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’Elke keer  
zegt God weer:  
Ik zal ... Ik zal ...  
Hij doet het.’
»  pagina 4

Op 15 januari kwamen zo’n zeventig naties samen in Parijs om buiten Israël om te spreken over de  
tweestatenoplossing; over de verdeling van het beloofde land. Ds. Willem J.J. Glashouwer is er niet  

gerust op dat de volken dit zomaar ongestraft kunnen doen. In deze analyse legt hij uit waarom.

De op dit moment voorgestelde ‘Palestijnse Staat’ in Judea en 
Samaria, Gaza en Oost-Jeruzalem is slechts de eerste stap in een 
‘salamitactiek’: plakje-voor-plakje. Uiteindelijk gaat het echter 
om de hele worst. Maar als je de Bijbel gelooft, dan weet je dat 
dat ze van dit streven ooit zelf het grootste slachtoffer zullen 
worden.

Over de verdeelplannen van de Verenigde Naties en van de ze-
ventig volkeren die bij elkaar waren in Parijs op 15 januari (zon-
dag!) 2017 om een tweestatenoplossing te forceren en om de 
Joodse dorpen in het hartland van Israël te ontruimen – etnisch 
te reinigen – heeft de Allerhoogste een heel duidelijke mening. 
De profeet Joel (3:1-2) zegt erover: “Want zie, in die dagen en te 
dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda 
en van Jeruzalem, zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren 

naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht 
treden ter oorzake van Mijn volk en van Mijn erfdeel Israël, 
dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij Mijn land 
verdeelden ...”

Hoe alles ook zijn zal: de Heere strijdt aan de zijde van Zijn 
volk. Eenmaal zal de ‘macht’ van Allah en van alle machten der 
duisternis openlijk gebroken worden. Eenmaal treedt de Heere 
handelend op ten gunste van Zijn volk Israël, opdat de volkeren 
zullen weten Wie waarlijk God is: de God van Israël, de God 
van Abraham, Isaak en Jakob, de Schepper van hemel en aarde, 
de Vader van onze Here Jezus Christus, bij wie vergeleken alle 
andere ‘goden’ afgoden blijken te zijn. Eind goed, al goed.

» Lees verder op pagina 3

Zeventig volkeren

De Trump-test
Deze krant verschijnt gelijktijdig 
op de mat met de inauguratie 
van de nieuwe Amerikaanse 
president Donald Trump. Velen 
verwachten dat deze ten aan-
zien van Israël een heel andere, 
Israël beter gezinde koers zal 
varen dan zijn voorganger.

Tijdens zijn verkiezingscampagne 
heeft Trump bijvoorbeeld meerdere 
malen beloofd dat hij de Ame-
rikaanse ambassade in Israël zal 
verplaatsen van Tel Aviv naar Jeru-
zalem. Volgens woordvoerders van 
Trump heeft de verplaatsing zelfs 
prioriteit. Indien hij zijn belofte 
daadwerkelijk inlost, geeft Trump 
overigens ‘gewoon’ uitvoering aan 
de Amerikaanse wet. In 1995 nam 
het Amerikaanse Congres met een 
overweldigende meerderheid de 
zogenoemde ‘Jerusalem Embassy 
Act’ (Jeruzalem Ambassade Wet) 
aan. Daarin werd verklaard dat de 
Amerikaanse regering Jeruzalem 
als hoofdstad van Israël diende te 
erkennen en dat de Amerikaanse 
ambassade in Tel Aviv nog voor 
31 mei 1999 naar Jeruzalem moest 
worden verplaatst. 

»  Lees verder op pagina 3:  
‘Interessante tijden’
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Zelfvoldaan gaan de deelnemers aan de vredestop in Parijs op de foto nadat ze in een verklaring hebben aangedrongen op de verdeling van het land Israël.  
| Foto: Getty Images
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Groot-Brittannië  
kritisch op vredestop

Tijdens de vredestop in Parijs op  
15 januari liet Groot-Brittannië zich 
niet vertegenwoordigen door een 
minister, maar stuurde een functio-
naris. Een duidelijk politiek signaal 
van onmin. Ook tekende het land 
de slotverklaring niet. Het land had 
onder meer moeite met het feit dat 
de top tegen Israëls wens plaats-
vond, zo kort voor de komst van 
een nieuwe Amerikaanse president. 
Daarbij vermoedden de Britten dat 
de top het Palestijnse standpunt zal 
verharden en vredesonderhandelin-
gen alleen maar lastiger maakt.
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2017, een  
bijzonder jaar

Het nieuwe jaar is nog maar amper 
begonnen als ik mij zet aan deze korte 
overdenking.
2017 zal een bijzonder jaar zijn, dat is 
duidelijk. De kranten schrijven erover: 
over president Trump en of er een einde 
zal komen aan IS? In ons eigen land zijn 
er verkiezingen, maar ook in andere Eu-
ropese staten. Wat zal de uitkomst zijn? 
Men spreekt over onzekere tijden, over 
opstand tegen de elite en over populisme.

Een goed jaar
Maar wat zeker is, is dat God daar dwars 
doorheen zijn gang door de geschiedenis 
gaat. Ook wat dat betreft is 2017 een 
bijzonder jaar: Het is vijfhonderd jaar 
geleden dat de Reformatie begon. Maar 
het is ook honderd jaar geleden dat het 
HeiligeLand bevrijd werd van de Turkse 

overheersing, die ook in 1517 begon.  
Zeventig jaar geleden stemden de Ver-
enigde Naties voor de oprichting van de 
Joodse staat en vijftig jaar, een jubeljaar 
geleden zagen we de hereniging van Jeru-
zalem en van Israël en Judea en Samaria. 
En de vraag is wat 2017 brengen zal.  
17 is de getalswaarde van het Hebreeuw-
se woord ‘tov’ (goed). En dat hopen we, 
dat het een goed jaar zal zijn, een Goed 
Jaar met hoofdletters.

Ommekeer
Wat duidelijk is, is dat het evangelie zijn 
gang door de wereld volbracht heeft. 
Jezus heeft gezegd dat het gebracht zal 
worden aan alle volken en dat dan het 
einde gekomen zal zijn. En ik denk: wat 
zal het zijn als het evangelie na zijn lange 
wereldreis eindelijk zal terugkeren in  

Jeruzalem. De profeten spreken erover 
dat God aan het einde een keer zal 
brengen in het lot van Zijn volk (Joël 3:1 
en Sefanja 3:20). En dat de Heere Israël 
dan zal stellen tot een naam en tot een 
lof onder alle volken van de aarde. De 
ommekeer zien we, maar het is nog niet 
voltooid. En hoe zal dat anders gaan 
gebeuren dan wanneer de Koning van 
Israël, de Messias zal wederkomen op de 
wolken van de hemel?

Hoop
We hopen dat 2017 een zeer bijzonder 
jaar zal worden, een Messiaans jaar. En 
we bidden met Psalm 102: “Ú zult op-
staan, U zult Zich ontfermen over Sion, 
want de tijd om haar genadig te zijn, 
want de vastgestelde tijd is gekomen” 
(vers 14).
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“In die tijd zal Ik u hierheen brengen, namelijk in de tijd dat Ik u zal  
bijeenbrengen. Voorzeker, Ik zal u maken tot een naam en tot lof  

onder alle volken van de aarde, wanneer Ik voor uw ogen een omkeer  
in uw gevangenschap breng, zegt de Heere” (Sefanja 3:20).

Israël
●   Bid voor de voormalige premier 

van Portugal, Antonio Guterres, 
die Ban Ki-moon opvolgt als se-
cretaris-generaal van de Verenigde 
Naties. Bid dat hij in staat zal zijn 
om het stemgedrag in de VN en 
binnen organisaties die hieraan 
verbonden zijn ten aanzien van 
Israël te veranderen.

●   Door de invloed van Iran in ver-
schillende terreurbewegingen (met 
logistiek, wapens en geld) staat dit 
land overal aan de grenzen van Is-
raël. In plaats van zelf aan te vallen 
bedreigen ze Israël op deze manier. 
Bid dat deze machten van het 
kwaad verbroken zullen worden.

●   Bid voor de messiaanse Joden en 
christelijke Arabieren in Israël, 
om eenheid en kracht en om een 
sprankelend getuigenis van wie 
Jezus is. Dank voor de bescherming 
van deze minderheden door de 
Israëlische overheid.

Voorbede
●   De geestelijke wapenrusting uit 

Efeziërs 6 wordt vaak gebruikt in 
gebed. Gebruik deze wapenrusting 
ook in het gebed voor Israël, om 
de brandende pijlen van de boze te 
kunnen doven.

●   Bid voor onze christelijke broeders 
en zusters in het Midden-Oosten 
die zuchten onder het juk van de 
islam. We zijn immers één lichaam 
(1 Korintiërs 12:12,13).

●   Gezien de toenemende onrust in 
de wereld mogen we bidden: Hee-
re kom spoedig, wij verlangen naar 
U. Wij verlangen naar vrede. Vrede 
voor Uw volk Israël.

Christenen voor Israël
●   Bid voor de predikanten en spre-

kers van Christenen voor Israël die 
veelvuldig spreken over het herstel 
van Israël, de tekenen van de tijd 
en het verlangen naar de weder-
komst van Jezus.

●   Wilt u bidden voor de 154 jongeren 
die in september met een speciale 
vlucht van Christenen voor Israël 
uit Oekraïne naar Israël werden 
gebracht? Het is een voorrecht om 
deel te hebben aan de vervulling 
van een profetie van Jesaja: “De 
volken zullen hen nemen en naar 
hun woonplaats brengen”  
(Jesaja 14:1,2).

●   Dank voor de concerten van het 
Hineni Symfonie Orkest, dat speelt 
ter bemoediging van het Joodse 
volk. Dank ook voor de activiteiten 
van het ondernemersplatform; 
een mooie club ondernemers en 
zakenlieden die hun liefde voor 
Israël delen.
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Misschien zie je niet zoveel bijzonders in de groene heuvels hierboven.  
Maar als je weet dat dit een foto is van de woestijn, snap je vast dat het best 
een bijzondere foto is. Het heeft in Israël geregend. En met een beetje regen 
begint in de woestijn al snel gras te groeien. Zo gebeurt het dat de droge, 
steenachtige woestijn plotseling groen kleurt of zelfs nog kleuriger, omdat 
er ook bloemetjes opschieten, zoals wilde tulpen. De Heere God heeft in de 
Bijbel beloofd dat de woestijn zal bloeien als een roos. Dat dat kan, zie je 
hier al een beetje. Hoe mooi zal het zijn als de Heere die belofte helemaal 
vervult! | Foto: Flash90

‘Bijbelstudie  
vóór diensttijd’

Je kunt beter eerst een jaar serieuze Thorastudie 
volgen vóór je je diensttijd begint. Dat adviseer-
de de Israëlische minister van Onderwijs, Naftali 
Bennet, begin januari tijdens een bijeenkomst 
van de religieuze jongerenbeweging Bnei Akiva. 
Bennet vertelde dat hij het betreurde dat hij 
niet eerst Thorastudie had gevolgd voor zijn 
diensttijd. “Tijdens de selectieprocedure voor 
elite-eenheden zag ik een duidelijk verschil 
tussen diegenen die de Bijbel hadden bestudeerd 
en diegenen die direct in militaire dienst waren 
gegaan. Thorastudie geeft een andere dimensie 
aan je diensttijd in het leger. Het is iets voor het 
leven, het is cruciaal.” 

Soldaten houden een dienst in het veld. | Foto: Flash90Gebedspunten
Pieter Bénard
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Kanttekening

Verwachting
Anno Domini 2017 zal een gedenk-
waardig jaar voor Israël worden. 
Denk aan de viering van de hereni-
ging van Jeruzalem vijftig jaar geleden 
als onverwacht resultaat van de Zes-
daagse Oorlog. Honderd jaar geleden 
werd de Balfourverklaring getekend: 
de belofte van een nationaal thuis 
voor het Joodse volk. Zeventig jaar 
geleden werd in de Algemene  
Vergadering van de VN definitief 
groen licht gegeven voor de stichting 
van de staat Israël. Na tweeduizend 
jaar in de diaspora onafgebroken 
vervolgingen en moord en doodslag 
te hebben ondergaan, eindelijk een 
veilige haven voor het Joodse volk ...

Maar Israël is geen rust, vrede en 
veiligheid gegund. Internationaal ein-
digde het oude jaar met de zoveelste 
resolutie in de Verenigde Naties die 
Israël veroordeeld. Vooral de houding 
van de vertrekkende president van de 
VS met zijn minister van Buitenland-
se Zaken heeft grote teleurstelling, 
woede en onbegrip in Israël teweeg-
gebracht. Deze president begon zijn 
presidentschap in 2008 met een be-
zoek aan een islamitische universiteit 
in Egypte en eindigt zijn loopbaan 
in januari 2017 met een oordeel over 
Israël, samen met zeventig naties.
Nationaal was er het afgelopen jaar 
de messen-intifada en de brandstich-
tingen en in navolging van Nice en 
Berlijn als nieuw moordwapen de 
dood en verderf zaaiende truckter-
reur. Naast Hamas, Hezbollah, PLO 
en Al-Qaeda is er nu ook de terreur 
van Daesh (IS).

Steeds zullen de tegenstanders van 
Gods volk een stok vinden om Israël 
te slaan. Voor het vastlopen van het 
vredesproces in het Midden- 
Oosten krijgt uiteraard Israël de 
schuld. In het in 1967 van bezetting 
(door Jordanië) bevrijdde en nu door 
Israël bestuurde hartland (Judea en 
Samaria met in het midden Jeruza-
lem) zouden de Bijbels-historische 
dorpen (de wereld spreekt over 
settlements) niet herbouwd mogen 
worden. Een Palestijnse moslimstaat 
in het hartland zou het einde van 
alle problemen zijn. Maar ten diepste 
willen de moslimleiders maar één 
ding: één Palestijnse staat op het 
gehele grondgebied van het door de 
Heere, de God van Abraham, Isaak 
en Jakob aan Israël beloofde land en 
de definitieve vernietiging van het 
Joodse volk.

Velen hebben nu hun hoop gesteld 
op de nieuwe president van de VS. 
Een oude psalm zingt: ‘Vest op prin-
sen geen betrouwen...’ In alles blijft 
onze verwachting gericht op Gods 
beloften, Hij regeert.

Pim van der Hoff, hoofdredacteur
pvdhoff@cvi.nl
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Onvervulde profetieën uit de  
Bijbel spreken over diverse oorlogen 
die naar het Midden-Oosten zullen 
komen. Denk aan Zacharia 12 en 14 
waarin tenslotte alle volkeren, je zou 
kunnen zeggen in onze dagen: de 
Verenigde Naties, die lastige steen  
Jeruzalem zullen trachten te tillen. 
En wat te denken van de profetie 
in Ezechiël 35 - 36:1-7 over Edom, 
het huidige Jordanië, dat vernie-
tigd wordt? Of Ezechiël 38 en 39 
met daarin een tweede, wijdere 
ring van landen om Israël heen die 
Israël plotseling van de kaart willen 
vegen. Met Turkije, en de voormalige 
Sovjetrepublieken en Rusland op de 

achtergrond? Een islamitische heilige 
oorlog, een jihad, tegen Israël? Gog 
en Magog worden daar genoemd.

Zeventig volkeren
In Genesis 10 lezen we hoe van 
Sem, Cham en Jafeth, de zonen van 
Noach de 70 volkeren van de wereld 
afstammen. Het getal 70 verschijnt 
keer op keer in de Bijbel en in Joodse 
geschriften. Naast de zeventig vol-
ken, talen en geofferde runderen op 
Soekot, is ook de getalswaarde van 
Gog en Magog in het Hebreeuws: 70. 
Het waren uiteindelijk 72 landen die 
daar in Parijs bijeenkwamen. Maar de 
associatie is snel gelegd.

Gods Woord
Hoe de dingen zich ook zullen vol-
trekken - Gods Woord zal absoluut 
vervuld worden: tenslotte loopt het 
uit op de Komst van de Messias van 
Israël, de Koning der Koningen en 
Heer der heren, Jezus Christus. Dan zal 
in vervulling gaan wat Paulus schrijft 
in Filippenzen 2:9-11: “...Daarom heeft 
God Hem ook uitermate verhoogd en 
Hem de Naam boven alle naam ge-
schonken, opdat in de Naam van Jezus 
zich alle knie zou buigen van hen, die 
in de hemel en die op de aarde en die 
onder de aarde zijn, en alle tong zou 
belijden: Jezus Christus is Here, tot eer 
van God, de Vader”!

Interessante tijden
 

» vervolg van pagina 1 | Sinds deze in 1995 werd aangenomen, werd de wet om de  
Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verhuizen nooit uitgevoerd.  

De achtereenvolgende Amerikaanse presidenten sinds 1995, Bill Clinton, George W. Bush  
en Barack Hussein Obama, beloofden ieder in hun verkiezingscampagnes dat zij de  

ambassade naar Israëls hoofdstad zouden verplaatsen.

Zeventig volkeren
» vervolg van pagina 1 | Het verdelen van het door God aan Abraham en zijn  

nakomelingen beloofde land is geen vrijblijvend politiek besluit. Wie de Bijbel leest,  
beseft dat dit zal leiden tot een oordeel Gods over de volkeren.

Dat was kennelijk uitsluitend bedoeld om pro-Israëlische 
kiezers te paaien. Want eenmaal in het Witte Huis aangeland, 
redeneerden zij dat de Ambassade Wet inbreuk maakte op hun 
grondwettelijke bevoegdheid om als de ‘uitvoerende macht’ 
zelfstandig de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten te 
bepalen. Alle drie maakten zij vervolgens ieder halfjaar gebruik 
van de in de Ambassade Wet zelf geregelde mogelijkheid om 
uitvoering ervan voor zes maanden aan te houden als het Ame-
rikaanse nationale veiligheidsbelang daarmee gediend zou zijn.

John Kerry
In 1999 deden Amerikaanse Congresleden een dringende 
oproep aan president Bill Clinton om na vier jaar eindelijk eens 
werk van de verhuizing te maken. Een van de ondertekenaars 
van die oproep was toenmalig senator John Kerry. Toen Kerry in 
2004 zelf meedeed aan de presidentsverkiezingen, beloofde ook 
hij de kwestie te zullen regelen.
Eenmaal minister van Buitenlandse zaken in de regering van 
Barack Obama, verklaarde Kerry zich echter een fel tegenstan-
der van een verplaatsing. En op 7 januari 2017 waarschuwde hij 
dat uitvoering van de verhuisbelofte van aankomend president 
Donald Trump “een absolute explosie in de regio zou veroor-
zaken. Niet alleen op de Westoever [Judea en Samaria, WK], 
maar wellicht zelfs in Israël zelf en in de hele regio”. Maar Kerry 
versprak zich ook door te toe te voegen dat er nog iets anders 
aan de hand is: “Als Jeruzalem plotseling [sic!] tot vestigings-
plaats van onze ambassade wordt verklaard, dan heeft dat soe-
vereiniteitsgevolgen [voor de stad].” Inderdaad: dat was precies 
de verklaarde bedoeling van het Amerikaanse Congres bij het 
aannemen van de Jerusalem Embassy Act: dat de Israëlische 
soevereiniteit wordt erkend in de stad die al ruim drieduizend 
jaar de religieuze en politieke hoofdstad van het Joodse volk is.

Dreigementen
Met zijn waarschuwing voor een gewelddadige reactie sloot 
Kerry aan op een reeks dreigementen van de Palestijnse vre-
despartners van Israël. “De poorten van de hel zullen worden 

geopend, regionaal en wereldwijd”, voorspelde Fatah-leider 
Osama Qawasmeh. 
Mahmoud Al-Habbash, de adviseur voor religieuze zaken van 
PA/PLO-leider Mahmoud Abbas, zei op 6 januari in een vrij-
dagpreek dat de verplaatsing van de ambassade “een oorlogs-
verklaring aan alle moslims” is. “In de politiek kan men hier en 
daar compromissen sluiten”, aldus Al-Habbash, “maar niet waar 
het gaat om religie, geloof, waarden, ethiek en geschiedenis. 
Bijgevolg is het niet mogelijk om over Jeruzalem compromissen 
te sluiten of te onderhandelen.” De vrijdagpreek van Al-Hab-
bash werd bijgewoond door PA/PLO-leider Abbas en werd live 
uitgezonden op de tv-zender van de Palestijnse Autoriteit.

