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’Ik zal u maken 
tot een naam  
en tot lof onder 
alle volken’ 

Sefanja 3:20

Online Hebreeuwse les voor Arabieren Meer vrouwen in gevechtseenheid

Het Israëlische ministerie van Buiten-
landse Zaken publiceerde op Facebook 
een eerste video waarmee geïnteresseer-
de Arabieren Hebreeuws kunnen leren. 
De video werd veel bekeken en kreeg 
gemengde reacties.
“Uit proeven hebben we gemerkt dat er 

veel interesse is in de Arabische wereld 
voor het Hebreeuws, dat zo dicht bij het 
Arabisch ligt”, zei een woordvoerder van 
het ministerie. “Het is bovendien een 
goede manier om Israël voor een Arabisch 
publiek van een andere kant te laten 
zien.” | Foto: publiek domein

Israëlische meisjes in militaire dienst 
vragen steeds vaker of ze mogen dienen 
in een gevechtseenheid. Daarom richt 
het Israëlische leger een nieuw gemengd 
bataljon op met zowel mannelijke als 
vrouwelijke strijders. Er is kritiek is op 
vrouwen in gevechtsfuncties. Zij zou-
den fysiek sterkere mannen ophouden 
en in gevaar kunnen brengen. Een hoge 
officier verdedigde de rol van vrouwen in 
gevechtsfuncties: “Vrouwen brengen hun 
volwassenheid en kalme natuur mee naar 
het strijdveld en dat hebben we nodig. 
Een vrouw hoeft geen man te worden en 
45 kilo aan uitrusting mee te dragen. Ze 

moet vrouw kunnen zijn en haar unieke 
kracht kunnen bijdragen aan de eenhe-
den in het veld.” | Foto: Flash90

Wekelijks brengen Koen Carlier en zijn team namens Christenen voor Israël Joodse families naar het vliegveld  
in Oekraïne. Deze families hebben besloten om Oekraïne vaarwel te zeggen en een nieuw leven op te bouwen  

in het land van hun voorvaderen, het door de Heere aan Abraham beloofde land Israël.

De ballingschap van het volk Israël wordt al in Deute-
ronomium aan het volk aangezegd door Mozes. Nog 
vóór het volk het beloofde land is binnengetrokken. 
Maar ook dáár belooft de Heere al: “Hij zal u weer 
bijeenbrengen uit al de volken waarheen de Heere, uw 
God, u verspreid had” (Deuteronomium 30:3).
Die belofte herhaalt de Heere door de profeten heen 

en hierbij spreekt Jeremia vaak specifiek over het 
‘Noorderland’. Wie op de wereldbol vanuit Jeruzalem 
een rechte lijn naar het noorden trekt, ziet die lijn 
lopen door landen als Oekraïne en Rusland, gebieden 
waar miljoenen Joden hebben gewoond. Meer dan 
een miljoen Joden keerden al terug in de jaren na de 
val van het communisme. Maar velen bleven achter, 

omdat ze geen mogelijkheden zagen of de stap niet 
durfden te nemen. Koen en zijn team zoeken hen op, 
bemoedigen hen en bieden hulp. En zo blijft het volk 
Israël terugkeren. 

»  Zie ook onze extra aandacht voor Breng de Joden thuis 
op pagina 12 en 13.

Het volk Israël blijft terugkeren
Foto: CvI
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Israël heeft de toekomst
“Maar u, Israël, Mijn dienaar, u, Jakob, die Ik heb verkozen, het 
nageslacht van Abraham, die Mij liefhad, u, die Ik gegrepen heb 
van de einden der aarde, geroepen uit haar uithoeken, en tegen 
wie Ik zei: U bent Mijn dienaar, Ik heb u verkozen, Ik heb u niet 
verworpen. Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet ver-
schrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook onder-
steun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt. Zie, zij 
zullen beschaamd en te schande worden, allen die in woede tegen 
u ontstoken zijn. Zij zullen worden als niets, zij zullen omkomen, 
de mannen die u aanklagen. U zult hen zoeken, maar u zult hen 
niet kunnen vinden, de mannen die zich tegen u keren. Zij zullen 
worden als niets, als volstrekt niets, de mannen die strijd tegen 
u voeren. Want Ik ben de Heere, uw God, Die uw rechterhand 
vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u. Wees niet 
bevreesd, wormpje Jakob, volkje Israël, Ík help u, spreekt de Heere, 
uw Verlosser is de Heilige van Israël” (Jesaja 41:8-14).

