nu uit in een spontane slachtpartij 
in de stad. Hoewel over de spontaniteit 
twijfels bestaan. Volgens ooggetuigen 
waren de daders van de pogrom georga-
niseerd en werden groepen doelbewust 
verschillende delen van de stad inge-
stuurd. Vooral de arme Joodse wijken 
werden getroffen. Uitzinnige menigten 
trokken openlijk moordend door de stad. 
Vrouwen en meisjes werden verkracht, in 
het bijzijn van hun familieleden. Kinde-
ren werden vermoord voor de ogen van 
hun ouders. Huizen werden leeggeplun-
derd en in brand gestoken. Uren en uren 
lang klonken er schoten en gekrijs door 
de stad. Onthoofdingen en vreselijke 
martelingen en verminkingen waren 
wijdverbreid. Afgesneden ledematen wer-
den hier en daar als gruwelijke trofeeën 
rondgezwaaid.

Toeschouwers
Dit alles gebeurde, terwijl de Britse 

troepen zich aan de rand van de stad 
bevonden. Maar zij hadden orders 
vanuit Londen om zich niet te mengen 
in het geweld, uit angst dat ingrijpen 
de woede van de Arabieren tegen de 
olie-infra structuur zou ophitsen. Joden 
barricadeerden zichzelf tevergeefs in hun 
huizen, vluchtten over de daken of gingen 
de menigten te lijf met geïmproviseerde 
wapens en kokende olie om zich het leven 
te redden. 
Maar er waren ook veel Arabieren die niet 
deelnamen aan de pogrom, en de Joden 
beschermden of een schuilplaats boden. 
Uiteindelijk waren het de plaatselijke au-
toriteiten die loyale troepen in het geweer 
riepen tegen de menigten.

Niemand weet hoeveel Joden er zijn ge-
dood tijdens de Farhud. Officiële statistie-
ken uit 1958 (!) noemen 110 gedode Joden, 
maar volgens de overlevende Joodse lei-
ders lagen de aantallen veel hoger. Volgens 
een Iraakse historicus waren er mogelijk 
wel 600 Joden vermoord. De Joodse 
begraafplaatsvereniging was bang om de 
lichamen te begraven. De lijken werden 
smadelijk opgeruimd en in een lang, rond 
massagraf gelegd.
De Joden uit Bagdad van die tijd hebben 
het woord Holocaust niet gekend. Even-
min wisten de Joden in Europa van die tijd 
over het woord Farhud. Maar na de ge-
beurtenissen van 1 en 2 juni 1941 kwamen 
beide woorden samen.

R
u

b
e

n
 R

id
d

e
rh

o
f

Op zondag 1 juni 1941 brak in Bagdad een pogrom uit op de 2600 jaar oude Joodse gemeen-
schap in Irak. Deze pogrom werd bekend als de Farhud. De ‘gewelddadige onteigening’, maar 
in feite was de Farhud een stukje Holocaust in de Arabische wereld. Honderden Joden wer-

den vermoord, verminkt en verkracht. Wat schuilde er achter deze gruweldaden?

De Farhud van Bagdad
Holocaust in de Arabische wereld

De woedende menigte in Bagdad en toeschouwers en aanmoedigers op de balkons tijdens de Farhud in juni 1941. | Foto: publiek domein