‘Provocatie’
In zijn openingstoespraak tijdens de vredestop van 15 januari in 
Parijs zei de Franse minister van Buitenlandse zaken Jean-Marc 
Ayrault dat de door Trump aangekondigde verplaatsing van de 
Amerikaanse ambassade “een provocatie met extreem ernstige 
gevolgen” zou zijn. “[Maar] ik denk niet dat hij [Trump] in staat 
zal zijn het te doen.”
We zullen zien. Het worden interessante tijden.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu en Donald Trump ontmoetten 
elkaar in september 2016. | Foto: Flash90
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God blijft trouw, ook  
als wij ontrouw zijn 

Dat is de zekerheid die wij hebben. God heeft Zijn liefde 
aan ons verklaard in Zijn Zoon. Hij heeft ons aangeno-
men – geadopteerd – als Zijn eigen kinderen en Hij zal Zijn 
kinderen nooit verstoten. Een goede aardse vader kan grote 
moeite met zijn zoon of dochter hebben, maar zal nooit 
zeggen: ‘Hij is mijn zoon niet meer’, of: ‘Zij is mijn dochter 
niet meer.’ Hij keert Zich niet van ons af, er valt geen scha-
duw op ons doordat Hij van ons wegloopt. Nee, Hij blijft 
vanuit Zijn eindeloze genade Zijn vriendelijk aangezicht 
naar ons toekeren. Hij glimlacht over ons als we opstaan 
en als we overdag bezig zijn. En ’s avonds mogen we gaan 
slapen onder Zijn glimlach. Zelfs als wij ontrouw zijn blijft 
Zijn liefde voor ons bestaan. Want die is gegrond in het 
volbrachte werk van Christus.

Verbond
Dit is de diepste betekenis van wat een verbond inhoudt. 
De Heere heeft Zich aan Zijn volk verbonden. Ook de  
getrouwde man en vrouw hebben zo’n verbond met elkaar 
gesloten. Alleen dat geeft zekerheid en vertrouwen. We zul-
len elkaar teleurstellen. We leren elkaar echt kennen door 
de jaren heen en zullen talloze keren vergeving moeten vra-
gen en vergeving moeten schenken. Maar we zijn van elkaar 
en we blijven van elkaar. We hebben elkaar die belofte van 
trouw gegeven en het verbond houdt ons bij elkaar. Ik hou 
van je ondanks alles en ik zal van je blijven houden.
Dat is ook op veel plaatsen in de Bijbel de verbondstaal die 
de Heere, de God van Israël, spreekt: “Ik zal u zegenen” 
(Genesis 12:2). “Ik zal uit de onderdrukking leiden” (Exodus 
3:17). “Ik zal u een nieuw hart geven” (Ezechiël 36:26). Elke 
keer weer zegt God ‘Ik zal ..., Ik zal ..., Ik zal ...’ Hij doet het. 
Het is God en God alleen. 

Leven uit genade 
We staan aan het begin van het jaar 2017 waarin wereldwijd 
de grote Reformatie van vijfhonderd jaar geleden herdacht 
zal worden. De grootste herontdekking van het evangelie 
sinds de tijd van de apostelen. Ik verheug me erop, want wat 
doet het goed weer herinnerd te worden aan Sola Gratia  
(alleen genade), Sola Scriptura (alleen de Schriften) en Soli 
Deo Gloria (alleen God alle eer). We leven uit genade en 
roemen in de genade, de blijvende liefde van God ondanks 
al ons falen. Alleen Gods trouw geeft ons vaste grond onder 
de voeten en absolute zekerheid voor de toekomst. Daarom 
kunnen we ook zingen ‘Een vaste Burcht is onze God’.

Gods trouw
Wonderlijk is het dan wel als we ten aanzien van Gods relatie 
met Israël ineens met een andere maat meten. Daar lijkt het 
wel alsof nog steeds zo velen (ook onder degenen die grondig 
‘gereformeerd’ zijn) beweren dat zij hun positie verspeeld 
hebben bij God. Als wij ontrouw zijn, blijft Hij trouw aan 
ons, maar als Israël ontrouw is, keert Hij Zich wel van Israël 
af. Dat klopt natuurlijk niet. Gods trouw aan ons is juist ook 
geworteld in Zijn trouw aan Israël. De Heere zegt het ook 
met niet mis te verstane woorden: “Als de hemel hierboven 
ooit opgemeten zou kunnen worden en de fundamenten van 
de aarde beneden onderzocht zouden kunnen worden, dan 
zou ook Ik heel het nageslacht van Israël verwerpen, om alles 
wat zij gedaan hebben, spreekt de Heere” (Jeremia 31:37).  
Het ene is onmogelijk (de hemel opmeten), het andere is ook 
onmogelijk (dat Hij Zijn volk verwerpt). Wat Israël ook doet, 
of het nu gelovig is of niet, het blijft Zijn volk. Hun ontrouw 
zal de trouw van God nooit uitschakelen. Gelukkig gaat Hij 
ook zo met ons om, als gelovigen uit de heidenen.

Een van de meest geliefde liederen onder christenen wereldwijd is het lied  
‘Groot is Uw trouw, o Heer’. Daarin zingen wij in het eerste couplet: ‘Er is geen  

schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde.’
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Roger van Oordt 
rvoordt@cvi.nl

Blijvend  
perspectief
In juni 2016 was ik met opperrabbijn 
Jacobs en Arjan Wendt in Den Haag 
om met burgemeester van Aartsen 
te bespreken of en waar de twaalf 
meter hoge Menora zou komen 
te staan. Toen de datum voor het 
evenement ter sprake kwam, wist ik 
even niet uit mijn hoofd wanneer 
precies het achtdaagse Chanoeka-
feest in december zou plaatsvinden. 
In mijn optiek veranderde het tel-
kens van datum. Na dat gezegd te 
hebben, zei rabbijn Jacobs, dat niet 
Chanoeka van datum veranderde 
maar onze christelijke feestdagen en 
nieuwjaarsdagen telkens weer van 
datum verschoven. Hij redeneerde 
natuurlijk vanuit de Hebreeuwse  
kalender. Het is dus maar vanuit 
welk perspectief je het bekijkt!

De Bijbel helpt ons om vanuit het 
perspectief van God naar aardse  
zaken te kijken. Dat is maar goed 
ook, want dan mogen we zien dat 
God alles doet meewerken ten 
goede voor hen die Hem liefhebben. 
Hij zal ook deze aarde vernieuwen 
en Jeruzalem maken tot een lof op 
aarde. Als je er vanuit de mens naar 
kijkt, dan is er geen hoop, maar 
vanuit Hem is er alleen maar hoop 
en verwachting. In Jesaja 2:4-5 lezen 
we: “Want uit Sion zal de wet uit-
gaan en des Heren woord uit Jeru-
zalem. De Heere zal richten tussen 
volk en volk en rechtspreken over 
machtige natiën. Dan zullen zij hun 
zwaarden tot ploegscharen omsme-
den en hun speren tot snoeimessen; 
geen volk zal tegen een ander volk 
het zwaard opheffen, en zij zullen 
de oorlog niet meer leren. Huis van 
Jakob, komt, laten wij wandelen in 
het licht des Heren.”

Daar kan geen Kerry, Obama, 
Trump, Koenders, PGGM, DHV, 
Vitens, Unesco of wie zich ook aan 
Jeruzalem zal vertillen, iets aan 
veranderen. Of zoals de Sefardische 
opperrabbijn van Israël zei: ‘We kun-
nen alleen rekenen op onze Vader 
in de hemel, die koningen aanstelt 
en afzet en wij moeten er kennelijk 
aan herinnerd worden dat we op 
niemand kunnen rekenen en ons ver-
trouwen alleen op Hem moet zijn.’
In alles is het belangrijkste voor ons 
dat we onder de bedekking van de 
Heiland blijven, onder Zijn kostbare 
offer en vergeving. Niet onze weg 
maar Zijn weg. Mag Hij ons dat ook 
geven in het komende jaar.

Foto: Frank Tasche/CC2.0 Flickr



Samenwerken
Ook de consuldagen hebben gehol-
pen voor degenen die wel alija wilden 
maken, maar nog vele onbeantwoorde 
vragen hadden. Deze dagen worden 
georganiseerd door de christelijke  
alija-alliantie waar wij deel van uit-
maken. De Israëlische hoofdconsul 
komt op zo’n consuldag uitleg geven 
en persoonlijke vragen beantwoorden. 
Ook zijn er vorig jaar twee alijabeur-
zen geweest, bezocht door zesduizend 
geïnteresseerden. Wij hadden daar ook 
een stand en konden brochures uitdelen 
over ons werk.

De familie Goldman
Onze laatste ritten van vorig jaar hadden 
plaats op 25, 27 en 29 december. Op 27 
december vertrok de familie Goldman. Dat was echt een gebedsverhoring! 

De familie met twee jonge kinderen 
woonde in Donetsk in het oosten, waar 
de gecontroleerde oorlog tussen de 
separatisten en het Oekraïense leger nog 
volop aan de gang is. De familie Gold-
man vluchtte toen de bombardementen 
te hevig werden naar Rusland. 
Na twee jaar ronddolen waren de ou-
ders ten einde raad. Ze vroegen aan het 
Joods Agentschap of ze vanuit Rusland 
alija konden maken. Dat kon helaas 
niet. Het advies was om terug te gaan 
naar Oekraïne en van daaruit hun alija 
op te starten.
Maar dan was er nog een probleem: ze 
konden nergens terecht. We werden 

opgebeld met de vraag of er nog plaats 
was in onze schuilplaats in Kiev, en ja 
die was er. Met een spoedprocedure 
kon de familie Goldman uiteindelijk 
eind december vertrekken. Via het 
integratieprogramma ‘First Home in 
the Homeland’ is de familie nu in Israël. 
De ouders leren de eerste vijf maanden 
Hebreeuws, terwijl de kinderen op de 
kibboets naar school gaan!

Schuilen
Sinds tweeënhalf jaar verbleven al 
meer dan drieduizend Joden voor een 
korte of langere tijd in onze schuil-
plaats in Kiev. Verschillende families 
hadden schrijnende verhalen en het 
deed me denken aan de tekst uit 
Jeremia 31 vers 9 waar staat: “Onder 
geween zullen ze komen.” Dankzij uw 
steun hopen we veel Joden dit jaar te 
kunnen helpen vanuit het Noorder-
land naar het beloofde land! 

Help mee en stort uw bijdrage op  
NL38 ABNA 0529 310 252.
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Breng de Joden thuis

Dankbaar terugkijken op 2016
We mogen met dankbaarheid terugkijken op ons alijawerk van vorig jaar!  

Meer dan 5500 Joden hebben vanuit Oekraïne alija (emigratie naar Israël) gemaakt.  
Dat kon omdat het Joods Agentschap meer alijaprogramma’s aanbood. Na het volgen  

van zo’n programma is de kans op werk in Israël bijna honderd procent. 

kort nieuws

Israëlische veiligheid

Het Nederlandse leger heeft samen 
met het Zweedse defensiebedrijf BAE 
Hagglunds besloten het Israëlische 
defensiesysteem Iron Fist te installe-
ren op gepantserde personeelsvoertui-
gen (APC’s). Hiermee is Nederland de 
eerste NAVO-lidstaat die de techno-
logie adopteert. Het Iron Fistsysteem 
kan naderende projectielen detecte-
ren en onderscheppen. | Foto: jpost.com

Excursies naar  
’t hartland
Het Israëlische ministerie van Onder-
wijs bereidt plannen voor om school-
klassen weer op excursie te sturen 
naar het Bijbelse hartland in Judea en 
Samaria. Sinds de Oslo-akkoorden 
zijn daar geen excursies meer naartoe 
georganiseerd. Maar om de Joodse 
identiteit van scholieren te versterken 
wil het ministerie dergelijke excursies 
weer opstarten.

Auschwitz bezoeken
Een recordaantal mensen bezocht in 
2016 voormalig vernietigings- en con-
centratiekamp Auschwitz-Birkenau. 
2.053.000 bezoekers ontving het mu-
seum dat dit jaar zeventig jaar bestaat. 
De meeste bezoekers kwamen respec-
tievelijk uit Polen, Groot-Brittannië, 
de Verenigde Staten, Italië, Spanje, 
Israël, Duitsland, Frankrijk, Tsjechië en 
Zweden.

Schone waterstromen

Na flinke regenval in december 
stromen Israëls beken en rivieren weer 
flink. Het vele regenwater en de stren-
gere milieucontrole hebben er ook 
voor gezorgd dat de waterstromen 
veel schoner zijn dan voorheen.  
| Foto: Flash90

Foute schoolboeken
Uit een nieuw onderzoek naar Pa-
lestijnse lesboeken op VN-scholen in 
Judea en Samaria is gebleken dat Israël 
hierin systematisch wordt genegeerd. 
Op landkaarten in de boeken wordt 
alleen ‘Palestina’ genoemd, alle refe-
renties naar de Joodse geschiedenis in 
het land worden weggelaten en zelfs 
Hebreeuwse tekst in historische foto’s 
is weggephotoshopt. | Foto: Hebreeuwse 
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De familie Goldman met al (!) hun bagage, op weg 

naar Israël. | Foto: CvI

Op 30 november vorig jaar organiseerde 
Christenen voor Israël, samen met de 
Israëlische ambassade en StandWithUs 
Nederland een dag tégen BDS. Centrale 
gast van de dag was Neil Lazarus, in de 
Engelstalige wereld een bekende als het 
gaat om het verdedigen van de Joodse 
staat. In de ambassade en in de Portuge-
se synagoge kregen jong en oud voor-
lichting over hoe de beweging die Israël 
wil treffen met boycot, desinvesteringen 
en sancties (BDS) van repliek gediend 
moet worden.

Omdat BDS ook de kerken in Nederland 
niet voorbij gaat, wil Christenen voor Isra-
el een netwerk van christenen organiseren 
om de boycotbeweging te signaleren en te 
bestrijden. Daarom wordt een vervolgbij-
eenkomst belegd op zaterdag 28 januari in 
het Israëlcentrum in Nijkerk. Het wordt 
een gesprek over wat moet worden gedaan 
en hoe.

Neil Lazarus wijst ons de weg: “Joden en 
christenen zijn mensen van het Boek en 
we houden van feiten en goede informa-

tie. Maar BDS heeft helemaal geen goede 
feiten, maar weet perfect de mensen in hun 
emotie te raken. Dat moeten wij ook leren. 
Wij halen in een discussie meteen de feiten 
er bij. Maar niemand is geïnteresseerd in de 
feiten! Er is een gevoel, een emotie gecom-
municeerd door iemand van BDS en dát is 
wat wordt onthouden. ‘Die vreselijke muur 
die boomgaarden verwoest’. Of ‘die vreselij-
ke controleposten waar zwangere vrouwen 
uren moeten wachten’. Dan helpt het níet 
om met de data van de oorlogen aan te ko-
men of met de teksten van de Oslo-akkoor-
den.” In Neil Lazarus’ eigen woorden: ‘Als 
we dit gevecht willen winnen, moeten wij 
leren hún taal te spreken’, ook in kerkelijke 
bijeenkomsten of op christelijke symposia. 

»  Lees het interview met Neil Lazarus op  
christenenvoorisrael.nl/bds.

In de volgende krant: 
sponsoractie Oekraïne

In de krant van maart brengen 
we weer extra informatie over 
onze actie Breng de Joden thuis. 
Daarin in het bijzonder aandacht 
voor de mogelijkheid om een 
Holocaustoverlevende in Oekra-
ine te sponsoren.  

U helpt een overlevende al met 
25 euro per maand. 

Vervolgbijeenkomst ‘tegen BDS’

Nieuwe taal voor ‘mensen van het Boek’
Op zaterdag 28 januari organiseert Christenen voor Israël een bijeenkomst in Nijkerk over hoe  
christenen de boycot-, desinvesteringen- en sanctiesbeweging (BDS) het hoofd kunnen bieden.

Praktische informatie
De vervolgbijeenkomst tegen BDS vindt plaats op zaterdag 28 januari 2017, van 10.30 
tot 13.00 uur in het Israëlcentrum, Patroonstraat 1, Nijkerk. Voor een lunch wordt 
gezorgd. Opgeven via bijeenkomst@cvi.nl. Meer van Neil Lazarus over Israël en BDS 
vindt u op awesomeseminars.com.
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De kanarie

De Joden worden wel de kanarie in de 
kolenmijn genoemd. Als de mijnwer-
kers diep in de schachten neerdaalden, 
namen zij een kanarie in een kooi mee. 
Die vogel stopte met zingen en legde 
zelfs het loodje als er gevaarlijke gassen 
waren in de ondergrondse tunnels. 
Dit was het signaal voor de mannen zo 
snel mogelijk de mijn te verlaten. De 
bedoeling van de metafoor is duidelijk: 
als er iets ergs gebeurt met de Joden, 
zal dit onheil niet veel later iedereen 
overkomen.

Ontkenning
Het is opvallend dat de journaliste 
Hanneke Groenteman is gevraagd deze 
documentaire te maken. Zij behoort 
tot de groep Joden die de ogen gesloten 
had voor de navrante realiteit van het 

weer oplevende antisemitisme. Niet 
geforceerd geeft zij er tijdens de uit-
zendingen enkele keren blijk van dat zij 
geschokt is door wat zij zag en hoorde. 
Dit hoeft ons niet te verwonderen 
want vaak wordt verzwegen dat er met 
name uit de moslimgemeenschap in 
Nederland en Frankrijk veel jongeren 
zijn die antisemitische gevoelens uiten. 
Niet alle Joden zijn de presentator 

dankbaar dat zij de dreigende gevaren 
signaleert. Helemaal onbegrijpelijk is 
dat niet. Wanneer iemand zich ervoor 
inzet dat Joden en moslims vreedzaam 
samenleven, is het irritant met navran-
te feiten van antisemitisme geconfron-
teerd te worden. Maar getuigt het van 
wijsheid de realiteit te ontkennen?

De laatste jaren hebben veel Euro-
pese Joden vanwege de toenemende 
bedreiging besloten op alija te gaan 
(emigratie naar Israël). Wat Frankrijk 
betreft zijn er vorig jaar meer Joden 
vertrokken dan in 1948 direct na de 
stichting van de staat Israël. Op dit 
moment overwegen velen van hen ons 
continent te verlaten. Opnieuw zien 
we hoe de waanzinnige haat tegen Jo-
den oplaait. Oude stereotypen worden 

weer gebruikt betreffende de perverse 
Jood die steevast de schuld krijgt van 
alle ellende in de wereld. Complotthe-
orieën maken duidelijk hoe de Jood 
probeert macht over de wereld uit te 
oefenen.

Ontmaskering
Zorgelijk is het te constateren hoe het 
antisemitisme leeft onder de groeiende 

moslimbevolking. Jongeren proberen 
Joden te intimideren door de Hitler-
groet te brengen en hen toe te sissen 
’ze zijn vergeten jou te vergassen’. Via 
de sociale media wordt de haat snel 
verspreid. Vaak suggereert men dat 
die jeugdige personen zich gediscri-
mineerd voelen, omdat zij met uitslui-
ting te maken krijgen. Bij autochtone 
jongeren zijn de kansen vaak ook 
gering, maar bij hen is er geen sprake 
van anti-Joodse sentimenten. Het is 
opvallend dat Marokkaanse jongeren 
partij kiezen in het conflict in het 
Midden-Oosten. Israël wordt verge-
leken met nazi-Duitsland. Palestijnen 
zijn nu het slachtoffer van een holo-
caust. De wrevel daarover wordt op 
een willekeurige Jood in West-Europa 
afgereageerd.

Wie kan zeggen in hoeverre die Joden-
haat te maken heeft met de islam? Zijn 
er ook in de Koran aanknopingspunten 
voor het antisemitisme? Klopt het dat 
jongeren worden opgevoed met de 
aanmoediging dat ze Joden moeten 
doden? Het is lastig om dergelijke 
vragen aan de orde te stellen, omdat 
dit streven direct gediskwalificeerd 
wordt als islamofobie. In de media en 
de politiek wordt doorgaans de islam 
in bescherming genomen en partij ge-
kozen tegen Israël. Heel anders dan in 
de jaren van de Tweede Wereldoorlog 
is het antisemitisme nu vermomd als 
antizionisme. Dankzij de staat Israël 
fungeert de Jood als de kanarie in de 
mijn. Zo lijkt er weinig toekomst te 
zijn voor Joden in Europa, maar dan 
zal ook voor anderen het perspectief in 
het Avondland niet rooskleurig zijn.
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December vorig jaar is er door de Joodse omroep (sinds kort onderdeel van de EO)  
een tv-drieluik over antisemitisme uitgezonden. Centraal staat de vraag: is er echt  
sprake van een groeiende haat tegen Joden in Nederland, Engeland en Frankrijk?  

De gekozen titel voor de documentaire is treffend: De kanarie in de kolenmijn. 

Israël  
gewonnen
Zo eindigde een artikel in een van 
de afleveringen van het ND in de-
cember 2016. De kop van dat artikel 
liet paginabreed weten dat Israël op 
ramkoers ligt met de Wereldraad 
(van Kerken). Een bekend spreek-
woord werd weer eens overduide-
lijk. “Wij zullen de boycot van pro-
ducten uit de gebieden (Palestijnse) 
blijven steunen. Anders heeft Israël 
gewonnen.” Dat waren inderdaad 
de slotwoorden van het bewuste 
artikel. Het venijn zat in de staart. 
Ja, stel je toch eens voor dat Israël 
werkelijk gaat winnen!

Wie z’n Bijbel een beetje kent, weet 
toch dat het gáát winnen. Dat dit 
land het hoofd der volken zal zijn. 
Want zo zegt de Here: ‘Jubelt van 
vreugde over Jakob, juicht om het 
hoofd van de volken, verkondigt, 
looft en zegt: de Here heeft zijn 
volk verlost, het overblijfsel van Is-
raël.’ Ja, zo staat het in Jeremia 31:7.
De profeten van de Eeuwige God 
spreken anders dan de zegslieden 
van de Wereldraad van Kerken. Hun 
boycotbeweging staat haaks op de 
ontwikkelingsbeweging waarover 
we lezen in Ezechiël 36:34. “Het 
verwoeste land zal weer worden 
bewerkt, in plaats van een woeste-
nij te zijn voor het oog van iedere 
voorbijganger.” Al met al andere 
taal dan de Wereldraad van Kerken 
predikt.