Brij van berichten
Soms kan de schrik je om het hart slaan. Als je dagelijks die 
eindeloze reeks van berichten in de krant leest, of je volgt 
via de binnenlandse en buitenlandse media, en via websites 
en sociale media alle negatieve berichten over Israël en het 
Joodse volk, kun je er moedeloos van worden. Er lijkt welhaast 
geen einde aan te komen. Halve waarheden en hele leugens. 
Nepnieuws en echt nieuws dat in een schier eindeloze brij 

van berichten op je afkomt – al dan niet in het kader van de 
nimmer aflatende stroom van leugens die in het kader van 
de wereldwijde islamitische jihad op ons losgelaten worden. 
Waar moet Israël het zoeken? Is er nog wel een toekomst 
voor het Joodse volk in dat kleine landje aan de oever van de 
Middellandse Zee? 

Totdat
Totdat je in de Bijbel gaat lezen. Totdat je al die geweldige belof-
ten gaat lezen, die de Eeuwige, de Almachtige, de Schepper van 
hemel en aarde en van Israël gegeven heeft. Dan besef je: wat 
er ook gebeurt, het loopt Hem niet uit de hand. Israël heeft de 
garantie van de Allerhoogste voor zijn voortbestaan. Ooit zullen 
de vijandige volkeren het onderspit moeten delven.

Zolang hemel en aarde bestaan.
Zolang de ‘natuurwetten’ functioneren. 
Zolang het ritme van dag en nacht, van zon, maan en sterren 
er zijn.
Zolang het universum bestaat.
Zolang zal Israël bestaan, zegt Hij.
Ik garandeer dat, zegt de Allerhoogste (Jeremia 31:35-37).

En de vijandige volkeren? Lees Jesaja 63:1-6 en Openbaring 
19:11-16.
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Israël
●   Blijf bidden om veiligheid voor 

Noord-Israël en voor de bescher-
ming van de Joodse inwoners, met 
name aan de grens met Libanon, 
Syrië en op de Golan. De bosbran-
den in november vorig jaar hebben 
laten zien dat terreur zo weer kan 
oplaaien. 

●   Dank voor het recordaantal 
Braziliaanse Joden dat in 2016 alija 
(emigratie) maakte naar Israël: 
bijna zevenhonderd. In 2015 waren 
het er 496 en in 2014 maakten 280 
Joden vanuit Brazilië alija. Bid dat 
deze stijgende lijn doorzet en bid 
voor een goede integratie in Israël.

●   Nu Donald Trump als democra-
tisch gekozen president aan de 
macht is in de VS, zal er veel ver-
anderen in de relatie met andere 
landen en politieke systemen. Zal 
president Trump als een koning 
Kores voor Israël blijken te zijn (2 
Kronieken 36:22,23)? Het is belang-
rijk dat we bidden dat Gods wil zal 
geschieden. 

Nederland
●   Komende maand worden in Neder-

land verkiezingen gehouden voor 
de Tweede Kamer. Bid dat in ieder 
geval leden gekozen worden die 
‘wetend of onwetend’ Israël zullen 
zegenen en bemoedigen en in ons 
land durven op te komen voor de 
Joodse gemeenschap.

●   Doe voorbede voor de kerken in 
Nederland. Veel denominaties 
gedragen zich alsof er in de Bijbel 
niets staat over het profetisch her-
stel van Israël. Bid dat predikanten 
gaan beseffen dat hierover zwijgen 
geen optie is – integendeel. 

Christenen voor Israël
●   Wilt u bidden voor de vele spreek-

beurten die worden gehouden in 
het hele land?

●   In Oekraïne gaat de oorlog tussen 
het Oekraïense leger en de separa-
tisten onverminderd door. Bid om 
veiligheid voor de Joodse bevolking 
en om voortgang van de alija. Bid 
ook voor het Joods Agentschap en 
voor de medewerkers van Ebene-
zer en Christenen voor Israël. 

●   Uw dankgebed voor de bouw van 
het nieuwe Israëlcentrum voor 
Christenen voor Israël en het Israël 
Producten Centrum. De bouw is 
vorige maand gestart en zal in juli 
worden afgerond. Het geeft legio 
mogelijkheden om Israël en de 
gemeente te zegenen.
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Hier in Nederland laten de eerste tekenen van de lente zich al zien, maar in Israël is het al volop lente! Na de 
regen die in de wintermaanden is gevallen, is alles prachtig frisgroen, en kun je dus heerlijk de natuur in. 