Ook een woord uit een van de 
brieven van de apostelen spreekt 
zo anders: “Want er komt een tijd 
dat de mensen de gezonde leer niet 
meer zullen verdragen omdat hun 
gehoor verwend is” (2 Timoteüs 
4:3). De apostel schrijft dan verder 
over het liever luisteren naar ver-
dichtsels. Helaas, als de toekomst 
van Israël geen plaats meer krijgt in 
ons spreken, komt er wat anders ter 
sprake. Een tegengeluid, dan komt 
er ruimte voor een onderwerp als 
de genoemde boycot. Er moet toch 
wat gezegd worden als het  
profetisch woord niet meer in tel is.

Column
Bert Koning
bkoning@cvi.nl

’Het is lastig om de islam 
kritisch te bevragen, omdat dit 
direct gekwalificeerd wordt als 
islamofobie.’

Een mijnwerker met een kanarie in een kooitje. Deze kanaries werden meegenomen om giftige gassen vroegtijdig te kunnen waarnemen.  
| Foto: academia.dk



Wie de beelden gewend is van de moderne vergaderzaal van 
de Tweede Kamer, beseft bijna niet meer wat een prachtig 
historisch gebouw het is waar deze politici werken. Hoewel de 
moderne eisen van de tijd – met name op het gebied van bevei-
liging – hun sporen hebben getrokken in de gebouwen, ademen 
de statige oude gangen tussen de werkkamers van de Kamerle-
den een besef van historie. In een van deze kamers werkt Eppo 
Bruins.

Joodse geloof als basis
“Weet je dat ik een Joodse grootmoeder heb? Ze kwam uit Polen 
en vertelde tenminste dat ze van Joodse afkomst was. Als ik dat 
ergens zou kunnen bewijzen, zou ik volgens de Wet van Terug-
keer een Israëlisch staatsburger kunnen worden”, vertelt Bruins 
al vroeg in het gesprek.
“Het christendom is een tak van het Joodse geloof. Daarom voel 
ik mij verbonden met Israël. Wij hebben een Joodse Messias en 
die verwachten we ook nog terug. Joden verwachten hun Messi-
as ook nog. Volgens mij is dat dezelfde. Ons hele geloof stoelt op 
het Jodendom en ik heb gemerkt dat als je het Jodendom leert 
kennen, dat je ook je eigen geloof beter leert kennen. Je ontdekt 
dan waar het vandaan komt, je basis. Ik ben niet iemand die 
alles zomaar klakkeloos van de kansel aanneemt. Ik ben een kri-
tische geest en wil alles onderzoeken en toetsen. Ik heb daarom 
veel gelezen. Ik heb geleerd dat het Nieuwe Testament niet los 
gelezen kan worden van het Oude Testament. En om het Oude 
Testament goed te verstaan, moet je bij het Jodendom zijn. Dat 
is voor mij een persoonlijk proces van groei geweest, waardoor 
ik Israël als levensbelangrijk ben gaan zien.”

Twee bewegingen
“Je ziet in de Nederlandse politiek ten aanzien van Israël twee 
bewegingen. Zo spreekt onze regering bijvoorbeeld over Israël 
als een bevriend land, als partner. Dat is mooi en goed en ook 
logisch. Nederland en Israël zijn landen van vergelijkbare groot-
te en economische ontwikkeling. Beide hoog technologisch 
ontwikkeld met veel samenwerking tussen het bedrijfsleven en 
universiteiten. We lijken heel erg op elkaar, we zijn gelijkwaardi-
ge partners.
Aan de ander kant zie je dat als in de Kamer moet worden ge-
stemd over moties die eenzijdig negatief over Israël zijn, de stem-
verhouding steeds meer naar fiftyfifty neigt. En je kunt je afvragen 
wanneer die grens wordt gepasseerd. Dat wordt steeds spannen-
der en ik maak me wel zorgen over waar dat naartoe gaat.”

Geestelijke strijd
“Daarbij denk ik dat geen enkel politiek besluit dat over deze 
regio wordt genomen neutraal is, omdat het onderdeel is van 
de geestelijke strijd. Het is wereldgeschiedenis die geschreven 
wordt. Ik geloof dat heel de wereldgeschiedenis om het Joodse 
volk draait. Zij kennen de God der eeuwen.
Kinderen groeien tegenwoordig op met Youtube en Facebook 
waar ze blootgesteld worden aan allerlei mythes en complot-
theorieën. Op die manier neemt het antisemitisme in Neder-
land ook toe. Daarom is het onderwijs buitengewoon belang-
rijk, omdat daar kan worden verteld wat waar en niet waar 
is. Maar daarvoor is het cruciaal dat scholen en onderwijzers 
vanuit een sterke identiteit les kunnen geven. En dat kinde-
ren leren kritisch te denken en onderscheid te maken tussen 
waarheid en leugens.
In die zin staat Nederland de komende tijd nog voor een zware 
opgave. Veel moslimmigranten worden grootgebracht met een 
negatief beeld over Joden. We hebben daar nog geen oplossing 
voor, maar moeten daar wel over blijven nadenken.”

Profetische functie
“Het valt niet mee om als christenpoliticus te werken in deze 
tijd waarin de waarheid zo vloeibaar is geworden. Daarom 
moet je echt weten waar je je anker hebt. Voor mij is dat de 
Bijbel. In deze gebouwen krijg je dingen op een bepaalde 
manier voor elkaar. Dat spelletje moet je meespelen, maar je 
moet je wel telkens ervan bewust zijn met welke intentie je 
handelt. Het ergste wat mij zou kunnen overkomen, is dat ik 
macht om de macht zou willen hebben. Dat dat lekker gaat 
voelen. Je moet macht willen hebben om het goede te doen.
De werkelijkheid die ik hier ontdek, is dat je als Kamerlid 
vooral wetten en regels beïnvloedt. Dat ambacht boeit me 
enorm, maar daarnaast denk ik dat ik een taak heb als roeper. 
Om dingen boven tafel te halen en te benoemen zoals ze zijn, 
ook al roep je daarmee spot over je uit. Als je als Kamerlid iets 
zegt, dan betekent het echt iets. Je moet daarom roepen. In die 
zin denk ik dat de christelijke partijen een profetische functie 
hebben. Om vast te houden aan de Bijbel als het anker.
In de media wordt dat vaak geridiculiseerd en word je al 
gauw weggezet als fundamentalist. Maar hier in de Kamer 
merk ik toch dat het wordt gewaardeerd en dat het invloed 
heeft. Als wij iets zeggen in de Kamer, dan weet men dat 
erover is nagedacht. En zo worden we als kleine partij wel 
serieus genomen.”
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Ruim een jaar geleden verving Eppo Bruins (47) vertrekkend oud-fractievoorzitter  
Arie Slob als Kamerlid voor de ChristenUnie. Hij zet zich daar onder meer  

in voor de vrijheid van onderwijs en voor maatschappelijk ondernemerschap.  
Daarnaast blijkt Bruins een hartstochtelijk woordvoerder voor Israël.

‘Ik heb een taak  
als roeper’

interview

Doorbraak voor  
botherstel

Het Israëlische medische bedrijf Bonus 
BioGroup liet eind 2016 weten suc-
cesvolle klinische testen te hebben 
voltooid met hun bothersteltherapie. 
Het bedrijf heeft een methode ont-
wikkeld om uit vetcellen van patiënten 
nieuw botweefsel te kweken. Dit werd 
succesvol geïnjecteerd bij elf mensen 
met botafbraak in de kaken, waardoor 
kaakbot kon worden opgevuld.  
| Foto: Bonus Biogroup 

Slecht voorbereid
De Israëlische ombudsman gaf de 
Israëlische overheid er flink van langs in 
een rapport over de paraatheid bij een 
eventuele grootschalige raketaanval. 
Het rapport, dat in december ver-
scheen, toont aan dat de coördinatie 
tussen de diverse verantwoordelijke 
overheidsinstanties slecht is. De 
meeste blaam trof het ministerie van 
Defensie. In 2014 werd afgesproken 
dat de minister van Defensie dat jaar 
nog een duidelijk plan zou presen-
teren voor dergelijke scenario’s. Dat 
plan is er nog steeds niet.

Jeeps voor de PA
Al vier jaar probeert de Palestijnse 
Autoriteit een vijftal gepantserde 
jeeps te importeren via Jordanië. De 
jeeps zijn bedoeld voor de Palestijnse 
veiligheidsdiensten. Tot dusver hield 
Israël de import tegen, maar premier 
Netanyahu en defensieminister Lie-
berman gaven in december plotseling 
toestemming om de jeeps toch in 
te voeren. Vermoedelijk omdat de 
veiligheidssituatie in de PA-gebieden 
verslechtert en Israël baat heeft bij 
sterke Palestijnse veiligheidsdiensten 
die terreurgroepen bestrijden.

Castrostraat

Na het overlijden van de Cubaanse 
dictator Fidel Castro, eind november, 
maakte de gemeente Ramallah be-
kend een straat te zullen vernoemen 
naar Castro als “teken van dankbaar-
heid voor zijn trouwe steun aan de 
PLO”. | Foto: Flash90

Onder de indruk
Landbouwfunctionarissen uit tien 
Afrikaanse landen bezochten Israël 
en waren onder de indruk van de 
Israëlische landbouwtechnologie in 
woestijngebied. Israël hoopt dat de 
positieve indruk zal leiden tot betere 
diplomatieke relaties met deze, soms 
islamitische, landen.

Eppo Bruins, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. | Foto: CvI
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De Belgische documentaire Modus Operandi is een indrukwekkende en ontroerende uiteen-
zetting van de wegvoering van de Joden tijdens het nazibewind in België. In ruim anderhalf 
uur wordt verteld hoe de nazi’s het overgebleven Belgische overheidsapparaat dankbaar 
misbruikten om geleidelijk toe te werken naar de deportatie van bijna 25.000 Joden naar 
Auschwitz. Ooggetuigen vertellen tussendoor hoe dit in z’n werk ging en brengen deze gru-
welijke gebeurtenissen dichtbij. Er zijn veel overeenkomsten met Nederland in die periode, 
maar er waren geen getto’s. Zoals een van de ooggetuigen het verwoordt, werd er vanwege 
de uitstekende administratie en registratie van Joden, een ‘virtueel getto’ opgericht ...

»  Modus Operandi – de Jodenvervolging in België (dvd); Source1 media; € 14,99

Marga Vogel is verbonden aan het Mussar Instituut. Mussar is Joodse ethiek met prakti-
sche lessen voor het doen van het goede. Vogel goot de Joodse wijsheid hierover in een 
sprookje, De Knikkers en de Kroon. Het is een eenvoudig geschreven verhaal voor kinderen 
en volwassenen, waarin twee kinderen, Ruben en Rivka, op zoek gaan naar een fles. On-
derweg moeten ze tien knikkers verzamelen die ze in de fles moeten doen. De tocht leidt 
over verschillende eilanden en is verdeeld over de zeven dagen van de week en eindigt op 
Sjabbat. Onderweg komen de kinderen telkens Rara Ratelslang tegen en de Gele Vlinder-
fee. Die staan voor de kwade en de goede aandrang in de mens.
Aanvankelijk had ik mijn twijfels. Het verhaal op zich is mooi, maar met name het na-
woord in het boekje kwam op mij wat zweverig over en zal door veel christenen ook zo 
worden geproefd. Het sprookje mag niet los komen te staan van de Bijbel.
Toen echter mijn dochter boos was geworden op haar broertje en hem pijn had gedaan en 
ze zich naderhand afvroeg waarom ze dit deed, bleek het boek, dat we samen lazen en be-
spraken, een prachtige handleiding om praktisch stil te staan bij de keuze tussen goed en 
kwaad. En een bemoediging om Gods hulp te vragen bij het kiezen voor het goede. (RR)

»  De Knikkers en de Kroon - Joodse wijsheden in een sprookje; Marga Vogel; Mastix Press, 
Amsterdam; € 12,95

Luchtmachtcadetten gooien hun baretten de lucht in om te vieren dat 
ze hun opleiding tot piloot hebben afgerond. De Israëlische lucht-
macht telt alleen al ruim vierhonderd gevechtstoestellen en verder veel 
transport- en trainingsvliegtuigen en natuurlijk helikopters. De lucht-
macht opereert vanaf tien bases door heel het land. Er worden daarom 
continu nieuwe piloten opgeleid. Die opleiding duurt drie jaar. Slechts 
een op de negen studenten haalt uiteindelijk de eindstreep. Zij tekenen 
dan voor minstens negen jaar dienst bij de Israëlische luchtmacht.   
| Foto: Flash90kort nieuws

Polen met keppeltjes
In Polen ontstond onrust na een 
gerucht dat een barman in een café 
in Warschau twee klanten uit de 
zaak zou hebben gezet vanwege een 
gesprek over Israël. Beschuldigingen 
van antisemitisme waren niet van de 
lucht. Als blijk van afwijzing van anti-
semitisme, maar ook om te laten zien 
dat het met het antisemitisme wel 
meeviel, organiseerden een aantal 
publieke figuren een massaal bezoek 
aan het betreffende café waarbij 
allen een keppeltje droegen.

Solidair in Berlijn

Een dag nadat in Jeruzalem een 
Palestijnse terrorist met een vracht-
wagen op een groep soldaten was 
ingereden, werd in Berlijn als teken 
van solidariteit de Brandenburger Tor 
verlicht in de kleuren van de Israëli-
sche vlag. | Foto: Michael Kappeler

Tunnels geopend
Wie vanaf 20 januari over de snel-
weg van Tel Aviv naar Jeruzalem 
rijdt, gaat via de nieuwe tunnels. De 
weg kronkelt zich omhoog door de 
bergen van Judea naar de hoofdstad. 
In de afgelopen jaren is enorm veel 
werk verzet om gevaarlijke bochten 
te verbeteren en de weg te verbre-
den. Met de tunnels is nu ook het 
steilste stuk van de weg verholpen 
en is de route naar Jeruzalem veiliger 
en sneller geworden.

Wapens in beslag

In 2016 nam het Israëlische leger 445 
illegale wapens in beslag in Judea en 
Samaria. Het betrof vuurwapens, gra-
naten en andere, geïmproviseerde wa-
pens. Ook werden meer dan veertig 
werkplaatsen opgerold waar wapens 
werden gefabriceerd. | Foto: IDF

Traag internet
De Israëlische minister van Regionale 
Samenwerking Tzachi Hanegbi wil 
dat Israël zo snel mogelijk het glasve-
zelnetwerk voor snel internet uitrolt. 
Die uitrol loopt nu traag, omdat de 
overheid meer concurrentie op de 
telecommarkt wil aanmoedigen. 
Hanegbi vindt het belang van snel 
internet voor de startersnatie echter 
belangrijker. Er is dan wel een kans 
dat het Israëlische bedrijf Bezeq het 
monopolie krijgt op het glasvezel-
netwerk.

Modus Operandi –  
de Jodenvervolging in België

Bespreking

De Knikkers en de Kroon

Nieuwe piloten

Het is niet een stad die hoog op de lijst van te bezoeken plaatsen in Israël staat.
Maar toch hebben steeds meer touroperators Arad ontdekt en brengen daar een bezoek aan het 
kunstwerk ‘Fountain of Tears’. Het zevendelige kunstobject - beeldhouwwerk van mensenge-
stalten in diverse houdingen - tracht het lijden van het Joodse volk tijdens de Holocaust uit te 
drukken, gecombineerd met de zeven kruiswoorden van de Here Jezus Christus.
In het boek Zaadjes in de wind beschrijft kunstenaar Rick Wienecke zijn Canadese afkomst en 
hoe hij na een wilde jeugd als door een wonder wordt aangetrokken door Israël. Hij komt daar 
terecht in een kibboets, op zoek naar God, en krijgt boven verwachting een verblijfsvergunning. 
In 1976 ontmoet hij zijn toekomstige vrouw Dafna. Beiden kiezen voor een leven met en in 
afhankelijkheid van de Heere. Tijdens een langer verblijf in Noord-Amerika ontwikkelt zich bij 
Rick het verlangen om zijn leven geheel aan God te wijden en kunstenaar te worden. Na enige 
omwegen komt de familie Wienecke in Arad terecht.
In deze boeiende biografie beschrijft de auteur hoe het grote kunstwerk tot stand kwam en wat 
hij daarmee wil zeggen. Zeer aanbevolen, evenals het boekje dat speciaal gaat over het kunst-
werk Een samenspraak tussen Kruisiging en Holocaust (PvdH).

»  Zaadjes in de wind; Rick Wienecke; Tsur Tsina Publications, Jeruzalem; € 19,34

Bespreking

Zaadjes in de wind



Al jaren verschijnen in deze krant de vaak scherpe columns van ds. G. Hette Abma.  
Onlangs kwam het leven van deze markante emeritus predikant uit Gouda op z’n kop te staan  

toen hij aan alvleesklierkanker bleek te lijden. In dit interview vertelt hij over zijn liefde voor Israël.

Aandacht voor de blinde vlekken
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U heeft als predikant altijd veel liefde voor Israël getoond. 
Hoe is dat zo gekomen?
“Dat heb ik van huis uit meegekregen. Mijn ouders 
hadden beiden liefde voor Israël. Ik denk dat die ook 
wel voortkwam uit de traditie van de Nadere Reforma-
tie en het Reveil waaruit zij kwamen. 
Mijn vader was predikant en schreef een boekje over 
‘Na dit leven’. In het voorwoord daarvan stond dat er 
nog twee boekjes zouden volgen: één over het dui-
zendjarig rijk en één over het rijk van de eeuwige heer-
lijkheid. Hoewel er wel vraag naar was, is mijn vader 
er nooit aan toegekomen om die boekjes te schrijven. 
Ik heb altijd gedacht dat dat nog wel iets voor mij was. 
Ik heb vanuit die verwachting voor de toekomst steeds 
meer oog gekregen voor Israël.”

Heeft u die boekjes nog geschreven?
“Nee, dat is er helaas nooit van gekomen. In mijn pre-
ken – als je een goed verstaander bent – kun je het er 
wel uit opmaken. In de reformatorische belijdenisge-
schriften wordt het gelukkig niet weersproken, maar 
ze vertonen toch wel mankementen. Israël wordt er 
helemaal niet in genoemd. Dat vul je niet zomaar even 
aan. Het is niet alleen verzwegen, maar ook een beetje 
weggeduwd. Dat maakt het moeilijk om er op een 
vertrouwenwekkende manier mee bezig te zijn. Ik heb 
daarom wel geprobeerd om hier wat voorzichtig mee 
om te gaan, want als je altijd maar over Israël praat, 
gooi je wel je kerkramen in.”

Moet je als predikant wat Israël betreft op eieren lopen?
“Ja, dat moet je zeker. Hoewel ik, nu ik ziek ben, veel 
reacties krijg van mensen die me er toch wel dankbaar 
voor zijn. Maar er zit in de christelijke wereld nog een 
enorme afweer tegen Israël. Vandaar dat ik in mijn 
columns geen moeite heb om eens scherp te schrijven. 
Daar wordt ampel gelegenheid voor geboden. En dan 
komt het tenminste aan. Maar het roept ook weer-
stand op.”

U sprak over ‘mankementen aan de belijdenis’ wat Israël 
betreft. Betekent dat dat u als predikant hebt moeten 
compromitteren aan uw overtuigingen over Israël?
“Nou, compromitteren ... Ik stem van harte in met 
waar het in de Reformatie over gaat: de redding door 
Jezus Christus alleen uit genade, dankzij de verkiezen-
de liefde van God. Dat is voor mij de kern. En dan stuit 
je gaandeweg vanzelf op allerlei zaken waar je moeite 
mee hebt. Daar wil ik het gesprek over aangaan en 
daar heb ik in mijn prediking toe uitgenodigd. Dat 
gesprek is doordeweeks ook met mij aangegaan.”

“Ik heb twee dingen die ik duidelijk benoem. Ten eer-
ste: bij het dopen van kinderen werd tot voor kort een 
formulier gelezen waarin staat dat de doop in de plaats 
is gekomen van de besnijdenis. Dat staat nergens in de 
Bijbel. Dat is gewoon vervangingstheologie. Maar met 
dat je dat afwijst, komen ten diepste vragen van: hoe 
zit dat nou met de doop? Ik heb altijd met overtuiging 
kinderen gedoopt, maar ik heb er wel vragen bij. Daar-
om heb ik altijd goed mensen kunnen begeleiden die 
daar vragen bij hebben, want die zijn er legio.
Ten tweede: de zondag is niet in plaats gekomen van 
de Sjabbat. Ik ben een verklaard voorstander van het 
vieren van de Sjabbat, maar ik zie daar nu geen mo-
gelijkheden voor. Ik zeg wel vrijuit dat we de Sjabbat 

zouden moeten vieren. Ik ben ervan overtuigd dat als 
de Messias komt, hij niet de zondag zal vieren, maar 
de Sjabbat.”

Toch blijft u wel trouw aan de christelijke traditie.  
Kunt u uitleggen waarom?
“Ik denk dat het heel goed is om een beetje bescheiden 
te zijn. Je bent niet de eerste die tot geloof komt. Er 
zijn je generaties voorgegaan en het is heel belangrijk 

om met dat voorgeslacht in contact te blijven. Als je 
dat niet doet, dan sta je buiten de ‘katholiciteit van 
de kerk’. We kennen allemaal ten dele en zo vor-
men we met vallen en opstaan de gemeenschap van 
de volgelingen van Jezus. Als je die gemeenschap 
verlaat – en nu zeg ik het heel voorzichtig – loop 
je het risico in een sektarisch vaarwater terecht te 
komen.”

Hebt u het idee een missie te hebben gehad als  
predikant?
“Ja. Dat is natuurlijk de verkondiging van het Woord 
en het geven van pastorale zorg. Daarnaast mag 
een predikant zich permitteren – en ik vind dat een 
kerkenraad hem daar de ruimte toe moet geven – 
om zich bezig te houden met wat God op zijn weg 
brengt. God heeft op mijn weg gebracht om de aan-
dacht te richten op de blinde vlekken die er zijn. Dat 
zijn onder meer Israël, en daarmee samenhangend 

de verwachting van het Koninkrijk, en de dienst van 
genezing en bevrijding.”

Ervaart u uw ziekte als een hindernis voor die missie?
“Ja. Het is een worsteling. Ik aanvaard het als mijn 
ziekte tot de dood zal leiden. Tegelijkertijd ga ik ook 
nog voluit voor de genezing. Ik geloof daar vast in. 
Sommigen zeggen dat ik me mag uitstrekken naar 
de hemelse heerlijkheid, maar ik geloof dat God ons 

mensen heeft geschapen voor het leven hier op aarde. 
Dat de hemel een intermezzo is totdat God Zijn 
heerlijkheid zal openbaren hier op aarde: het Konink-
rijk; olam haba. Dat is niet in de traditie der eeuwen 
gesproken, dat weet ik, maar we belijden gelukkig wel: 
‘Ik geloof in de opstanding der doden’.”

»  Op onze website kunt u een uitgebreidere versie  
van dit interview lezen.

Interview met ds. G. Hette Abma

’De hemel is een intermezzo totdat God Zijn 
heerlijkheid zal openbaren hier op aarde.’

| Foto: IDF

interview

Ds. G. Hette Abma. | Foto: CvI

Ds. Gerrit Hette Abma (1947), zoon van ds. H.G. 
Abma die ook als SGP-kamerlid actief was, ging 
in 2012 met emeritaat na bijna dertig jaar als 
predikant te zijn verbonden aan de hervormde 
St. Janskerk in Gouda. Eerder was hij predikant in 
Poortvliet en Ederveen.
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Veiligheidsupdates
Wat de Israëlische inlichtingendien-
sten weten, wordt niet noodzakelij-
kerwijs gedeeld met bewindvoerders. 
Zo waren Israëlische ministers in 2014 
verrast toen bleek dat Hamas tunnels 
had gegraven om Israël te infiltreren, 
terwijl de veiligheidsdiensten hier 
allang van afwisten. Om dit te voor-
komen en zo beter beleid te kunnen 
maken, zal het kabinet veiligheidsup-
dates krijgen om beter op de hoogte 
te blijven van actuele dreigingen.

Sterke sjekel

De Israëlische sjekel staat sterk. 
Kreeg je niet lang geleden nog vijf 
sjekel voor een euro, eind december 
zakte die wisselkoers tot onder de 
vier sjekel voor een euro. Die zwakke 
euro is niet gunstig voor Israëlische 
export. 33 procent van Israëlische 
export gaat naar Europa.| Foto: Flash90

Hulp voor Syrië
Israëlische ziekenhuizen in het noor-
den van het land hebben al duizen-
den door de burgeroorlog getroffen 
Syrische burgers uit het grensgebied 
geholpen met medische hulp. Eind 
2016 gaf premier Netanyahu het 
ministerie van Buitenlandse Zaken de 
opdracht te kijken naar de mogelijk-
heden om ook andere getroffen Syri-
ers te helpen, mits deze geen strijders 
zijn. Met name gewonden uit Aleppo 
wil de premier hulp bieden.

Antisemitisme in Uman
In het Oekraïense Uman braken 
onbekende vandalen in bij een syna-
goge. Ze besmeurden de vloer met 
een op bloed lijkende vloeistof en 
lieten een varkenskop met daarin een 
hakenkruis gekrast achter. Uman is 
een Joods pelgrimsoord vanwege het 
graf van rabbi Nachman.

Minder immigranten
Na een stijgende lijn van jaren, nam 
de alija (emigratie) naar Israël in 2016 
af met maar liefst twaalf procent 
ten aanzien van het voorgaande jaar. 
Met name minder immigranten uit 
Oekraïne en Frankrijk waren hieraan 
debet. | Foto: Flash90

Kennismaken met Joodse geschriften

De Midrasj

Wat Matteüs doet is een voorbeeld van hoe het Nieuwe 
Testament en latere Joodse uitleggers de Hebreeuwse 
Bijbel uitleggen en toepassen. Dat uitleggen wordt in het 
Hebreeuws midrasj genoemd.
Het woord midrasj komt van een werkwoord dat oorspron-
kelijk ‘nauwkeurig onderzoeken’ betekent. In het Oude 
Testament komt het woordje midrasj een paar keer voor, 
en daar betekent het zoiets als ‘verslag’. Later krijgt het de 
betekenis van ‘uitleg’, en wordt het ook de aanduiding voor 
een literair genre: een specifieke vorm van Bijbelcommen-
taar, waarbij een Bijbelboek vers voor vers wordt uitgelegd, 
volgens bepaalde principes van interpretatie.

Preken 
De klassieke midrasj is in de praktijk ontstaan. De darsjan, 
de prediker, hield in de synagoge een preek naar aanleiding 
van de Thoralezing die aan de orde was. Veel van dergelijke 
preken zijn verzameld en gerangschikt tot een doorlopend 
commentaar. Zo ontstonden klassieke midrasjwerken als 
de Midrasj Rabba (letterlijk: grote midrasj), een verzame-
ling commentaren op de vijf boeken van Mozes en de vijf 
‘feestrollen’.
Er worden twee typen van midrasj onderscheiden. De ha-
lachische midrasj is vooral gericht op exegetische onder-
bouwing van de halacha, de regels voor het Joodse leven. 
De aggadische midrasj gaat over de aggada, de uitleg van 
verhalende teksten.

Zeventig betekenissen
Hoe ging zo’n darsjan te werk? Vaak zocht hij een aankno-
pingspunt in een tekst uit de profeten of de geschriften, 
die hij dan verbond met een vers uit de Thora om er zo een 
geestelijke of morele les uit te trekken voor zijn hoorders. 
De tekst wordt betrokken op personen of gebeurtenissen 

uit de geschiedenis van Israël. De oorspronkelijke, een-
voudige betekenis van de tekst komt zo in een nieuw licht 
te staan, en zo ontstaat er eigenlijk een nieuwe betekenis. 
Elke tekst heeft volgens de midrasj zeventig betekenissen. 
Het ontdekken van al die betekenislagen in de tekst, dat is 
eigenlijk midrasj.

PaRDeS
Eigenlijk doet Matteüs dat ook. We hebben de eenvoudige, 
voor de hand liggende betekenis van de tekst uit Hosea. 
Maar Matteüs ziet wat er met Jezus gebeurt terug in de 
geschiedenis van Israël. En zo boort hij een nieuwe beteke-
nislaag aan in de tekst van Hosea. 
Die eenvoudige, voor de hand liggende betekenis heet in 
het Hebreeuws pesjat. De nieuwe betekenislaag, waar de 
oude tekst in een heel andere situatie ineens nieuw en 
actueel blijkt te zijn, heet derasj. Daarnaast kent de mi-
drasj nog een derde en een vierde laag: de remez (allegorie, 
zinspeling op personen of gebeurtenissen, bijvoorbeeld 
d.m.v. getalswaarden) en de sod (de mystieke betekenis). De 
eerste letters van die woorden vormen het woord pardes, 
dat boomgaard betekent (vgl. ons woord paradijs). Het 
is ontleend aan het oud-Perzische woord voor park. De 
Bijbeltekst is als het ware een tuin, waarin je de vruchten 
plukt die op dat moment rijp zijn om geplukt te worden.
Kun je dan alle kanten uit met een willekeurige tekst? Zo 
lijkt het soms. Maar altijd blijft de eenvoudige betekenis 
vooropgaan. Het verband met de eenvoudige betekenis 
behoedt voor willekeur.
Dat moeten we trouwens ook steeds bedenken als in het 
Nieuwe Testament teksten uit het Oude Testament wor-
den geciteerd: hoe is de geactualiseerde betekenis verbon-
den aan de eenvoudige betekenis? Het Nieuwe Testament 
laat zich lezen als een levende uitleg van het Oude.

“Uit Egypte heb Ik mijn zoon geroepen” (Hosea 11:1). De evangelist Matteüs citeert deze tekst  
uit de profeten om de betekenis van Jezus’ vlucht naar Egypte te duiden (Matteüs 2:13-15). De profeet  

Hosea spreekt natuurlijk over het volk Israël. Hoe kan Matteüs dit woord dan op Jezus betrekken?K
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Het volk Israël vierde van 25 december 
tot 1 januari het Chanoekafeest. Het 
stond stil bij de wonderlijke herovering 
van de tempel op de Hellenistische ko-
ning Antiochus Epifanes. Maar ook werd 
het wonder gevierd waardoor de menora 
in de tempel acht dagen bleef branden op 

één verzegeld kruikje koosjere lampolie.
Op 28 december mochten wij voor 
het Vredespaleis in Den Haag ook een 
Chanoekaviering organiseren. Ongeveer 
duizend belangstellenden keken toe hoe 
opperrabbijn Jacobs in een hoogwerker de 
lichten van de twaalf meter hoge menora 

ontstak. Zo groot zijn menora’s niet altijd, 
zoals blijkt uit deze foto van een door 
een Jeruzalemse juwelenmaker gemaakte 
menora en dreidel. Het zal lastig zijn om 
er kaarsjes voor te vinden, maar zelfs 
maar een klein lichtje maakt een groot 
verschil in het duister. | Foto: Flash90

Een klein lichtje
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Jezus en Jesaja

Raakpunt 
In Lucas 4 raken Jezus en Jesaja elkaar. 
Jezus gaat naar de synagoge van Na-
zaret, staat daar op en leest voor uit 
de Schrift. Hem wordt het boek van 
de profeet Jesaja ter hand gesteld, zo 
vernemen we, en dan leest Jezus een 
fragment voor dat, zoals Hij daarna 
zegt, op Hemzelf betrekking heeft: 
“De Geest des Heren is op Mij, daar-
om, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan 
armen het evangelie te brengen; en 
Hij heeft Mij gezonden om aan  
gevangenen loslating te verkondigen 
en aan blinden het gezicht, om ver-
brokenen heen te zenden in vrijheid, 
om te verkondigen het aangename jaar 
des Heren.” Dat Jezus dit op Zichzelf 
betrekt blijkt in vers 21: “Heden is dit 
schriftwoord voor uw oren vervuld.” 
Daarmee bevestigt Hij het aan Jesaja 
ingegeven profetische woord.

Hoogte en diepte
Jezus en Jesaja ‘raken’ elkaar meer. 
De profeet mag de uitersten van 
Jezus’ bestaan op aarde beschrijven. 
“Een Kind is ons geboren”, lezen we 
in hoofdstuk 9, jèlèd joelád lanóe, en 
dan komen, bijna triomfantelijk, de 
omschrijvingen van dit kind: Vre-
devorst, sar shalom. In het Modern 
Hebreeuws wordt sar gebruikt voor 
minister. In het Bijbels Hebreeuws 
gaat het om notabele, bevelhebber, 
leider. Dan: Sterke God, en Eeuwige 
Vader en hiermee gaat het om aan-
duidingen die de mens te boven gaan. 
Dit behelst eigenlijk het ene uiterste 
dat de profeet mag melden omtrent 
Jezus. Maar daar staat tegenover 
dat hij ook de uiterste diepte onder 
woorden zal brengen.

De knecht des Heren
Jesaja mag ook spreken over het vol-
strekt tegenovergestelde en hij doet 
dat onder meer in het gedeelte over de 
knecht des Heren in hoofdstuk 53. “Hij 
had gestalte noch luister, was veracht 
en van mensen verlaten”, zo horen we, 
“als iemand voor wie men het gelaat 
verbergt”. Ja, in deze diepte verkeerde 
Jezus, en Jesaja is degene die dit mag 
beschrijven. De woordkeus hier is 
treffend. De knecht des Heren “liet 
zich verdrukken”, “ons aller ongerech-
tigheid kwam op Hem neer”.
Tussen deze beschrijvingen door zegt 
Jesaja ineens: “Wij allen dwaalden als 
schapen, wij wendden ons ieder naar 
zijn eigen weg, maar de Here heeft 
ons aller ongerechtigheid op Hem 
doen neerkomen” (vers 6). Niet alleen 
valt hier het woord ongerechtigheid, 
maar in vers 5, waar het ook voorkomt, 
wordt er tevens gesproken van onze 
overtredingen. Nu zien we dat Jesaja 
ook nog een interpretatie geeft van 
wat er Jezus overkomt, en waarom. Dat 
wordt in de grondtekst helder aange-
geven. Voor overtreding staat daar pè-
sja en voor ongerechtigheid avón. Het 
werkwoord dat bij pèsja hoort luidt: 
breken met, afvallen. Pèsja betekent 
niet alleen slecht gedrag, het begaan 
van een overtreding, maar ook afval, 
afvalligheid. Het werkwoord bij avón 
is: afbuigen, wegbuigen. Avón heeft als 
betekenis afwijking. Die twee termen 
moeten we samenbrengen met ‘dwa-
len’ en ‘zich naar de eigen weg wenden’. 
Samen spreken ze over de afstand die 
tussen God en de zondaar ontstaat 
door afvalligheid en wegbuigen. Nu, de 
taak van de knecht des Heren, van Je-
zus, is het terugvoeren van de zondaar 

tot God, om de ontstane afstand teniet 
te doen. Hier moeten we zo letterlijk 
mogelijk lezen om te verstaan wat de 
profeet zegt: “Om onze overtredingen 
werd Hij doorboord” ... om ons afvallen 
werd Hij doorboord, om ons afwijken 
verbrijzeld. Vers 6 zegt dan nog: de 
Here heeft ons aller ongerechtigheid, 
ons aller afwijken, op Hem doen neer-
komen. Zondigen, chatá, feitelijk het 
missen van God, het niet uitkomen van 
je weg bij God, brengt afstand tussen 
God en mens. Die afstand wordt hier 
uitgelegd door dwalen, breken met, en 
wegbuigen.

De gave aan Jesaja 
We vatten samen. Het is Jesaja gegeven 
om de komst van Jezus aan te kondi-
gen, om te spreken van de gezalfde des 
Heren. Jezus bevestigt in Lucas 4 zelf 
dat Hij dat is. In hoofdstuk 9 schetst de 
profeet de hoogte van wat Christus zal 
zijn: Vredevorst, Sterke God, Eeuwige 
Vader. In hoofdstuk 53 beschrijft hij de 
diepte van Jezus’ werk, van Zijn lijden. 
Hier geeft de profeet door precieze 
bewoordingen de interpretatie van dat 
lijden. Het dwalen van de mens en het 
gaan van de eigen weg wordt uitgelegd 
door pèsja en avón, afvallig zijn en af-
wijken. Helaas laten de NBG-vertaling 
noch de Herziene Statenvertaling dit 
zien. De Duitse vertaling van Buber/
Rosenzweig doet dat wel. Die spreekt 
van Abtrünnigkeiten (afvalligheden) en 
Verfehlungen (het missen). Hier wordt 
het betoog, de boodschap, helder naar 
voren gebracht. We zien dat Jesaja niet 
alleen bericht over het leven van Jezus. 
Hij geeft ons ook de uitleg daarvan. 
Hem is het gegeven om de Zoon van 
God heel dicht bij ons te brengen.
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Samech

De samech is de vijftiende 
letter van het alefbeet. Het 
is de letter s. Voor wat het 
oorspronkelijke semitische teken 
is geweest, worden verschillen-
de mogelijkheden genoemd, 
waaronder het symbool van een 
vis en dat van een doorn. In het 
Hebreeuws is er nog een letter s,  
de sin, en dat betekent doorn. 
Het kan zijn dat de samech 
oorspronkelijk sin werd ge-
noemd, en pas later samech. Het 
vroeg-semitische letterteken 
ontwikkelde zich in twee richtin-
gen: de Hebreeuwse samech en 
de Griekse ksi, waaruit ook onze 
X ontstond. 
Samech betekent ‘ondersteu-
nen’. In het Achttiengebed, het 
gebed dat de Joden dagelijks 
bidden, wordt God beleden als 
Someech nefiliem: “U onder-
steunt degenen die vallen” 
(Psalm 145:14). 
De samech wordt gevolgd door 
de letter ajin. De Talmoed leert 
daaruit: smoch ani’iem - onder-
steun degenen die arm zijn.
De vorm van de samech is 
een iets afgeplatte cirkel. De 
cirkelvorm symboliseert onder-
steuning. Een vergelijking wordt 
gemaakt met de ringen die de 
loelav bij elkaar houden. - De 
loelav is de bundel takken van de 
palm, de mirte en de beekwilg, 
die samen met de etrog bij de vie-
ring van het Loofhuttenfeest (vgl. 
Leviticus 23:40) een rol spelen. 
- In de mystieke traditie symbo-
liseert de gesloten cirkel ook de 
onbegrensde kracht van de Een 
Sof, Gods onbegrensde licht.
Je kunt ook denken aan de band 
van het huwelijk, waarin man en 
vrouw volledig aan elkaar zijn 

toegewijd en elkaars steun 
en toeverlaat zijn. Een cirkel 
heeft geen begin en geen 
einde. Zo is het ook met de 
toewijding aan elkaar.
Op de berg Sinaï nam God Israël 
tot Zijn vrouw. De Talmoed ziet 
het geven van de Thora als de 
verlovingsceremonie, waarbij 
God de trouwring aan Israël 
geeft. Israël verplicht zichzelf 
om Gods geboden te volgen. 
“Daarop verplichtte God zichzelf 
om het Joodse volk te voorzien 
van levensonderhoud”.
De getalswaarde van de samech 
is zestig. Het is opmerkelijk dat 
de priesterlijke zegen (Numeri 6) 
vijftien woorden en zestig let-
ters bevat. Wanneer in de Jood-
se eredienst de kohen (priester) 
de gemeente zegent, moet hij 
zijn beide handen opheffen. 
Volgens de Misjna telt je hand 
dertig botjes, twee handen is 
dus zestig in totaal.
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Het alefbeet
Kees de Vreugd
kdvreugd@cvi.nl

Jeshóea en Jesjajáhoe: ‘Heil’ en ‘De Here is heil’;  
reeds in de namen ligt een verbinding besloten.  

Maar er is meer, veel meer. 

Een ruïne van een synagoge uit de tijd van de Here Jezus in Galilea. In een dergelijke synagoge las Hij uit de boekrol van Jesaja. | Foto: Flash90
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als morele les

Er is veel geschreven over de nazi-artsen tijdens de Tweede Wereldoorlog,  
maar niet zoveel over de Joodse artsen. Dat deed dr. Hannah van den Ende (1983).  
Haar proefschrift Vergeet niet dat je arts bent is een belangwekkende studie over  

de lotgevallen van Joodse artsen tijdens de Duitse bezetting.

Regels terzijde, mensen redden

Herschel
Herman Herschel (1910-1999) was een Joodse chirurg bij het Nederlands 
Israëlitisch Ziekenhuis (NIZ) in Amsterdam. Zijn neef had een oproep ge-
kregen. Hij moest zich melden voor een keuring in Westerbork. Daarna zou 
hij per trein naar een Duits werkkamp vertrekken. 
De neef riep de hulp in van oom Herschel. Die gaf hem thuis een slaap-
middel. Herschel sneed hem vervolgens in het hoofd, ving wat bloed op 
en spoot dat vervolgens in de oogkassen. Met schuurpapier werd hier en 
daar nog een schaafwond aangebracht. Het leek verdacht veel op een 
schedelbasisfractuur. De neef kon met spoed naar het ziekenhuis worden 
afgevoerd.

Hamburger
Meijer (Max) Hamburger (1920-2012) was psychiater en een getuigend 
overlevende van de concentratiekampen Auschwitz en Buchenwald. Als 
coassistent werkzaam in het NIZ deinsde hij er niet voor terug om de boel 
te saboteren. Hij kwam op het idee om patiënten te injecteren met Pyrifer. 
Dat is een koortsopwekkend middel. Collega’s maakten een ondiepe snee 
in de rechteronderbuik. Daardoor leek het alsof de patiënt was geopereerd 
aan een ontstoken blindedarm.