Dat doen veel mensen dan ook graag. 
Lekker picknicken, wandelen, moun-
tainbiken of spelen, zoals deze vader 
en zijn zoontje met een vlieger.

De Here Jezus vergelijkt de lente met 
een tijd van hoop. In Matteüs 24 zegt 
hij: “Leer van de vijgenboom deze 
gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht 
wordt en de bladeren uitspruiten, 
dan weet u dat de zomer nabij is.” 
De vijgenboom is in de Bijbel ook 
een symbool voor Israël. Israël was 
heel lang een dor land, zoals een kale 
boom. Maar het land bloeit op. Er 
komen veel Joden terug naar Israël. 
Zoals je in de lente de blaadjes ziet 
groeien en weet dat de zomer komt, 
zo mogen we ook geloven dat de 
mooie toekomst die God in de Bijbel 
heeft beloofd, snel zal komen.

Alija uit 
Frankrijk

Christenen voor Israël helpt ook minder draag-
krachtige Joden uit Frankrijk bij hun procedure om 
naar Israël terug te keren. Rachel Poot is hierbij als 
vrijwilliger bij betrokken. Vanuit Parijs vertelt ze 
over de situatie. 

» Lees hierover op christenenvoorisrael.nl/frankrijk  Gebedspunten
Pieter Bénard

Foto: Moyan Brenn/CC 2.0 Flickr

Foto: Flash90
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Kanttekening

Ambassade
In de afgelopen weken is door 
Israël en de rest van de wereld met 
meer dan gewone interesse naar de 
Verenigde Staten gekeken. Sinds het 
aantreden van de nieuwe president 
zijn bij velen in Israël de verwachtin-
gen hooggespannen. Tijdens de ver-
kiezingscampagne zijn er nogal wat 
beloften gedaan. Zijn overweldigen-
de start als belangrijkste man van het 
bijna grootste land ter wereld had 
iets van ‘Kuifje in grote-mensen-land’. 
Naast zijn plannen om ongewenste 
vreemdelingen buiten de grenzen van 
de VS te houden en een muur op te 
trekken langs de grens met Mexico, 
is de meest in het oog springende die 
van de aangekondigde verhuizing van 
de Amerikaanse ambassade van Tel 
Aviv naar Jeruzalem.

Daarmee is hij niet de eerste 
Amerikaanse president die deze 
belofte heeft gedaan. Bijna al zijn 
voorgangers vanaf de jaren tachtig 
deden dezelfde belofte. Maar telkens 
werden argumenten bedacht of 
gevonden om de verhuizing uit te 
stellen. Opnieuw lijkt het erop dat 
ook tijdens het bewind van deze 
president het een illusie zal blijken 
dat Jeruzalem als hoofdstad van 
Israël weer de domicilie zal worden 
van de Amerikaanse ambassade. En 
niet alleen van de Amerikaanse, maar 
ook van de Nederlandse en andere 
landen, die in 1980, na dreigementen 
van verbreking van alle contacten 
door 42 islamitische landen, hun am-
bassades uit Jeruzalem naar Tel Aviv 
verplaatsten.

De laatste paar jaar is er echter veel 
veranderd in de verhouding tussen 
Israël en de belangrijkste Arabische 
landen die indertijd een rol speelden 
in de diplomatieke strijd rond de 
ambassades. Dat heeft waarschijnlijk 
de premier van Israël er toe bewogen 
de Amerikaanse president te vragen 
een pas op de plaats te maken wat 
betreft de aangekondigde verhuizing. 
Het zijn zeker niet de dreigementen 
van Iran of de Palestijnse Arabieren, 
die hem daartoe hebben gebracht. 
Vooral de sterk verbeterde relatie 
met landen als Saoedi-Arabië zet 
van de kant van Israël een rem op de 
voornemens.

Overigens zal Jeruzalem als locatie 
van ambassades van alle naties van 
grote betekenis blijven als erken-
ning van de wereld dat Jeruzalem de 
eeuwige ongedeelde hoofdstad van 
Israël is en zal blijven. Dat heeft alles 
te maken met de verwachting van de 
komst van de Messias, die zal zitten 
op de troon van Zijn vader koning 
David in Jeruzalem.

Pim van der Hoff, hoofdredacteur
pvdhoff@cvi.nl

Jongeren in Gaza hebben weinig 
tot geen toekomstperspectief 
voor zichzelf. De werkloosheid is 
enorm – een van de hoogste ter 
wereld – en al decennialang leven 
ze mensen in Gaza onder druk. 
Ze hopen op een mogelijkheid om 
naar Europa te gaan.

“Ik voel het alsof ik in een grote gevan-
genis woon”, zegt Khaled. Een journalist 
van The Media Line sprak met jongeren 
over de beproevingen om in dit gebied te 
wonen. Maar de jongeren willen niet met 
hun naam in de krant. Ze vrezen voor ver-
gelding door Hamas.

Hamasbewind
Al jaren heeft de terreurbeweging Hamas 
het voor het zeggen in de Gazastrook. 
Egypte en Israël bewaken de grensover-
gangen daarom nauwgezet. Het bewind 
van Hamas heeft ernstige gevolgen voor 
de inwoners van de strook. Er wonen 

ongeveer twee miljoen mensen, waar-
van heel veel jongeren. Werk is schaars 
en vaak ook voorzieningen als water en 
elektriciteit. 
De meeste jongeren in Gaza hebben niet 
veel op met Hamas en zijn bewind. Zo 
zijn gezamenlijke bijeenkomsten voor 
mannen en vrouwen verboden. Regelma-
tig worden activiteiten die niet islami-

tisch genoeg zijn op last van de Hamaspo-
litie afgelast.

Dromen van emigratie
Khaled wil daarom weg. Hij is werktuig-
bouwkundige – zonder werk. Hij ziet zijn 
connecties met vrienden via de sociale 
media als enige aanknopingspunt. 
Ahmed doet iets vergelijkbaars. “Ik heb 
vrienden gemaakt in Westerse landen 
via facebook. Ik hoop dat ze me kunnen 
helpen met mijn droom: ik wil emigreren 
naar een plek waar ik een beter leven kan 
opbouwen.”
De negentienjarige Hanaa zoekt online 
naar een echtgenoot, een Palestijn die in 
Europa woont. Zo hoopt zij Gaza uit te 
komen. “Ik heb huwelijksaanzoeken van 
mannen hier in Gaza afgewezen, omdat ik 
niet de rest van mijn leven wil doorbren-
gen in deze ellendige omstandigheden.”

Met geen toekomstperspectief in de Ga-
zastrook, zien de jongeren emigratie als 
enige optie. Maar op dit moment kunnen 
ze daar alleen van dromen.

Weg uit Gaza

Gewelddadige nieuwe 
 leider Hamas

Jonge mannen in Gaza spelen volleyball tussen de 
ruïnes van de oorlog in 2014. Hamas investeert niet 
in de wederopbouw van Gaza. Veel hulpgeld beland 
in de zakken van corrupte leiders en de opbouw 
van meer terreurinfrastructuur tegen Israël. | Foto: 
Flash90

Hamas heeft een nieuwe leider in Gaza. Na geheime interne verkiezingen werd Yahya 
Sinwar gekozen als opvolger van Ishmael Haniyeh. Haniyeh zal waarschijnlijk Khaled 
Mashaal opvolgen als de politieke leider van de terreurbeweging. Sinwar kwam in 2011 
vrij in de gevangenruil voor de gekidnapte Israëlische soldaat Gilad Shalit. Hier op de 
foto, gemaakt na zijn vrijlating, wordt Sinwar gekust door Ishmael Haniyeh. Sinwar 
staat bekend als een onvoorspelbare, gewelddadige extremist. Zijn verkiezing duidt op 
een verschuiving binnen Hamas naar een gewelddadiger koers. | Foto: Flash90

Economische groei
Na een teleurstellende start in het eerste kwartaal van 2016, stelden economen hun ver-
wachtingen voor de Israëlische economie bij. Maar het vervolg van het jaar bleek veel gun-
stiger. Op alle fronten groeide de economie en Israël sloot 2016 af met een economische 
groei van maar liefst vier procent. Ondanks de sterke sjekel, groeide de Israëlische export. 
Het toerisme naar Israël groeide. In Jeruzalem werden in 2015 en 2016 1700 hotelkamers 
bijgebouwd. De komende vijf jaar wil men er jaarlijks 1000 toevoegen.
Huizenprijzen in Israël daalden de afgelopen maanden met ruim 1 procent. Een ontwik-
keling die de huizenmarkt ten goede komt, omdat de huizenprijzen in Israël schrikbarend 
hoog waren geworden. Of die prijsdaling doorzet, is nog onzeker. | Foto: Flash90

Soedanezen wassen hun kleren in de zee langs het 
strand in Tel Aviv. | Foto: Flash90

Immigrantenprobleem
In het zuiden van Tel Aviv zijn veel 
vluchtelingen en illegale immigranten 
uit vooral Afrikaanse landen neerge-
streken. Een gebrek aan bestuurlijk 
ingrijpen heeft ertoe geleid dat het 
stadsdeel veel overlast ondervindt, 
zoals slapen op straat, bergen afval 
en ongewenste intimiteiten. 