Ziekenhuis Westerbork

In het kamp Westerbork stond een van de grootste en modernste ziekenhuizen 
van Nederland. Artsen bezochten er patiënten die in de barakken verbleven. 
Voor ambulante patiënten waren er spreekuren van huisartsen en medisch 
specialisten. Er werden zelfs wetenschappelijke referaten gehouden. Ook hier 
werd ziek zijn een begeerlijke status. Dus werd ook in Westerbork medische 
sabotage gepleegd.

Die ‘goede zorg’ leidde tot absurde taferelen. Michieltje was drie maanden te 
vroeg geboren in de wagon van Vught naar Westerbork. Kampcommandant Al-
bert Konrad Gemmeker (1907-1982) hield veel van kinderen, zo ging het verhaal. 
Hij ontfermde zich persoonlijk over het lot van Michieltje en zijn moeder werd 
gedeporteerd.

Gemmeker liet meteen een couveuse komen uit Groningen en ontbood de Am-
sterdamse Joodse hoogleraar kindergeneeskunde dr. Simon van Creveld (1894-
1971) om te bespreken wat het kind nodig had om te overleven. Toen Michieltje 
met veel inzet op krachten was gekomen en zes pond woog, vond Gemmeker 
hem transportfähig voor Arbeitseinsatz. Duizenden gevangenen werden in het 
ziekenhuis genezen om vervolgens de dood in te worden gejaagd. Volstrekt 
krankzinnig.

Bij de tandarts in kamp Westerbork. | Foto: Rudolf Breslauer



Begaan met hun lot ging Hannah naar hen op zoek en teken-
de de ervaringen op van maar liefst 534 Joodse artsen. Allen 
probeerden ze op hun eigen manier arts te blijven onder het 
nazi-juk. Een geschiedenis van onbaatzuchtige heldenmoed en 
morele verwarring. Een kleine impressie naar aanleiding van dit 
rijke boek.

Veel Joodse artsen
Joden kozen traditiegetrouw vaak voor de medische studie en 
het artsenberoep, toen 8 procent van de Nederlandse artsen-
stand. Vóór alles waren ze arts. Collegialiteit was vanzelfspre-
kend. Hun beroep was tegelijk roeping. Als arts was je een bij 
uitstek moreel hoogstaand en onbaatzuchtig mens: liefdadig als 
dienaar van God. Denk aan het bekende ‘Ochtendgebed van de 
arts’ van de Joodse arts-wijsgeer Hofrath Marcus Herz (1747-
1803) in de geest van de Joodse arts-filosoof Maimonides (1135-
1204). Het waren gewone Nederlandse artsen.

Met de Duitse bezetting verandert alles rigoureus. In mei 1940 
plegen verhoudingsgewijs veel medisch geschoolde Joden 
zelfmoord. De meeste Joodse artsen proberen op ongeveer 
gelijke voet door te gaan, ook al worden ze al snel van hun status 
beroofd. In november 1940 worden Joodse ambtenaar-artsen 
uit hun functie ontheven. Sinds 1 mei 1941 mogen ze alleen 
nog Joodse patiënten behandelen. Deze maatregel heeft veel 
praktische, financiële en morele gevolgen en brengt een stroom 
reacties op gang. In schril contrast met de collegialiteit voordien, 
ontbreekt het de Nederlandse artsenstand aan daadkracht om 
de Joodse collega’s binnenboord te houden. Dat komt hard aan.

Vanaf februari 1941 staat het geïsoleerde Joodse volksdeel onder 
een door de bezetter in het leven geroepen Joodsche Raad. Met 
ingang van september 1942 mogen Joodse studenten niet meer 
plaatsnemen in de collegezaal. Met grootscheepse razzia’s komt 
de angst er goed in. Raad en artsen proberen de normaliteit te 
behouden en zinnig medisch werk te doen.

Medische sabotage
Om zo veel mogelijk mensen van deportatie te redden, bleek 
de ene arts nog creatiever in medische sabotage dan de andere. 
Artsen zijn met twee uitgangspunten opgeleid. Het primum non 
nocere wil zeggen: ten eerste of in ieder geval geen schade aan-
brengen. Het tweede adagium is in dubio abstine ofwel bij twijfel 
niets doen (onthouden van een oordeel). En heeft de Heere via 
Mozes niet geraden: Kies dan het leven ... (Deuteronomium 
19:30)? Door de omstandigheden wordt de medische ethiek 
gemakkelijk vervormd vanuit het belang van betrokkenen.

Het werd een sport om zo veel mogelijk valse verklaringen af 
te leggen. Die medische sabotage ging steeds een stapje verder: 
van valsheid in geschrifte (iemand was ‘te ziek’ voor transport) 
tot het ensceneren van ziektes en een echt ziekbed, opnames en 
zelfs het snijden in gezonde mensen.

De artsen werden steeds creatiever. Zeker toen in de zomer van 

1942 het transport van Joden – voor Arbeitseinsatz im Osten –  
grootschalig op gang kwam. Van den Ende schrijft over een Am-
sterdamse huisarts die tijdens een nachtelijke Duitse inval een 
warmtekap over het hoofd van zijn zoon legt, “ter behandeling 
van een kaakholteontsteking bij de roodvonk waar hij aan leed.” 
Duitsers waren vuurbang voor besmettelijke ziekten.

Mensen deden steeds vaker een beroep op het geweten van de 
artsen. Moesten ze een flesje vergif meegeven aan een patiënt 
die beloofde er alleen gebruik van te maken in het aller-ui-
terste geval? Moesten ze een abortus uitvoeren, wetende dat 
niet-zwangere vrouwen de deportatie wellicht wel zouden over-
leven? Gemengd gehuwde Joden konden kiezen voor sterilisatie 
óf deportatie.

Psychiater dr. Berthold Stokvis (1906-1963) schreef in zijn dag-
boek: “De arts is opgehouden geneesheer te zijn; de patiënten 
vragen hem slechts: ‘Hoe kan ik ziek zijn?’” Uiteindelijk vond 
hij steun in de Talmoed. Daar staat: ‘Alles ten goede’. Innerlijk 
beheerst volhouden. “Zo zeg ik het immers mijn patiënten: 
Hakodousch Boroeghoe, de Heilige, Geloofd zij Zijn naam, God 
zal verlossen.”

Door allerlei uiteenlopende trucs zijn honderden mensen gered. 
Op 13 augustus 1943 werd ook het Nederlands Israëlitisch Zie-
kenhuis in Amsterdam compleet ontruimd. Niet veel later werd 
Nederland officieel Judenrein verklaard. Wat overblijft, is een 
gevoel van eenzaamheid, machteloosheid en wanhoop bij wie 
nog leefde.

Morele les voor toekomst
Het antisemitisme is intussen sterker dan voor de Tweede We-
reldoorlog. De discussie over de ethiek van het artsenvak en het 
Joodse volk moeten we blijven voeren vanuit de keus voor het 
leven. Dit kan alleen als we daadwerkelijk willen leren van de 
geschiedenis.

Israëlische medische studenten krijgen les over Joodse artsen en 
ook over de nazi-artsen in het Duitsland van Adolf Hitler (1889-
1945). Vergeet niet dat je arts bent. Wat is de kwaliteit en ethiek 
van de Israëlische geneeskunde nu? Neem het veldhospitaal van 
het Israëlische leger: bij talloze rampgebieden ingezet. Dat is 
als enige ter wereld een ‘type 3-inrichting’ (Wereldgezondheids-
organisatie van de VN, 2016): beter kan dus niet. Een hoge eer 
voor Israël en de Militaire Geneeskundige Dienst, terwijl Israël 
ondanks de VN bestaat. Dat is de verbinding ook met mijn vo-
rige impressie: Oorlog voeren én helpen (Israël Aktueel, oktober 
2016). Het Joodse volk leeft: am Yisraeel Chai (Genesis 32:28-
30; 35:9-12).
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kort nieuws

Vee-import aan banden
Israël importeert veel vee voor de koo-
sjere slacht. Bij het vervoer per vlieg-
tuig stierven de laatste tijd relatief veel 
kalveren. De Israëlische minister van 
Landbouw heeft daarom een verbod 
ingesteld op de import van vee via de 
lucht. Milieubewegingen waren blij met 
het besluit, maar hopen op een volledig 
importverbod op levende dieren. Israël 
werkt al aan koosjere slachthuizen 
in het buitenland, waarvan het vlees 
diepgevroren naar Israël kan worden 
geïmporteerd. | Foto: Flash90

Regenval
Na een vrijwel droge novembermaand, 
vreesden Israëli’s opnieuw voor een jaar 
van droogte. Maar in december viel 
onverwachts meer dan de helft van het 
jaarlijkse gemiddelde aan regenval. De 
waterstromen in Noord-Israël waren 
sinds 2012 niet meer zo krachtig en dit 
water stroomt uiteindelijk naar het 
Meer van Galilea. Het waterniveau van 
het meer steeg aanzienlijk, maar stond 
begin januari nog zestig centimeter 
onder de rode lijn. Zolang het water 
onder die lijn staat, mag er geen water 
uit het meer worden opgepompt.

Watertunnel
Een oud probleem is nog altijd actueel: 
de waterbehoefte in Jeruzalem. Groef 
koning Hizkia nog een tunnel uit de 
stad naar de Gihonbron, in 2017 zijn 
de behoeften groter. Daarom boort 
het Israëlische waterbedrijf Mekorot 
in samenwerking met een Oostenrijks 
tunnelgraafbedrijf een dertien kilo-
meter lange watertunnel naar Israëls 
hoofdstad. De tunnel is onderdeel van 
een uitbreiding op het bestaande wa-
ternetwerk dat water uit de ontziltings-
installaties langs de kust gaat transpor-
teren. De bouw zal drie jaar duren.

Cyberdefensie

Israël gaat fors investeren in cyberde-
fensie. De komende jaren worden mil-
joenen sjekels gestoken in het verbete-
ren van computereenheden die digitale 
aanvallen op de Joodse staat moeten 
pareren. “We leren van onze fouten en 
die van andere landen en willen een be-
tere operationele vaardigheid ontwik-
kelen voor de aanval. Maar de prioriteit 
ligt bij een goede verdediging”, zei een 
woordvoerder van het leger. | Foto: IDF

Proefschrift van dr. Hannah van den Ende

Het Nederlands Israëlitisch Ziekenhuis in Amsterdam.  
| Foto: Stichting Prentbriefkaartenarchief
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Het is niet makkelijk een afspraak met haar te maken. De 77-jarige filantroop  
Raya Strauss-Ben Dor is al meer dan elf jaar met pensioen, maar ze heeft het drukker  

dan ooit. “Als mijn familie me wil zien, moet ze een afspraak maken via mijn secretaresse.”  
Raya is de dochter en erfgenaam van een van Israëls rijkste families.

Schatten van Galilea

interview

Ze werd geboren in Nahariya, in het noorden van Israël, 
waar haar ouders, Richard en Hilda Strauss, Duits-Joodse 
vluchtelingen, behoorden tot de pioniers van de stad. Ze 
kwamen begin 1900 naar het voormalige Palestina en 
startten in 1930 in Nahariya een zuivelbedrijf. De eerste 
jaren liep de verkoop niet echt. Maar door de jaren heen 
breidde het bedrijf zich uit van melk naar kaas en ijs en 
nog later naar allerlei aanverwante producten. De rest 
is geschiedenis. Het bedrijf groeide uit tot een van de 
grootste multinationals van het land.

Sociale waarden
Nadat haar ouders waren gestopt met werken, nam 
Raya, samen met haar broer Michael, het bedrijf over. 
“Tot 2005, toen ben ik officieel met pensioen gegaan.” 
Thuis stilzitten was voor Raya geen optie. “Ik ben niet op 
de wereld gezet om niets te doen. Leeftijd speelt daarbij 
geen rol.” Haar geld en tijd steekt ze in West-Galilea, in 
het noorden van Israël, daar waar ze is opgegroeid en 
waar haar hart ligt. “Dit was voor mij een logische keuze. 
Ik ben er opgegroeid, tussen de zee en de bergen, tussen 
Joden, druzen en Arabieren. Onze werknemers hadden 

een verschillende afkomst. Dat maakt het noorden 
zo bijzonder, dat we hier allemaal samenwonen. We 
respecteren elkaar en wonen op de meest bijzondere 
plek van het land. Mijn ouders hebben ons grootgebracht 
met sociale waarden. Ik herinner me uit mijn jeugd dat 
ze altijd heel betrokken waren bij hun werknemers. Ze 
zorgden dat ze het goed hadden en over en weer werden 
ze ook uitgenodigd op feesten en partijen. Goed zijn voor 
de ander heb ik mijn hele leven meegedragen en dat is nu 
ook mijn grootste drijfveer. En is het niet mooier dan om 
dat te doen in de voetsporen van mijn ouders, daar waar 
zij ooit hun leven in het Joodse land zijn begonnen.”

Promotie van het noorden
Raya startte Ozrot HaGalil (Schatten van Galilea), een 
non-profitorganisatie die bedrijven en initiatieven in 
West-Galilea financieel ondersteunt. “Het is een win- 
winopzet. Wij promoten en ondersteunen bedrijven, 
groot en klein. Die bedrijven trekken toerisme aan. Dat 
betekent geld in het laatje, waardoor het noorden flo-
reert. Toen ik net begon met mijn stichting dacht men: 
“Daar heb je Raya met haar geld, die wil alleen maar meer 

verdienen." Het heeft wat tijd gekost om het vertrouwen 
te winnen. Maar inmiddels ondersteunen we meer dan 
vierhonderd bedrijven en begrijpt iedereen dat het me 
erom gaat dit gedeelte van het land te promoten.”
De bedrijven worden ondersteund met een brochure, 
een website en sinds kort ook met een app. “Iedere 
nieuwe plek controleren we. We maken zelf foto’s, zodat 
we zeker weten dat hetgeen we aanbieden klopt. Ook 
zorgen we voor journalisten uit binnen- en buitenland 
om over de vele attracties te schrijven.”

Ondersteuning en kwaliteit
De stichting ondersteunt ieder aangesloten bedrijf 
financieel met de marketing. Daar zijn wel voorwaarden 
aan verbonden. Het bedrijf moet schoon zijn, goed geleid 
worden en vriendelijk personeel hebben. Ter ondersteu-
ning worden seminars georganiseerd en workshops. “We 
gaan voor de hoogste en beste kwaliteit.” Dat de stichting 
voldoende geld heeft, is een prettige bijkomstigheid, 
maar volgens Raya niet het belangrijkste. “Het is een in-
strument dat je nodig hebt. Maar de basis voor succes is 
een goede organisatie en een strategie voor de toekomst. 
Het noorden is lange tijd door de regering verwaarloosd. 
Vooral het centrum en Jeruzalem kregen aandacht. Wij 
brengen daar nu verandering in.”

Diversiteit
Tal Frieman, Raya’s linker- en rechterhand, beschrijft 
Raya als totaal toegewijd. “Ze is bij alle stappen die we 
ondernemen betrokken. Door haar ervaring in het 
zakenleven en haar liefde voor het noorden, is ze de 
drijvende kracht van de stichting.” Het noorden is een 
prachtig groen gebied met vele schatten uit de oudheid 
en ontelbare religieuze plekken. Raya: “We hebben hier 
de Bahai tuinen (vlakbij Akko), een heilige plek voor zijn 
aanhangers, heiliger dan de tuinen in Haifa. Ook is er 
een diversiteit aan restaurants, kaasmakers, wijngaarden, 
de Arabische en bedoeïenen dorpen. Of Carmela, een 
van oorsprong Jemenitische vrouw, die vertelt over haar 
leven en workshops geeft hoe je manden vlecht. Of de 
Ethiopische Yoney Skiba die naast haar huis een traditio-
nele Ethiopische hut heeft gebouwd. Daar vertelt ze over 
haar cultuur en hoe ze, toen ze nog heel jong was, van 
Ethiopië naar Israël is gelopen. Of Suad en Mohammed 
Miza’el, bedoeïenen die op de grens van Libanon wonen 
en een restaurant aan huis hebben. Het noorden is een 
palet van mensen, kleuren, geuren en verhalen. Er is zo 
ontzettend veel te bieden.” Op de vraag welk bedrijf haar 
voorkeur heeft, moet ze lachen. “Je vraagt een moeder 
toch ook niet welk kind ze het liefst vindt.”

» Meer weten? Kijk op ozrothagalil.org.il

Raya Strauss. | Foto’s: Ozrot HaGalil

De natuurlijke brug in het park Adamit. Yoney Skiba in haar Ethiopische hut. Het kruisvaarderskasteel Montfort nabij Mitzpe Hila.



Eigenaar Fred is alweer de vierde Jood-
se generatie die de traditie van de fijne 
tafelzuren voortzet. Samen met zijn 
vrouw Monique runt hij al 26 jaar met 
liefde het bedrijf. Zoon Sammy helpt 
mee als het te druk wordt.

Zo begon het
In 1850 begon overgrootvader Isaac 
De Leeuw met zijn zuurwaren in 
eikenhouten tonnen op een handkar 
langs de Amsterdamse grachtenhuizen 
te venten. Het inleggen en inmaken 
met (zoet)zuur of het pekelen van fijne 
tafelzuren was een effectieve, gezonde 
en smakelijke manier van conserveren 
voor komkommers, augurken, uien en 
groenten. Deze manier van voedsel-
bereiding komt oorspronkelijk bij de 
Oost-Europese Joden vandaan. De 

eikenhouten wijntonnen van vroeger 
staan buiten voor de winkel en de 
handkar is nog in de winkel te zien. 
Zo blijft de geschiedenis zichtbaar.

Eigentijds jasje
Fred is in het buitenland en Monique 
neemt de honneurs waar: “De com-
binatie van ambachtelijke producten 
in een eigentijds jasje blijkt succesvol. 
De smaak van de mensen is door de 
jaren heen veranderd, dus hebben wij 
die ook aangepast. Daarnaast is het 
belangrijk dat wij onze producten 
vers inkopen, op natuurbasis bereiden 
en geen kunstmatige toevoegingen 
gebruiken. Wij maken alles op smaak 
met een geheim recept. Door de unie-
ke receptuur is dit niet in de super-
markt te krijgen.”

Benieuwd naar het geheime recept 
van al deze Jiddische heerlijkheden, 
licht Monique een tipje van de sluier 
op. “Rode kool en ook druiven worden 
ingelegd met wijnazijn, terwijl zuur-
kool met verschillende variaties van 
zoetzuur en pekel, net zoals de zure 
haring wordt ingelegd. Daarbij gebrui-
ken wij mosterdzaad, koriander, en 
andere kruiden. Onze warmgerookte 
zalmforel heeft ook een specifieke 
bereiding.”

Proeven
Inmiddels komen er steeds meer 
klanten de winkel binnen. Ze komen 
vanuit Zeeland tot Groningen en zelfs 
uit België. Er staan schaaltjes met gele 
Amsterdamse uitjes en augurkjes om 
te proeven. Alles valt in de smaak, en 
met tassen vol vertrekken de klan-
ten met hun lekkernijen. De aloude 
traditie wordt in meerdere opzichten 
voortgezet, want behalve het recept 
dat van vader op zoon overgaat, is de 
verkoop nog steeds gewoon per schep 
of per stuk, en wordt er niet gewogen. 
Er is één verschil met vroeger: de prijs 
is niet hetzelfde gebleven. In 1850 
kostten de etenswaren slechts een 
paar cent, maar de prijs ligt nu wel 
een stukje hoger ...

De winkel is uitsluitend op donder-
dag, vrijdag en zondag open, vanwege 
de Joodse traditie.

»  Lees meer over de zuurwinkel op 
christenenvoorisrael.nl.

israël aktueel | januari-februari 2017 varia 15

kort nieuws

Meer salaris
Het minimumsalaris in Israël steeg 
per 1 januari naar 5000 sjekel  
(ca. 1240 euro) per maand voor een 
42,5-urige werkweek. Dit geldt voor 
alle werknemers, onafhankelijk van 
hun legale status. Dus ook voor Pa-
lestijnse arbeiders. In december stijgt 
het loon verder naar 5300 sjekel.

Populaire bestemming

Op basis van vluchtgegevens van de 
luchthaven Ben Goerion, was Turkije 
in 2016 de populairste bestemming 
van Israëli’s. 1,6 miljoen Israëli’s vlo-
gen naar Turkije. Velen overigens ook 
om vandaar verder te reizen. De op 
één na populairste bestemming was 
Italië met 1,5 miljoen passagiers.  
| Foto: Flash90

Bijna gesloten
Bijna had Magen David Adom (MDA), 
de Rode Davidster, de Israëlische tak 
van het Rode Kruis, zijn afdelingen 
in Judea en Samaria gesloten. Deze 
afdelingen werken met budget dat 
afhankelijk is van giften. In de rest 
van het land ontvangt de organisa-
tie een budget van de overheid. Op 
aandringen van plaatselijke bestuur-
ders blijven de posten toch open. 
Het dreigement om te sluiten is een 
signaal aan de overheid om ook voor 
het hartland budget toe te kennen.