Tijdens een bijeenkomst van een speci-
aal Knessetcomité reageerden diverse 

partijen op de situatie. Velen beklaagden 
zich erover dat de regering wel wetgeving 
heeft om de situatie tegen te gaan, maar 
dat door politieke en gerechtelijke tegen-
stand beleidsmakers zijn lamgeslagen, 
waardoor de situatie niet kan worden 
aangepakt. Anderen vinden dat er een ge-
degen doorlichting moet komen van alle 
illegale immigranten. Op basis daarvan 
moet worden besloten tot uitzetting of 
tot het verlenen van een verblijfsstatus. 
In dat geval moet er ook geïnvesteerd 
worden in de integratie.
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Verrassingen van Trump

“Hij zet koningen af en stelt koningen 
aan”, lezen we in Daniël 2:21. De Heere 
gebruikt machthebbers en wereldrijken 
voor Zijn doel. De machtige koning van 
Babel, Nebukadnessar, was een instru-
ment in Gods hand om in 587 v.Chr. Juda 
te straffen voor zijn zonden. De profeet 
Jesaja zegt hierover: “Ik was zeer toornig 
op Mijn volk, Ik ontheiligde Mijn eigen-
dom en gaf hen over in uw hand, maar u 
bewees hun geen barmhartigheid” (Jesaja 
47:6). Babel ging toen vreselijk tekeer 
tegen Juda en Jeruzalem en verwoestte 
de tempel. Daarom verloor Babel de 
wereldmacht aan de Perzen. Jeremia 
profeteerde hierover: “De wraak van de 
Heere (...) voor Zijn tempel” (50:28).

Engeland en Kores
Een voorbeeld is Groot-Brittannië. 
In 1290 waren de Joden uit Engeland 
verbannen. De puritein Oliver Cromwell 
was van 1653 tot 1658 beschermheer 
van Engeland. Hij stond vriendschap-
pelijk tegenover de Joden en liet hen in 
1656 Engeland weer in. Na de dood van 
Cromwell kwam er weer een Room-
se koning. Prins Willem van Oranje 
versloeg die koning en werd zelf in 1689 
koning William III. Ook hij was de Joden 
goedgezind. Groot-Brittannië werd groot 
en machtig. Een hoogtepunt was de 
Balfourverklaring van 1917. Daarin werd 
de Joden Palestina beloofd als nationaal 
tehuis. Na de Tweede Wereldoorlog 
ruilde Groot-Brittannië Israël in voor 
Arabische olie. Zo kwam een einde aan 
de Britse wereldmacht.
Een actueel voorbeeld uit de verre 
oudheid is er ook. Het Perzisch-Me-
dische wereldrijk volgde Babel op. De 
eerste koning was Cyrus de Grote – 
Kores uit de Bijbel. Een van zijn eerste 
regeringsdaden staat in het Bijbelboek 

Ezra. Hij liet door zijn reusachtige rijk 
de volgende proclamatie rondgaan: “De 
Heere, de God van de hemel, (...) Die 
mij heeft opgedragen om een huis voor 
Hem te bouwen in Jeruzalem.” De Joden 
in ballingschap kregen toestemming 
naar Israël terug te keren en kregen 
de tempelschatten mee. Onder zware 
tegenstand herbouwden ze Jeruzalem en 
de tempel.

Een ‘project’ voor Trump
Vorig jaar verzochten rabbijnen uit Israël 
Trump en Poetin per brief om zich in te 
zetten voor de herbouw van de tempel 
in Jeruzalem. Sinds Trump president is, 
heeft hij zich niet verzet tegen bouwac-
tiviteiten in Judea en Samaria, zoals zijn 
voorgangers wel deden. Ook spelen nog 
steeds zijn plannen om de Amerikaanse 
ambassade te verhuizen van Tel Aviv 

naar Jeruzalem. Zijn dit profetische 
zaken die, voordat de Messias komt, 
vervuld worden? Hopelijk gaat Trump in 
de voetsporen van Kores. 