Bevolkingsgroei

In 2016 groeide de Israëlische  
bevolking met twee procent naar 
8,63 miljoen inwoners. 181.000 baby’s 
werden geboren en 36.000 nieuwe im-
migranten kwamen naar Israël, van wie 
24.000 Joods. De Joodse bevolking van 
Israël telt nu 6,45 miljoen, bijna drie-
kwart van het totaal van de bevolking.  
| Foto: Flash90 

Terroristen begraven
Israël zal de lichamen van bij aansla-
gen omgekomen Hamasterroristen 
niet langer teruggeven aan Hamas, 
maar zelf de lichamen begraven. Om-
dat het begrafenisritueel in de islam 
erg belangrijk is, kan deze maatrege-
len mogelijk potentiële (zelfmoord)
terroristen afschrikken.

G
e

ja
 L

a
h

p
o

r

De Leeuw zuurwaren in Amsterdam is beroemd in binnen- en buitenland.  
Als je er komt, weet je gelijk waarom. De nostalgische winkel aan  

de Vrijheidslaan ademt een gezellige, maar vooral vertrouwde sfeer,  
om nog maar niet te spreken over de heerlijkheden die er zijn.

Zuurwinkel De Leeuw: 
al 160 jaar succesvol

Foto’s: Geja Lahpor

In deze foto’s zitten acht verschillen verscholen. Vindt u er 
zeven? Beschrijf deze dan en stuur dan uw antwoorden vóór 10 
februari op naar krant@cvi.nl of per post. Uit de juiste inzenders 
trekken wij drie winnaars die gratis toegang winnen tot de 

volledige Israëlcursus voorjaar 2017. Ook kinderen mogen  
deelnemen. Voor hen is er een aangepaste prijs.

»  Voor meer informatie over de Israëlcursus, zie pagina 20.

Prijzenpuzzel: zoek de verschillen





Kun je ons iets vertellen over jullie afdeling bij de ambassade? 
“Onze afdeling binnen de Israëlische ambassade in Neder-
land maakt deel uit van een wereldwijd netwerk van 44 
kantoren van het ministerie van Economische Zaken in 
Israël. De voornaamste activiteiten van onze afdeling op de 
ambassade in Den Haag zijn het bevorderen van de handel 
en export; het in gang zetten en onderhouden van handels-
overeenkomsten; het aantrekken en stimuleren van buiten-
landse investeringen en het creëren van strategische samen-
werkingsverbanden. Ook organiseert de afdeling jaarlijkse 
innovatie-evenementen, onder andere in samenwerking met 
het Nederlandse ministerie van Economische Zaken, en zijn 
wij het jaar rond betrokken bij diverse Israëlische nationale 
paviljoenen op internationale beurzen.”

“Buiten dit om begeleidt onze afdeling ministeriële dele-
gaties voor beleidsonderzoeken of G2G bezoeken [govern-
ment/overheid-to-government, red.] in Nederland en Israël. 
Onze doelstellingen zijn onder meer het ondersteunen van 
Israëlische partijen bij het verkennen van de huidige en 
opkomende markten in Nederland. Maar denk ook aan het 
begeleiden en ondersteunen van exporteurs bij marketing-
activiteiten binnen Nederland, en het in gang zetten en toe-
passen van internationale handelsovereenkomsten en het 
onderhouden van bestaande overeenkomsten tussen Ne-
derland en Israël. We zijn ook bezig met het bevorderen van 
investeringen en het stimuleren van strategische samenwer-
kingsverbanden tussen Nederland en Israël. En dan doen we 
ook nog marktonderzoek voor Israëlische bedrijven.”

Kun jij ons iets vertellen over jezelf en jouw werkgebied? 
“Ik werk sinds vijf jaar op de ambassade als projectmanager 
voor de agrarische, water- en cleantech sector [schone 
technologie, red]. Binnen mijn functie begeleid ik Israëli-
sche bedrijven die in deze sectoren de Nederlandse markt 
op willen. Dat zijn zowel gerenommeerde bedrijven als 
kleine starters. 
Daarnaast werk ik ook met Nederlandse bedrijven die graag 
een samenwerking willen aangaan met Israëlische bedrijven 
en organiseer ik diverse nationale paviljoenen op beur-
zen. Buiten mijn primaire functie om, waar de afdeling de 

Israëlische handel en export stimuleert, doe ik regelmatig 
vooronderzoek naar beleidsmogelijkheden in de bovenge-
noemde sectoren. Verder organiseer ik diverse ministeriële 
delegaties voor het ministerie van Economische Zaken en 
het ministerie van Infrastructuur en Milieu, voor zowel 
Nederland als Israël.”

Waarom is het een win-winsituatie als Israël en Nederland 
meer samenwerken?
“Omdat Israël innovatief is en Nederland daarvan kan leren. 
Nederland is een van de belangrijkste Europese handel-
spartners van Israël. Israël staat vooral bekend om zijn 
ondernemerschapsmentaliteit en innovatief vermogen.  
Innovatie wordt al vroeg met de paplepel ingegoten; van 
grote invloed is de dienstplicht waar alle Israëlische jonge-
ren op een jonge leeftijd al grote verantwoordelijkheden 
krijgen. De bijzondere positie van het land (onzekerheid 
over wat morgen brengt) zorgt ervoor dat men veel risico 
durft te nemen. Tevens bezit het land een sterk durfkapi-
taalbeleid dat wordt uitgevoerd door overheid en private 
investeerders. Dit durfkapitaal levert een platform voor veel 
starters om de nodige technologie en producten te ontwik-
kelen en deze op de markt te brengen.”

En wat is de kracht van Nederland in die relatie?
“Nederland staat vooral bekend om zijn netwerkpositie, 
poldermodel, consultancy en gestructureerde werkwijze. 
Vanwege deze aspecten sluiten de landen goed op elkaar 
aan. Mede door het feit dat Israël een sterke ontwikkelings-
drang heeft en hierdoor soms gehaast en ongepland te werk 
gaat, kan Nederland hier goed aanvullen en hierin meer 
structuur aanbrengen. Dit zie je vaak terug in projecten 
die in andere landen worden uitgevoerd, waar Israëlische 
technologie wordt toegepast. 
Daartegenover staat dat Nederland veel kan leren van het 
risicovolle ondernemerschap in Israël. Hierdoor rollen er 
veel innovaties van de plank. Het motto van de Israëli’s is 
dan ook: als je om een goede reden faalt, is dat alleen maar 
leerzaam. Daarna ben je een betere ondernemer. In Neder-
land kiest men eerder voor veiligheid. En ook op dit gebied 
kan Nederland veel leren van Israël.”
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Soldaten leven langer

De levensverwachting van Israëli-
sche mannen lag in 2013 op 81 jaar. 
Hoger dan bij mannen in andere lan-
den. Een Israëlische professor ging 
op zoek naar de oorzaak hiervan en 
ontdekte dat een van de redenen ligt 
in de militaire dienst. Die bevordert 
de gezondheid en werkt mee aan 
een hogere levensverwachting.  
| Foto: Flash90

Een beetje piloot
Augmented Reality (AR) is een 
technologie waarbij informatie 
kan wordt geprojecteerd op het 
zichtveld. Straaljagerpiloten hebben 
deze technologie bijvoorbeeld in 
hun helm, waarbij in hun zichtveld 
informatie wordt getoond, zon-
der dat ze op hun instrumenten 
hoeven te kijken. Het Israëlische 
Elbit Systems, dat dergelijke tech-
nologie ontwikkelt, heeft nu een 
bril gemaakt voor consumenten. 
Sportfietsers kunnen daarmee hun 
prestaties tijdens het fietsen moni-
toren. De technologie is nog in de 
testfase.

Gelijke geboortecijfers
Voor het eerst in Israëls geschie-
denis zijn de geboortecijfers van 
de Joodse en Arabische bevolking 
gelijk. Joodse vrouwen krijgen 
steeds meer kinderen en Arabische 
vrouwen steeds minder, lijkt de 
trend. Volgens het Centraal Bureau 
voor de Statistiek in Israël, krij-
gen vrouwen hier gemiddeld 3,13 
kinderen.

Minder armoede
De armoede in Israël daalde in 2015, 
bleek uit cijfers die pas bijna een 
jaar later bekend werden gemaakt. 
Vooral onder orthodoxe Joden daal-
de het aantal armen, omdat meer 
mensen een baan vonden. Onder 
Arabieren steeg de armoede, on-
danks het feit dat meer Arabische 
vrouwen aan het werk gingen.

Abbas stevig in ’t pluche
Tijdens een Fatahcongres in  
Ramallah koos de Palestijnse partij 
ervoor om Mahmoud Abbas’ termijn 
als voorzitter van de Palestijnse 
Autoriteit met vijf jaar te verlengen 
zonder verkiezingen uit te schrijven. 
Abbas kwam in 2005 aan de macht 
als voorzitter van de PA. Zijn ter-
mijn zou eigenlijk in 2009 eindigen, 
maar sinds zijn aantreden zijn er 
geen verkiezingen meer geweest.

Israël en Nederland onderhouden al jaren wederzijdse handelscontacten.  
De import en export tussen beide landen groeiden in de loop der jaren fors.  

Bovendien is de Rotterdamse haven voor Israël erg belangrijk voor de Europese  
markt. Anne-li Steutel (27) is werkzaam voor de Israëlische ambassade in  

Den Haag en vertelt over haar activiteiten voor Economische Zaken.

‘Nederland kan leren  
van innovatief Israël’

Anne-li Steutel: “Nederland is een van de belangrijkste Europese handelspartners van Israël.” | Foto: ambassade Israël
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Wilt u ook adverteren in Israël Aktueel?
Wij informeren u graag!

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

Jan Budding Schilderwerk
Elst (Utrecht) 

Voor al uw schilderwerk,
binnen en buiten!

30% winterkorting
Bel voor een vrijblijvende offerte:

06-39 675 192

    Online cursussen in Israël
Ivriet • Bijbels Hebreeuws • Joodse Spiritualiteit

 Vanaf
€ 9,95

Schrijf je nu in: http://israelschool.org

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

Profetisch Perspectief
De Koning komt!
Themanummer Profetisch Perspectief

Het nieuwste themanummer van Profetisch Perspectief (93) gaat in op 
de komst van de Koning, Jezus Christus. Het nummer bevat de volgende 
artikelen:

• De Koning komt! Henk Poot
• Dienaar van de besnijdenis, Jaap de Vreugd
• Wat kunnen we van de Christus verwachten? 
 Kees de Vreugd
• De herbergier van Bethlehem, Henk Poot
• Terugkijken in dankbaarheid. Een interview met 

Jan van Barneveld, Feike ter Velde
• Jezus’ komst en de opstanding van het lichaam, 

Willem Glashouwer  
• Het Koninkrijk en deze wereld, Oscar Lohuijs 
• Zijn komst is niet te verhinderen, Krijn de Jong
• Koning bij de gratie Gods, Hubert Luns

Losse nummers van het kwartaalblad Profetisch 
Perspectief kunt u voor € 9,25 bestellen via 
profpers@buijten.nl of via tel. 020-5241010.

U kunt ook een abonnement aanvragen voor 
€ 33,25 per jaar (buiten Nederland gelden 
aangepaste tarieven). Wie zich met het 
onderstaande bestelbiljet voor minstens een jaar 
abonneert, ontvangt gratis het winternummer  
‘De koning komt!’
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Jezus en Israël
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Miriam Dubi Gazan, geschiedschrijver

TEL: 972-9-741 94 71  •  FAX: 972-9-746 48 67
MOBIEL: 054-7400068

 miriamdubi@bezeqint.net • www.docostory.com miriamdubi@bezeqint.net • www.docostory.com miriamdubi@bezeqint.net • www.docostory.com

We hebbenal meer dan 900 boekengeschreven enuitgegeven



Tot zaterdag 18 maart is er een unieke 
expositie te zien in het Israëlcentrum, de 
Yad Vashem-expositie Shoah – Hoe was het 
menselijkerwijs mogelijk? De expositie werd 
gemaakt door Yad Vashem, het Israëlische 
museum ter nagedachtenis aan de slachtof-
fers van de Holocaust, de Shoah.

De expositie bestaat uit panelen die u met beeldma-
teriaal en begeleidende teksten meeneemt door de 
geschiedenis van de Shoah. Het gaat over het Joodse 
leven tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, 
over het nazisme dat voet aan de grond krijgt, over de 
gevolgen van het nazisme voor Joden, de bezetting, 
de vernietigingskampen en de getto’s. Maar de expo-
sitie besteedt ook aandacht aan Joodse verzetshelden, 
aan zij die Joden hielpen onder te duiken en aan de zo 
lang verwachte bevrijding.

Unieke Yad Vashem-tentoonstelling  
in het Israëlcentrum
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27 januari in Nijkerk

Holocaustherdenking
Voor de zesde keer organiseert Christenen 
voor Israël op 27 januari een bijeenkomst  
in Nijkerk op de internationale Holocaust- 
herdenkingsdag.

De Verenigde Naties riepen deze herdenkingsdag uit 
in 2005 en kozen voor 27 januari. Op deze dag in 1944 
werd het grootste nazivernietigingskamp Ausch-
witz-Birkenau bevrijd door het Russische leger.

Tijdens de herdenkingsbijeenkomst in Nijkerk spre-
ken Holocaustoverlevende Wolfgang Kotek, kun-
stenares Jip Wijngaarden en historicus Bart Wallet. 
De muzikale omlijsting wordt gedaan door Moniek 
de Leeuw (viool) en Ilse Roskam (accordeon), beiden 
lid van de Balcony Players.

De bijeenkomst vindt plaats van 13.00 tot 15.00 uur 
in de Goede Herderkerk aan het Alexanderplein 14 in 
Nijkerk, op loopafstand van NS-station Nijkerk. Deel-
name is gratis, maar we vragen u wel om zich aan te 
melden. Mail naar bijeenkomst@cvi.nl of bel tijdens 
kantooruren 033-2458824.

Voormalig concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz 
 | Foto: Flash90

Internationale Auschwitzreis 2017 
 

Van 20 tot 25 april reist Christenen voor Israël Internationaal (C4I) opnieuw met een internationale  
groep deelnemers naar Auschwitz. We doen mee aan de Mars van de Levenden om zo onze solidariteit 
met het Joodse volk te laten zien.

Het doel van deze reis is tweeledig: we willen ter plaatse het 
onnoemelijke lijden van het Joodse volk tijdens de Holocaust 
leren begrijpen, en we willen een statement voor de wereld 
maken: Dit nooit weer! We lopen mee met de Mars van de 
Levenden met overlevenden van de Shoah, internationale 
hoogwaardigheidsbekleders en vele duizenden (vaak jonge) 
mensen uit alle werelddelen.

»  Voor een gedetailleerd programma van de reis en opgave, 
kijkt u op de website van onze touroperator, relireizen.nl.

Hulp aan Holocaust- 
overlevenden
Christenen voor Israël ondersteunt diverse 
organisaties die de Holocaustoverlevenden 
hulp bieden. We mogen met uw hulp helpen 
via Amcha, Reuth en La’ad.

Amcha biedt overlevenden psychologische hulp 
voor de verwerking van het Holocausttrauma. 
Door een-op-een gesprekken met een psychiater, 
door groepsgesprekken of door speciale activiteiten 
die helpen bij de verwerking van trauma’s brengt 
Amcha deze mensen enige verlichting in de laatste 
jaren van hun leven.

Reuth biedt huisvesting voor de overlevenden.  
Door heel Israël heen hebben ze appartementen-
complexen voor bejaarden, met hulpverleners in  
de buurt.

La’ad is een maatjesprogramma dat de eenzaam-
heid van overlevenden bestrijdt en tegelijk studen-
ten leert over de Holocaust. Een student wordt 
gekoppeld aan een overlevende, die hij wekelijks 
bezoekt, en waarvoor hij zo nodig hand-en-span-
diensten verricht.

Bezoekinfo
Shoah - Hoe was het menselijkerwijs mogelijk? is gratis 
te bezichtigen van maandag tot zaterdag tussen 
10.00 en 16.00 uur, inclusief een gratis kopje koffie  
of thee. Het Israëlcentrum ligt aan de Patroonstraat 
1 in Nijkerk.

Shoah - Hoe was het menselijkerwijs mogelijk? geeft een 
goed inhoudelijk en historisch beeld van de Shoah. 
De expositie is aangrijpend en indrukwekkend door 
de vele foto’s, dagboekfragmenten en getuigenissen 
die in de tentoonstelling zijn verwerkt. Een bezoek 
meer dan waard.

Prijs: 790 euro 

Toeslag  

éénpersoonskamer: 

100 euro 

Reisleider: Jos van Westing

Voertaal: Engels

Inbegrepen: 

 De prijs voor de reis is all-in, be-
halve persoonlijke uitgaven en een 
reis- en annuleringsverzekering.

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

israël
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Deze maand begon de bouw van het nieuwe Israëlcentrum aan de Spoor-
kamp in Nijkerk. Een groep enthousiaste medewerkers van Christenen voor 
Israël en het Israël Producten Centrum trok er op een mooie ochtend, begin 
januari op uit om de eerste spade in de grond te zetten waar het nieuwe 
pand moet gaan verrijzen.

Het nieuwe Israëlcentrum belooft prachtig te worden. Het wordt een centrum voor 
iedereen met een warm hart voor Israël. Een stukje Israëlbelevenis in Nederland, waar 
u welkom bent voor lezingen, exposities, excursies, cursussen, uw inkopen van Israël-
producten of gewoon voor een goed gesprek met een van de medewerkers of andere 
Israëlliefhebbers.
Een gebouw van ons allemaal dus. En daarom willen we ook graag uw hulp vragen. Het 
gebouw wordt gebouwd door een aparte stichting en wij gaan het nieuwe pand huren 
van deze stichting, waaraan diverse investeerders met een hart voor Israël hebben bijge-
dragen. Maar dan moet het pand ook nog ingericht worden. Vloerbedekking, meubels, 
verlichting, decoratie en dergelijke. Hiervoor is ook geld nodig. 

»  Helpt u mee het nieuwe Israëlcentrum tot een pand van ons allemaal te maken? 
Steun ons dan met een gift onder vermelding van ‘Inrichting Israëlcentrum’ op 
rekeningnummer NL38 ABNA 0529 310 252 van Christenen voor Israël. Alvast heel 
hartelijk dank.

Bouw mee aan het nieuwe Israëlcentrum

Foto: CvI

Israëlcursus voorjaar 2017

Jeruzalem dat ik bemin
Jeruzalem heeft een bijzondere plek in onze harten. Het wordt in de  
Bijbel de stad van de Grote Koning en de stad van de Vrede genoemd.  
De profeten voorzeggen een grootse toekomst voor deze stad.

De liefde voor Jeruzalem is vaak beschreven. Wie heeft er bij het betreden van de stad 
niet Psalm 122 in gedachten voorbij horen komen? ‘Jeruzalem dat ik bemin, wij treden 
uwe poorten in ...' De Israëlcursus staat dit voorjaar voor een deel in het teken van het 
feit dat we in 2017 met Israël meevieren dat Jeruzalem sinds vijftig jaar weer onder 
Joods bestuur staat. Mogen we u verwelkomen in onze Jeruzalemzaal?

Noodactie bosbranden Israël
Eind november braken er bosbranden uit in Israël. Snel aangewakkerd 
door de sterke wind en de grote droogte van het land, liepen veel 
mensen gevaar; zij moesten geëvacueerd worden. Al snel bleek dat 
een deel van de branden moedwillig was aangestoken door Arabische 
terroristen: er was dus niet alleen sprake van natuurgeweld, maar ook 
van terreuraanslagen.

Wonder boven wonder zijn er bij alle (ruim tweehonderd!) branden geen doden ge-
vallen. Maar we begrepen wel dat er hulp nodig zou zijn. Mensen verloren niet alleen 
hun huizen, maar vaak alles wat zich daarin bevond. Via een noodhulpactie op onze 
website doneerde u genereus: 106.000 euro!

Wij hebben deze hulpgelden in samenwerking met Keren Hayesod en het Joods 
Agentschap mogen doneren aan getroffen gezinnen. Ongeveer zevenhonderd gezin-
nen zijn hun woning kwijt door de branden. Teams van de Noodresponseenheid van 
het Joods Agentschap en Keren Hayesod zijn direct na de branden bij deze gezinnen 
langs gegaan om hen te steunen met een noodtoelage van duizend dollar. Hiermee 
konden de gezinnen belangrijke eerste levensbehoeften zoals bijvoorbeeld kleding en 
medicijnen aanschaffen.

Dankbaar voor hulp
Dankbaar werd deze hulp aanvaard. Niemand had verwacht al zó snel, zo concreet 
hulp te ontvangen. Bij het uitdelen van de noodtoelages werden de ontvangers op de 
hoogte gesteld van de vele sponsors die dit mogelijk maakten. “Alstublieft, vertel al 
die goede mensen hoe dankbaar ik ben. Deze hulp is écht nodig. Dit is een zegen!”, 
reageerde Oshra Levy uit Bet Meir, in de heuvels ten westen van Jeruzalem.

Zorgen voor elkaar
“Ik kon mijn geluk niet op, toen ik begreep dat ik deze toelage mocht ontvangen”, 
reageerde Shai Gabay, een inwoner van Haifa, wiens huis in de branden was verwoest. 
“Vanuit de regering komt er wel een compensatieregeling voor de schade, maar deze 
toelage was echt een levenslijn die me deed beseffen hoe juist in deze moeilijke dagen 
heel Israël voor elkaar zorgt.”
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Dinsdag 21 februari

17.00 uur:   rabbijn David Portowicz,  
De boodschap van Poerim voor de wereld van vandaag

19.30 uur:   Gilah Evers, De rol van de Joodse vrouw in het gezin

Dinsdag 7 maart

17.00 uur:   rabbijn Shmuel Katzman,  
 De pelgrimspsalmen

19.30 uur:  prof. dr. M.J. Paul, Profetieën over Jeruzalem

Zaterdag 18 maart

10.30 uur:  Henk Dik, De Graftuin in Jeruzalem
13.00 uur:  ds. Henk Poot, De vrede van Jeruzalem

Donderdag 23 maart

17.00 uur:   Kees de Vreugd, Herleving van het  
Hebreeuws

19.30 uur:   Jacques Brunt, De openbaring van Gods heerlijkheid  
door de tabernakel

Donderdag 6 april

17.00 uur:   Pieter van Oordt, Alles over de Israël- 
producten

19.30 uur:  prof. dr. Jacques Barth,  
Zijn oorlogstrauma’s erfelijk?

»  Bekijk het hele programma in de speciale folder bij deze krant,  
of kijk op israelcursus.nl.

Natan Sharansky, voorzitter van het Joods Agentschap bezoekt een van de slachtoffers wiens huis is 
verwoest bij de recente branden in Israël. Zij ontvingen een noodtoelage van duizend dollar om de 
eerste behoeften te kunnen bekostigen. Mede dankzij u. | Foto: Joods Agenschap/Gidi Avinary



Israëlweekend
Twee keer per jaar organiseert Christenen voor Israël 
een conferentie voor mensen die eens wat langer 
willen stilstaan bij wat de Bijbel zegt over het land en 
het volk Israël. Hoe kijkt God naar Zijn volk en hoe is 
de verhouding tot Zijn kerk? En heeft Gods handelen 
met Israël iets van doen met ons persoonlijk geloofs-
leven?

Herkent u zich in deze vragen of bent u toe aan een 
opbouwend weekend samen met broeders en zusters 
die een hart hebben voor Zijn oogappel. Gun uzelf dan 
eens een inspirerend weekend op de mooie Veluwe in 
het gastvrije hotel ’t Vierhouterbos. U bent van harte 
welkom. Geniet met de andere gasten van het leerza-
me en boeiende programma, de uitstekende verzor-
ging, de warme sfeer van het hotel en van de bosrijke 
omgeving van Vierhouten. Het zal u goed doen.

Al vanaf E 165,75 p.p. all-in kunt u deelnemen op 
basis van volpensionverblijf met drie personen in een 
driepersoons studio. Tegen meerprijs kunt u ook in 
een tweepersoonskamer of -studio of in een eenper-
soonskamer verblijven. Ook als daggast bent u na 
aanmelding van harte welkom. De prijs voor pro-
gramma, koffie en lunch bedraagt dan E 24,75. Voor 
meer informatie en aanmelden mailt u naar secreta-
riaat@cvi.nl of belt u met Pieta Holverda 033-2458824 
(op maandag- en woensdagochtend).

Evenementenhal Hardenberg opent weer van 22 tot 
en met 24 februari zijn deuren voor de Familieda-
gen Hardenberg. Jong en oud, iedereen is van harte 
welkom op deze gezellige beurs. De beurs biedt, drie 
weken voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezin-
gen, onder meer een aantal politieke thema’s op de 
beursvloer. Verder zijn er natuurlijk veel stands, een 
young business-area en veel kinderactiviteiten, zoals 
een speelboerderij, kidscorner en een speelparadijs 
met springkussens. Ook Christenen voor Israël en 
het Israël Producten Centrum zijn weer van de partij 
met een stand. Voor meer informatie en tickets kijkt 
u op familiedagen.nu. | Foto: rtvoost.nl

Familiedagen Hardenberg
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Benefietconcert 
voor Israël

Op 11 maart kunt u een feestelijk benefietconcert 
voor Israël meemaken in de de Johanneskerk in 
Gorinchem, Nieuwe Hoven 141/143. Het Hineni 
Symfonie Orkest treedt voor u op onder leiding 
van dirigent Lubertus Leutscher.

Het Hineni Symfonie Orkest brengt u een ver-
rassende mix van klassieke en Joods-Israëlische 
muziek. U hoort de ouverture Hans und Gretel 
en delen uit de Notenkrakersuite van Tsjaikov-
ski, maar ook Hava Nagila en Avinu Malkeina. 
Allemaal om het Hineni Centrum in Jeruzalem te 
ondersteunen. Bij dit centrum ontvangen de ar-
men van de stad een warme maaltijd, mensen uit 
alle geledingen van de samenleving, die nu zonder 
hulp niet eens te eten hebben.  
 
»  Koop daarom gauw uw toegangskaarten via 

hinenisymfonieorkest.nl of bij de voorver-
koopadressen die u ook op de site vindt. De 
kaarten kosten € 15,00 in de voorverkoop en 
€ 17,50 aan de zaal. Kinderen tot twaalf jaar 
mogen gratis mee.

Nooit uitgeleerd
U herkent het ongetwijfeld. Als u zich 
verdiept in de Bijbel, ontdekt u steeds 
weer iets nieuws. Al hebt u uw leven lang 
de Bijbel gelezen, toch spreekt het Woord 
telkens op nieuwe manieren tot u. U raakt 
nooit uitgeleerd.

Het thema Israël is eeuwenlang in de kerk ver-
zwegen en in de theologie ‘wegverklaard’. Maar 
veel christenen die zich verdiepen in wat de Bij-
bel werkelijk zegt over Israël, ervaren dit als een 
enorme verrijking van hun geloof.
Verlangt u ook naar verrijking en verdieping van 
uw geloof? Bezoek dan eens een lezing van een 
van de sprekers van Christenen voor Israël. Of 
het nu een basisstudie over Gods plan met Israël 
betreft, of een verdiepende Bijbelstudie, onze 
sprekers willen u vanuit de rijkdom van de Bijbel 
vertellen over Israël, zodat u meer begrijpt van 
Gods plan. Zo hopen we dat ons werk tot eer van 
Gods naam mag strekken en tot zegen van Zijn 
volk Israël.

»  Kijk in de agenda op pagina 25 of er binnen-
kort bij u in de buurt een lezing is. Of kijk 
op christenenvoorisrael.nl/sprekers voor de 
mogelijkheid om bij u in de buurt een lezing 
te organiseren en een spreker uit te nodigen.

Cursussen Bijbels Hebreeuws
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Programma
We beginnen het weekend in alle rust met een 
heerlijk Sjabbatsdiner op vrijdagavond, gevolgd 
door een ontspannen avond waarin we elkaar 
kunnen ontmoeten en leren kennen. Op zater-
dagochtend spreekt ds. Kees van Velzen over 
‘islam en Israël’ en ’s middags over ‘de wijnstok’ 
vanuit Psalm 80 en Johannes 15. ’s Avonds zal Gijs 
Zonnenberg ons begeleiden in het zingen van lie-
deren tot lof van de God van Israël, onze Heer en 
Vader. Zondags wordt de eredienst geleid door uw 
gastheer, Cees van der Horst, en de prediking uit 
Gods woord verzorgd door Heleen Bénard. In de 
namiddag zal ds. Oscar Lohuis als laatste spreker 
de conferentie afsluiten.
Voor de gasten, die hun verblijf verlengen tot 
maandagmorgen, is er ’s avonds een fijn en warm 
samenzijn met een traktatie van het gastenecht-
paar in de salon. De kosten van verlenging inclusief 
de twee maaltijden zijn slechts E 30,-

Conferentiehotel ’t Vierhouterbos vanuit de lucht.  
| Foto: vierhouterbos.nl
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In februari start weer een cursus Bijbels Hebreeuws voor beginners in het Israëlcentrum,  
gegeven door Kees de Vreugd.

Deze cursus is een kennismaking met de eerste begin-
selen van het klassieke Hebreeuws, de taal waarin het 
grootste deel van het Oude Testament oorspronkelijk 
is geschreven. We beginnen uiteraard met het leren van 
het alefbeet. Vervolgens gaan we aan de hand van het 
lezen van stukjes tekst ons de taal eigen maken.
De cursussen vinden plaats in het Israëlcentrum,  
Patroonstraat 1, Nijkerk van 20.00 tot 21.45 uur.

Data: 21 februari, 14 en 28 maart, 11 april, 2, 16 en 30 mei 
en 13 juni.
Kosten: 105 euro (inclusief lesmateriaal)
Opgave: uiterlijk 7 februari via keesdevreugd@cvi.nl.
Ook is het nog mogelijk om aan te schuiven bij de cursus 
Bijbels Hebreeuws voor gevorderden.  
De komende data zijn 14 en 28 februari, 21 maart,  
4 en 18 april, 9 en 23 mei. Kosten: 70 euro.

Foto: Alida Stuut
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“Ze zitten in een bijna onmogelijke situatie”, vertelt Yigal Ben Shalom 
als ik hem vraag naar de situatie van de Joden in Jemen. De onrust 
klinkt door in de woorden van deze Israëlische Jood die zelf ooit in 
Jemen woonde. “Door de situatie in Jemen kunnen ze nu niet weg, ze 
kunnen niet naar Israël komen. Maar de omstandigheden waarin ze 
leven zijn erg.”

“In Jemen woedt er oorlog en de enkele honderden Joden in Jemen die er nog zijn, 
wonen zo’n beetje vlak bij waar de strijd woedt. De angst is er dagelijks, zoals je je 
kunt indenken. En dan is er ook de angst voor geweld tegen hen, omdat ze Joden 
zijn. Een angst die helaas terecht is. Maar dat is nog niet alles, ze hebben nu ook nog 
de winter te verduren.” 

Winter
Yigal legt uit: “Ja, ook Jemen kent de winter. Misschien niet een winter met sneeuw 
en ijs zoals bij jullie, maar als je hoge temperaturen in de zomer gewend bent, zijn 
de milde temperaturen nu als vrieskou. Ze hebben dan ook dringend dekens nodig 
en voedsel en kleding voor de kinderen. Het is echt dringend.”

Stukje warmte
“Met die hulp kunnen we niet snel genoeg beginnen. Onder de extreem zware 
omstandigheden voor de Joden in Jemen is een deken een stukje warmte – letter-
lijk én figuurlijk. Want de wetenschap dat wij ze niet in de kou laten staan, dat de 
hulp klaarstaat om zodra het mogelijk is naar Israël te kunnen gaan, dat houdt deze 
mensen op de been.”

“Uit de grond van mijn hart dank ik jullie dat jullie naar mijn verhaal willen luiste-
ren en een helpende hand willen zijn voor deze mensen.”

»  Help de Joden van Jemen. Maak uw bijdrage over op NL38 ABNA 0529 310 252 en 
vermeld daarbij ‘Joden Jemen’. Namens hen: bedankt!

Joden in Jemen lijden
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Jigal Ben Shalom (links) met een Jemenitische Jodin in Israël. Zij maken zich ernstig zorgen over  

hun volksgenoten die nog in Jemen zijn achtergebleven. | Foto: ASCDR

Infoavond Aleh
Overweeg je om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij Aleh in Israël?  
Op donderdag 2 februari om 19.30 uur vindt er in het Israëlcentrum aan de  
Patroonstraat 1 in Nijkerk weer een infoavond plaats over vrijwilligerswerk bij 
Aleh. Shraga Evers van Aleh legt tijdens deze avond uit waar je als vrijwilliger 
terechtkomt en wat er van je wordt verwacht. Daarnaast delen Nederlandse 
vrijwilligers ervaringen over hun periode bij Aleh en is er gelegenheid tot het 
stellen van vragen. Aanmelden voor deze bijeenkomst is verplicht en kan via 
bijeenkomst@cvi.nl. 

»  Wil je meer weten over Aleh? Kijk dan in de nieuwsbrief die eerder deze 
maand verscheen. De nieuwsbrief is ook gratis te downloaden op  
cvi.nl/nieuwsbrief.

Ondernemersreis naar Israël
Enkele ondernemers van ondernemersplatform Bouwen met Israël van 
Christenen voor Israël reisden van 9 - 14 januari samen met ondernemers 
van het ondernemersplatform van de SGP naar Israël.

In totaal namen twintig bedrijven deel aan de reis. Het totaal aantal deelnemers 
bedroeg 28 personen. Onder hen waren onder anderen prof. Elbert Dijkgraaf en 
Henri Krooneman namens de SGP en Ruud van Ginkel namens Christenen voor 
Israël. Het doel van de reis was om de samenwerking tussen Nederland en Israël te 
bevorderen en om ondernemers kennis te laten maken met dit schitterende land 
met onbegrensde mogelijkheden. 
We ontmoetten onder meer de Nederlandse ambassadeur Gilles Beschoor Plug, 
spraken met startende ondernemers in Tel Aviv, bekeken enkele landbouwonder-
nemingen in het zuiden van Israël en werden gebrieft door functionarissen van het 
Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. Bijzonder was ook het bezoek aan 
het project Eden, waar de deelnemers zich onder de indruk toonden van de ver-
koopwagen die door ons ondernemersplatform is geschonken. Deze maakt zoveel 
verschil in de levens van de beschadigde meisjes die bij project Eden een thuis 
hebben gevonden en is zo succesvol dat de ondernemers besloten een inzameling te 
houden om op termijn een tweede verkoopwagen te kunnen schenken.

» Lees meer over deze reis op christenenvoorisrael.nl/ondernemers

Tentoonstelling  
De grote terugkeer  
in Goes
De drukbezochte zomertentoonstelling De grote terugkeer in het Israëlcentrum 
in Nijkerk krijgt een vervolg in het Calvijn College in Goes. Meer dan 2500 jaar 
geleden schreef de profeet Jeremia over een grote terugkeer van het Joodse volk. 
Uit alle windrichtingen en vanuit veel landen keren Joden in onze tijd terug naar 
Sion. De tentoonstelling belicht de uitreis van Joden uit Oekraïne en Ethiopië, 
Jemen en Frankrijk naar het Beloofde Land. 

De tentoonstelling is van 15 februari tot 20 april in het Calvijn College, Klein 
Frankrijk 19 in Goes. Er worden drie thema-avonden en een zang-avond georga-
niseerd in maart en april met openstelling van de tentoonstelling. De opening 
is op woensdag 15 februari om 10.30 uur, waarna de school voor leerlingen een 
lessenmarathon organiseert. 

»  Verdere openingstijden en de gegevens van de thema-avonden  
en zangavond volgen in de Israël Aktueel van maart en op  
christenenvoorisrael.nl/tentoonstelling.

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

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

Vogelvluchtreis  gegarandeerd vertrek

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,-

Bezoek Israël in 2017
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Ook in 2017 organiseert Christenen voor 
Israël weer een aantal schitterende solidari-
teitsreizen naar het beloofde land. Gezellige, 
uitstekend verzorgde groepsreizen met een 
bemoedigend karakter. Voor de bevolking 
van Israël, maar ook voor uzelf!

Misschien vormt het reizen met een groep een be-
zwaar voor u. Lijkt het u te duur of staat het u niet 
zo aan om in een groep vreemden te reizen. Toch 
bieden groepsreizen zeker een aantal voordelen bo-
ven een individuele reis. We noemen er een aantal:

Niet duur 
Het is waar, je kunt veel goedkoper naar 

Israël als je zelf een ticket boekt en je accommo-
datie regelt. Maar bij een groepsreis mag je ook 
waar voor je geld verwachten. Je vliegt op com-
fortabele tijden, reist met goede touringcars en 
verblijft in goede hotels met uitstekende service 
en heerlijke maaltijden. Je hoeft je geen zorgen 
te maken over entreegelden en bent uiteinde-
lijk niet veel meer kwijt dan je van tevoren had 
geraamd. Voor die prijs boek je geen vergelijkbare 
kwaliteit bij een individuele reis.

Informatie 
Twee weten meer dan één. Voor wie meer 

van Israël wil leren, is een groepsreis ideaal. 
Alleen al de gids die meereist, maakt de reis tot 
een geweldig leerzame ervaring. Maar denk ook 
aan de contacten die we als Christenen voor 
Israël door de jaren heen hebben gelegd en die 
we nu kunnen aanboren om eens met de groep 
een project te bezoeken of iemand uit te nodigen 
voor een lezing. Buitengewoon leerzaam.

1

2
Gezellig
Zelfs als je niet zo’n ‘mensenmens’ bent, is 

een groepsreis naar Israël toch erg gezellig. Je kunt 
binnen de groep zelf bepalen hoeveel contact je legt, 
maar onherroepelijk doe je samen met anderen – 
vreemden – nieuwe ervaringen op en dit gezamenlijk 
beleven schept een band die je alleen tijdens een 
groepsreis kunt opdoen.

3

Een groep in Oekraïne. | Foto: Ian Scott/CC2.0 Flickr

» Kijk voor details van elke reis op relireizen.nl/cvi

Profetisch Perspectief
De term ‘profetisch perspectief’ wordt wel eens uitgelegd 
aan de hand van het uitzicht over bergen. Als je hoog 
staat, zie je over de dichtstbijzijnde bergtop de volgende 
en daarachter misschien nog meer. Maar je ziet niet het 
dal ertussen. Zo zagen de profeten hoogtepunten uit wat 
er zou gaan gebeuren, maar konden ze niet weten hoe-
veel tijd er tussen die gebeurtenissen zou zitten.
Een andere uitleg is dat de profeten mochten zien 
door het perspectief van God zelf. ‘Gewone’, ‘wereldse’ 
ontwikkelingen bleken onderdeel te zijn van Gods grotere 
handelen met Zijn schepping, met Zijn volk.

Het kwartaalblad Profetisch Perspectief richt zich met deze 
insteek op het verleden, heden en de toekomst. Vanuit het 
geloof in Gods handelen met deze schepping, met een open 
Bijbel bespreekt het blad diverse ontwikkelingen, met een 
open vizier, met liefde voor Israël en met hoop voor Gods 
grote toekomst. 

»  Geïnteresseerd? Voor slechts 33,25 euro hebt u een  
jaarabonnement op Profetisch Perspectief.  
Kijk op profetischperspectief.nl

Zingen voor Israël
Al jaren organiseert Christenen voor Israël zangavonden voor Israël door heel Nederland. 
Een avond vol samenzang, prachtige koorzang en een overdenking door een van onze spre-
kers. Tijdens deze avonden collecteren we voor ons werk of voor een van de doelen die wij in 

Israël ondersteunen. Zo worden het avonden waar Israëls God wordt geprezen, het volk Isra-
el wordt gezegend en de gemeente wordt opgebouwd. Wilt u bij u in de buurt ook zo’n avond 
organiseren? Neem dan contact op met Elisabeth van Rij, zangavond@cvi.nl of 033-2458824.

Werkreizen naar Oekraïne

Dit jaar organiseert Christenen voor Israël 
meerdere werkreizen naar Oekraïne. In een 
kleine groep reist u naar onze veldwerker Koen 
Carlier en gaat samen met hem voedselpak-
ketten inpakken en uitdelen. Verder laat hij 
u iets zien van de geschiedenis van de Joden 
in Oekraïne en van het werk voor Breng de 
Joden thuis.

»  Kijk voor meer informatie op  

christenenvoorisrael.nl/reizen

Foto: Dru!/CC2.0 Flickr

Gezocht: vinoloog/wijnadviseur IPC
Al ruim dertien jaar helpt John Farenhorst ons bij het promoten van wijnen uit Israël. Hij doet proeverijen in het 
land, adviseert klanten en Israëlconsulenten over wijnen uit Israël en is in deze jaren tot grote zegen geweest voor 
Israël en heel veel mensen. Door toenemende fysieke klachten kan hij dit vrijwilligerswerk niet voortzetten op de 
oude manier met de proeverijen en consulentenbijeenkomsten. Daarom zoeken we een assistent die zijn werk op 
den duur zal kunnen voortzetten. We zijn op zoek naar iemand met grote liefde voor Israël, die verstand heeft van 
wijn en bereid is daar zich daar verder in te verdiepen en die met enthousiasme kan spreken.

» Heb je interesse of wil je meer informatie. Bel of mail John Farenhorst: 0117-383346 of ipcwijnen@zeelandnet.nl.Foto: IPC



Geïnteresseerd? Neem dan contact op 
met Galit Tuvya en boek uw speciale 
Hora Dans activiteit! Voor een feestelijke, 
leerzame en gezellige bijeenkomst.

Tel. 06-34 15 06 53 
tuvya@hotmail.com
Hora Dans

Wilt u de Israëlische cultuur op een andere manier leren kennen? Ervaren? 
Kies voor de Israëlisch volksdansen workshop/ lessen met Galit Tuvya!

Geschikt ook voor verschillende gelegenheden:
Verjaardag workshop –“ Hora Hey!”
Vrijgezellenfeestje - “Boi kala!”
Serie van 10 lessen – beginners/gevorderden –“ Samen Hora Dans!”
Voor alle dansworkshops/lessen is er geen dans ervaring vereist

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

Schatten uit Gods Woord - 1
26 studies over diverse Bijbelse thema’s. Een greep uit deze 
onderwerpen: Immanuël, Hij zal groot zijn, De Leeuw uit Juda, 
Het spreken in gelijkenissen, Waarom liep Petrus op het water?, 
Elisa en de spotters, Water uit de Rots, Uit de schaapskooi ... in 
de vrijheid!, Over de wet en de sabbat, Als een engel van het licht. 
Ideaal voor persoonlijke studie of om inleidingen voor te bereiden.
Peter Slagter - 160 blz - 21x14,7 cm - 9789066943551 - € 15,25

Ronald Lammers - 160 blz - 21x14,7 cm - 9789066943759 - € 15,25

Schatten uit Gods Woord - 2
De ondertitel van dit boek luidt: Wandelen met een verborgen God. 
In 26 hoofdstukken laat de schrijver zien dat in allerlei facetten van 
het geloofsleven de Heere nabij is en meegaat op onze wandeling 
door het leven. Ja, we komen er zelfs achter dat het er niet zozeer 
om gaat dat Hij Degene is Die met ons meewandelt, maar dat wij 
degenen zijn die door Hem worden meegenomen op Zijn weg!
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israël aktueel | januari-februari 2017 

Joodse kalender

28 januari 2017
Thoralezing: Wa’erá, Exodus 6:2-9:35
Haftarahlezing: Ezechiël 28:25-29:21 

4 februari 2017
Thoralezing: Bo, Exodus 10:1-13:16
Haftarahlezing: Jeremia 46:13-28

11 februari 2017
Toe Bisjwat (Nieuwjaar der Bomen)
Thoralezing: Besjalàch, Exodus 13:17-
17:16
Haftarahlezing: Richteren 4:4-5:31

18 februari 2017
Thoralezing: Jitro, Exodus 18:1-20:23 
Haftarahlezing: Jesaja 6:1-7:6 en 9:5

25 februari 2017
Thoralezing: Misjpatíem, Exodus 21:1-
24:18
Haftarahlezing: Jeremia 34:8-22 en 
33:25-26

Sprekers

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 vijftig jaar.

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

Vrijdag 27 januari
13.00 – 15.00 uur: Nijkerk: Holo-

caustherdenking.   Locatie: 
Goede Herderkerk, Willem Alex-
anderplein 14. Sprekers: Wolfgang 
Kotek, Jip Wijngaarden en Bart 
Wallet. Graag van tevoren aan-
melden bijeenkomst@cvi.nl of via 
033-2458824.

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
20.00 uur: Groningen: Seminar ds. 

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

Donderdag 2 februari
19.30 – 21.00 uur: Nijkerk: Informa-

tie-avond vrijwilligerswerk Aleh 
met Shraga Evers.   Locatie: Isra-
elcentrum, Patroonstraat 1. Graag 
aanmelden via bijeenkomst@cvi.
nl of 033-2458824.

20.00 uur: Bodegraven: Bijeenkomst 
Commissie Israël en Gemeente 
met ds. Kees Kant.   Locatie: ’t 
Anker, Pastorieplein 2. Thema: 
Joden en Israël in de geschiedenis 
van de christelijke kerk.

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.   Loca-
tie: Hersteld Herv. Kerk De Ark, 
Houweg 21a.

Dinsdag 7 februari
20.00 uur: Schagen: Lezing ds. Jaap 

de Vreugd.   Locatie: Zaal van de 
Grote Kerk, Markt 23A. Thema: 
De plaats van Israël in Gods 
heilsplan.

Woensdag 8 februari
20.00 uur: Groningen: Seminar 

ds. Henk Poot (2/3).   Locatie: 
Immanuelkerk, Overwinnings-
plein 1. Thema: Het geheim van 
Jezus en Israël.

20.00 uur: Bleiswijk: Lezing ds. 
Willem J.J. Glashouwer.   
Locatie: De Rank, Kerkstraat 13. 
Thema: Waarom Jeruzalem?

Donderdag 9 februari
19.45 uur: Garrelsweer: Lezing ds. 

Henk Poot.   Locatie: Protes-
tantse Gemeente, Stadsweg 89. 
Thema: De toekomst van Israël 
in de Bijbel. 

20.00 uur: Leek: Lezing ds. Willem 
J.J. Glashouwer.   Locatie: Geref. 
Kerk Vrijgemaakt, De Nieuwe 
Streek 7. Thema: Waarom 
Israël?

20.00 uur: Haarlem: Lezing ds. Kees 
van Velzen.   Locatie: Koning-
kerk, Kloppersingel 57. Thema: 
Die met tranen zaaien, zullen 
maaien met gejuich.

Vrijdag 10 februari
20.00 uur: Bunschoten: Lezing 

ds. Willem J.J. Glashouwer.   
Locatie: Emmanuelkerk, Plevier 
2. Thema: Waarom Israël?

Zaterdag 11 februari
10.30 uur: Soest: Zaterdagdienst 

met ds. Willem J.J. Glashouwer.   
Locatie: Emmakerk, Regentesse- 
laan 2b. Thema: Waarom Israël?

Maandag 13 februari
19.30 uur: Vaassen: Seminar ds. 

Willem J.J. Glashouwer (2/3).   
Locatie: De Rank, Torenstraat 
15. Thema: Waarom eindtijd? – 
Tekenen der tijden.

20.00 uur: Boelenslaan: Seminar 
ds. Henk Poot (1/3).   Locatie: 
Witte Kerkje, Boelenswei 52. 
Thema: De boodschap van de 
profeet Zacharia.

Dinsdag 14 februari
20.00 uur: Oldemarkt: Seminar 

ds. Henk poot (1/3).   Locatie: 
De Ontmoeting, Marktplein 
9. Thema: De Zoon van de 
Gezegende.

Woensdag 15 februari
10.30 uur: Goes: Opening tentoon-

stelling De grote terugkeer.   
Locatie: Calvijn College, Klein 
Frankrijk 19. 

20.00 uur: Groningen: Seminar 
ds. Henk Poot (3/3).   Locatie: 
Immanuelkerk, Overwinnings-
plein 1. Thema: Het geheim van 
Jezus en Israël.

20.00 uur: Weert: Lezing ds. Jaap 
de Vreugd.   Locatie: Wijkge-
bouw Keenter-Hart, St. Jozefs-
kerkplein 3. Thema: De plaats 
van Israël in Gods heilsplan.

Donderdag 16 februari
19.30 uur: Wijnjewoude: Lezing ds. 

Kees Kant.   Locatie: Gerefor-
meerde Kerk, Merkebuorren 
34. Thema: De grote rol van 
Israël in Gods heilsplan met de 
wereld.

20.00 uur: Nieuw-Vennep: Seminar 
ds. Henk Poot (1/3).   Loca-
tie: Het Trefpunt, Hoofdweg 
1318. Thema: De Zoon van een 
Gezegende.

20.00 uur: Bruchem: Lezing ds. 
Kees van Velzen.   Locatie: Eben 
Haëzer, De Kosterijstraat 2. 
Thema: Die met tranen zaaien, 
zullen maaien met gejuich.

Maandag 20 februari
19.30 uur: Zwolle: Lezing dr. David 

Portowicz.   Locatie: De Zuider-
hof, Troelstralaan 25. Thema: De 
boodschap van Poeriem voor de 
wereld vandaag.

20.00 uur: Boelenslaan: Seminar 
ds. Henk Poot (2/3).   Locatie: 
Witte Kerkje, Boelenswei 52. 
Thema: De boodschap van de 
profeet Zacharia.

Dinsdag 21 februari
17.00 – 21.00 uur: Nijkerk: Israël-

cursus (1/5).   Locatie: Israël-
centrum, Patroonstraat 1. Met 
David Portowicz en Gilah Evers. 
Kosten E 10,-, aanmelden via 
bijeenkomst@cvi.nl of 033-
2458824. Meer informatie: cvi.
nl/israelcursus.

19.45 uur: Zeist: Thema-avond 
Marianne Glashouwer.   Locatie: 
Oude Centrum, 1e Dorpsstraat 1. 
Thema: Het Joodse gezinsleven 
en de Joodse vrouw.

20.00 uur: Oldemarkt: Seminar 
ds. Henk poot (2/3).   Locatie: 
De Ontmoeting, Marktplein 
9. Thema: De Zoon van de 
Gezegende.

20.00 uur: Barneveld: Lezing dr. 
David Portowicz.   Locatie: 
Bethelkerk, Groen van Prinste-
rerlaan 2. Thema: De boodschap 
van Poeriem voor de wereld 
vandaag.

Woensdag 22 februari
20.00 uur: Dordrecht: Lezing dr. 

David Portowicz.   Locatie: Koe-
pelzaal van de Wijnstok, Dub-
belsteynlaan-West 70. Thema: 
De boodschap van Poeriem voor 
de wereld vandaag.

20.00 uur: IJsselmuiden: Lezing ds. 
Kees van Velzen.   Locatie: De 
Hoeksteen, Goudplevier 103. 
Thema: Zie ik ben met jullie, 
tot aan de voleinding van de 
wereld.

Donderdag 23 februari
20.00 uur: Nieuw-Vennep: Seminar 

ds. Henk Poot (2/3).   Loca-
tie: Het Trefpunt, Hoofdweg 
1318. Thema: De Zoon van een 
Gezegende.

20.00 uur: Nieuwpoort: Lezing ds. 
Willem J.J. Glashouwer.   Loca-
tie: Hervormd Centrum, Bij de 
Kerk 10. Thema: Gods eeuwige 
verbond met Israël.

Maandag 27 februari
20.00 uur: Boelenslaan: Seminar ds. 

Henk Poot (3/3).   Locatie: Witte 
Kerkje, Boelenswei 52. Thema: 
De boodschap van de profeet 
Zacharia.

Dinsdag 28 februari
20.00 uur: Oldemarkt: Seminar 

ds. Henk Poot (3/3).   Locatie: 
De Ontmoeting, Marktplein 9. 
Thema: De Zoon van de Geze-
gende.

Woensdag 1 maart
20.00 uur: Wijckel (Fr.): Lezing 

Heleen Bénard.   Locatie: 
Dorpshuis Irene, Jeen Hornst-
raweg 8. Thema: Ruth, Esther 
en wij.

20.00 uur: Bergambacht: Lezing ds. 
Willem J.J. Glashouwer.   Loca-
tie: De Schakel, Schoolstraat 24. 
Thema: Het antisemitisme in 
profetisch perspectief.

Donderdag 2 maart
20.00 uur: Nieuw-Vennep: Seminar 

ds. Henk Poot (3/3).   Locatie: 
Het Trefpunt, Hoofdweg 1318. 
Thema: De Zoon van een Geze-
gende.

20.00 uur: Goes: Lezing ds. Kees 
van Velzen.   Locatie: Vredeskerk, 
Indira Gandhilaan 36. Thema: 
Die met tranen zaaien, zullen 
maaien met gejuich.

Dinsdag 7 maart
17.00 – 21.00 uur: Nijkerk: Israël-

cursus (2/5).   Locatie: Israël-
centrum, Patroonstraat 1. Met 
rabbijn Izak Vorst en dr. M.J. 
Paul. Kosten E 10,-, aanmelden 
via bijeenkomst@cvi.nl of 033-
2458824. Meer informatie: cvi.nl/
israelcursus.

20.00 uur: Rutten: Lezing ds. Jaap 
de Vreugd.   Locatie: Emmaus-
kerk, Plantsoenweg 1. Thema: 
De plaats van Israël in Gods 
heilsplan.

Donderdag 9 maart
20.00 uur: Venlo-Blerick: Lezing 

Kees de Vreugd.   Locatie: Pink-
stergemeente Sion, Vossenerlaan 
84. Thema: Jeruzalem vijftig jaar.

Vrijdag 10 maart
19.30 uur: Buren (Gld.): Thema-avond 

met ds. Kees van Velzen, 
kunstenaars Maurits Tompot 
en Marianne de Jong.   Locatie: 
Synagoge, Kniphoek 14. Muziek 
Gerart van Amstel en Joke Bliek 
en IPC-wijnproeverij.

Woensdag 15 maart
10.00 uur: Katwijk: Lezing Heleen 

Bénard.   Locatie: Vredeskerk, 
Baljuwplein 1. Thema: Israël.

15.00 uur: Amerongen: Lezing Eric 
Vink.   Locatie: Zorgcentrum Elim 
Amerongen, Koenestraat 128. 
Thema: De projecten van Christe-
nen voor Israël.

20.00 uur: Lexmond: Lezing ds. Kees 
van Velzen.   Locatie: PG Lux 
Mundi, Zuidernes 45. Thema: 
Zie ik ben met jullie, tot aan de 
voleinding van de wereld.

20.00 uur: Eastermar: Seminar ds. 
Henk Poot (1/3).   Locatie: De 
Hogestins, Torenlaan 12-14. 
Thema: Abraham, de vriend van 
God.

20.00 uur: Andijk: Lezing ds. Kees 
Kant.   Locatie: Gereformeerde 
Kerk, Middenweg 4. Thema: De 
grote rol van Israël in Gods heils-
plan met de wereld.

Zaterdag 18 maart
10.30 – 13.00 uur: Nijkerk: Israëlcur-

sus (3/5).   Locatie: Israëlcentrum, 
Patroonstraat 1. Met Henk Dik 
en ds. Henk Poot. Kosten E 10,-, 
aanmelden via bijeenkomst@cvi.nl 
of 033-2458824. Meer informatie: 
cvi.nl/israelcursus.

Woensdag 22 maart
20.00 uur: Eastermar: Seminar ds. 

Henk Poot (2/3).   Locatie: De 
Hogestins, Torenlaan 12-14. 
Thema: Abraham, de vriend van 
God.

Donderdag 23 maart
17.00 – 21.00 uur: Nijkerk: Israëlcur-

sus (4/5).   Locatie: Israëlcentrum, 
Patroonstraat 1. Met Kees de 
Vreugd en Jacques Brunt. Kosten 
E 10,-, aanmelden via bijeen-
komst@cvi.nl of 033-2458824. 
Meer informatie: cvi.nl/israel-
cursus.

20.00 uur: Aalsmeer: Lezing ds. Henk 
Poot.   Locatie: Gebouw Irene, 
Kanaalstraat 12. Thema: Gods plan 
met Israël.

Dinsdag 28 maart
19.30 uur: Goudswaard: Lezing voor 

vrouwen Marianne Glashouwer.   
Locatie: Rehoboth, Koningin Julia-
nastraat 27. Thema: Met vreugde 
God dienen – Israëls feesten.

Donderdag 6 april
17.00 – 21.00 uur: Nijkerk: Israëlcur-

sus (5/5).   Locatie: Israëlcentrum, 
Patroonstraat 1. Met Pieter van 
Oordt en Jacques Barth. Kosten 
E 10,-, aanmelden via bijeen-
komst@cvi.nl of 033-2458824. 
Meer informatie: cvi.nl/israel-
cursus.

Muziek

Zaterdag 11 maart
19.30 uur: Gorinchem: Benefietcon-

cert Hineni Symfonie Orkest 
o.l.v. Lubertus Leutscher. 
Locatie: Johanneskerk, Nieuwe 
Hoven 141/143. Kaarten € 15,00 
voorverkoop en € 17,50 aan de 
zaal. Kinderen t/m 12 jaar gratis. 
Bestellen en voorverkoopadres-
sen: hinenisymfonieorkest.nl

Overig

20 januari – 18 maart
10.00 – 16.00 uur: Nijkerk: Shoah 

– Hoe was het menselijkerwijs 
mogelijk? Unieke Yad Vashemten-
toonstelling in het Israëlcentrum, 
Patroonstraat 1. Dagelijks gratis 
te bezichtigen, inclusief koffie of 
thee. Op zondag gesloten.

Vrijdag 10 maart
19.00 uur: Putten: Sponsordiner 

voor Aleh. Locatie: Fontanus-
plein 2. Organisatie: werkgroep 
Hart voor Israël. Prijs € 29,95. 
Aanmelden tot 4 maart via 
hlubbertsen@solcon.nl of 0341-
357146.

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 24 februari 
2017 

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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Jeruzalem, reden  
voor een feestje

Er is de laatste tijd nogal wat 
te doen rondom Jeruzalem. De 
nieuwe Amerikaanse president 
Donald Trump roept dat hij de 
ambassade van zijn land gaat 

verplaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem (wat 
dan weer woedende reacties uitlokt bij de Ara-
bische buurlanden van Israël). Unesco besloot 
in een officiële stemming dat de Tempelberg in 
Jeruzalem geen enkele relatie heeft met het Jo-
dendom (en dat terwijl het nou juist de Tempel-
berg heet vanwege de Joodse tempel die daar 
stond). En alsof dat nog niet genoeg was, kreeg 
Israël een trap na toen de VN-Veiligheidsraad er 
maar weer eens een resolutie tegenaan gooide 
met daarin te stellen dat Joodse inwoners van 
Oost-Jeruzalem daar helemaal niet thuishoren.

In Zacharia 12 staat al geschreven dat God van 
Jeruzalem “een bedwelmende beker” zal maken 
als alle volken zich tegen Jeruzalem zullen 
verzamelen. “Op die dag zal het gebeuren 
dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die 
moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die 
hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden 
toebrengen” (vers 3). Met alle ontwikkelingen 
kon die dag wel eens dichterbij zijn dan veel 
mensen willen geloven.

Veel Joden in 
Oekraïne leven in 
armoede ...  
Help jij hen de 
winter door?

In de voorjaarsvakantie (van zaterdag 25 februari 
tot zaterdag 4 maart) kun je weer met Isreality 
op reis naar een van de armste landen van  
Europa: Oekraïne. We gaan een week lang op 
stap om voedselpakketten en een heleboel liefde 
uit te delen aan arme Joodse gezinnen en  
Holocaustoverlevenden in Oekraïne. We bezoe-
ken ook het prachtige historische centrum van 
de hoofdstad Kiev, staan stil bij de verschrikkin-
gen van de Tweede Wereldoorlog in Oekraïne 
en ontmoeten veel toffe mensen. Dat wordt een 
hoop doen dus, en daarom noemen we  
onze missie DOEkraïne. Ga jij mee?

Reisdata
25 februari – 4 maart (je vliegt met een recht-
streekse vlucht tussen Amsterdam en Kiev) 

Prijs 
E 790,- all-in (dus inclusief vliegtickets,  
verblijf in een hotel, ontbijt, lunch en diner)

Reis mee met Isreality 
naar DOEkraïne

Isreality be like ... 
Lekker op vakantie  

naar Israël!

Wordt 2017 het jaar waarin jij Israël  
bezoekt? Dat zou zo maar eens kunnen 
met onze te gekke jongerenreizen!

Deze zomer trekken we er namelijk weer op uit 
richting de Israëlische zon. Je ontdekt de high-
lights van Jeruzalem, ontmoet de Israëlische 
bevolking en gaat een paar dagen als vrijwilliger 
aan de slag. Daarnaast verdiep je je geloof door 
Bijbelstudies en lezingen. Perfecte combi toch?

»  Check isreality.nl/travel voor updates over ons 
reisaanbod.

Is het dan alleen maar kommer en kwel met dat 
Jeruzalem? Gelukkig niet! De Bijbelse profeten 
spreken juist ook over een geweldige toekomst 
voor de stad. Jesaja 2 spreekt over de ‘Toekomstige 
heerlijkheid van Jeruzalem’, als alle volken naar de 
stad zullen komen om zich te laten onderwijzen uit 
Gods Woord. Dan zullen de naties pas écht  
verenigd zijn. 

Dit jaar al viert Israël dat Jeruzalem sinds vijftig jaar 
weer een ongedeelde stad is onder Joods bestuur. 
Nou ja, dat is dan in ieder geval alvast een reden 
voor een feestje.
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VÓÓR ISRAËL

sgp.nl

DE SGP ORGANISEERT DEO VOLENTE
TWEE BIJEENKOMSTEN VOOR ISRAËL
SOLIDARITEITSBIJEENKOMST
De SGP organiseert een ‘Vóór Israël-bijeenkomst’.

Het thema van de avond is ‘Vrede’.

Sprekers zijn o.a. Kees van der Staaij, vertegenwoordigers 

Israëlische ambassade en de Joodse gemeenschap in Nederland.

DONDERDAG 16 FEBRUARI 2017
Om 20.00 uur in de Noorderkerk,
Noordermarkt 48 te Amsterdam

Bezoek deze solidariteits bijeen komst en laat zien dat ook u Israël 

en het Joodse volk steunt.

ISRAËLMARKT EN -VEILING
De SGP staat vóór Israël. Dat is hard nodig, want Israël staat 

helaas te vaak alleen. Dat blijkt alleen al uit de etikettering en 

boycots van Israëlische producten. De SGP plaatst daar graag 

een positief geluid tegenover. Daarom zetten wij een aantal 

Israëlische producten in het zonnetje.

VRIJDAG 10 MAART 2017
Vanaf 19:00 in zalencentrum De Schakel,
Oranjelaan 10 te Nijkerk

Kom langs bij onze Israëlmarkt en -veiling*, deze wordt in 

samenwerking met Christenen voor Israël georganiseerd, en 

geniet van de proeverij met heerlijke Israëlische wijnen en 

delicatessen. Ook kunt u workshops volgen.

*  De volledige opbrengst van de veiling is bestemd voor ALEH,
een stichting voor gehandicaptenzorg in Israël.
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