Wij leven in de tijd van het herstel van 
Israël. Daarbij hoort de herbouw van de 
tempel. De Heere beloofde aan Abraham 
“heel het land Kanaän, als eeuwig bezit” 
(Genesis 17:8). Het is opvallend hoe bijna 
heel de wereld zich hiertegen verzet en 
tegelijk president Trump verguist. De 
beruchte resolutie van de Unesco (i.e. ‘de 
Tempelberg is een islamitische heilige 
plaats en noemen we voortaan alleen 
bij zijn Arabische naam’) vervalst Israëls 
geschiedenis. Jezus wordt in de Palestijn-
se bevrijdingstheologie een Palestijnse 
martelaar genoemd. Alles wordt uit de 
kast gehaald. Geen leugen is te bont 
om Israëls band met het heilige land en 
Jeruzalem te ontkennen. Alles ademt: 
weg met Israël! 

Profetie
Over de ‘Palestijnse gebieden’ lezen we 
in Psalm 60:8,9: “Ik zal Sichem (Nabloes) 
verdelen (...) Gilead (de Golanhoogvlakte) 
is van mij.” Ook Manasse, Efraïm en Juda 
worden bij Israël gerekend. 
Over de naties lezen we in Psalm 83:4-5:  
“Zij beramen listig een heimelijke 
aanslag tegen Uw volk en beraadslagen 
tegen Uw beschermelingen. Kom, zeiden 
zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen 
volk meer zijn en aan de naam Israël 
niet meer gedacht wordt.” Vandaag zien 
we hoe de wereld wil dat de naam Israël 
verdwijnt en Palestina wordt. 
Laten wij met Israël bidden: “Heere, 
God van de legermachten, breng ons 
terug; doe Uw aangezicht lichten, dan 
zullen wij verlost worden” (Psalm 80:20) 
en “Uw Koninkrijk kome”.

Het is goed mogelijk dat president Trump in zijn dadendrang en zijn duidelijke sympathie  
voor Israël een belangrijk instrument wordt op de profetische weg door de geschiedenis  

naar de komst van het Messiaanse Koninkrijk.

Column

D
rs

. J
a

n
 v

a
n

 B
a

rn
e

v
e

ld

Roger van Oordt
rvoordt@cvi.nl

Troost
Het zal u waarschijnlijk net zo als mij 
vergaan als u telkens weer ziet dat de 
leugen regeert in deze wereld, ook 
met betrekking tot Israël. Bezetting, 
nederzettingen, internationaal recht 
en een tweestatenoplossing zijn de 
mantra’s in deze wereld geworden.
Naar deze maatstaven moet Israël 
uitgesloten worden. Dat vinden 
landen als Saoedi-Arabië, voorzitter 
van de VN-Mensenrechtenraad, de 
VN-Veiligheidsraad of organisaties 
als Pax Christi internationaal met zijn 
tienpuntenplan om Israël in 2017 te 
ontmantelen. Of gewoon onze eigen 
regering in Nederland.

Mantra’s die in nazi-Duitsland ge-
woon waren en werden toegepast 
op de Joden, worden nu toegepast 
op de Joodse staat Israël. Redenen 
voor Hitler-Duitsland om de Tweede 
Wereldoorlog te beginnen werden 
gevonden in leugens over hoe Joden 
Europa zouden koloniseren en de 
macht wilden grijpen. Daarom moest 
Europa van Joden worden ontdaan. 
Hetzelfde horen we nu: Israëlische 
‘kolonisatie’ moet gestopt worden, 
Israël moet uitgesloten worden. 

Voor veel wereldleiders lijkt het alle-
maal zo logisch, maar het ontbreekt 
hen helaas aan het juiste inzicht. Zo 
staat het al in Psalm 2: “De koningen 
van de aarde scharen zich in slagorde 
en de machthebbers van de aarde 
spannen samen tegen de Heere en 
Zijn gezalfde.”

Wat mij afgelopen week vertroostte, 
was dat dominee Naim Khoury en 
zijn vrouw Elvira uit Bethlehem ver-
telden dat ze in januari een week in 
een Arabisch land waren om Bijbels 
onderwijs te geven. Ze waren door 
christenen uitgenodigd om elke dag 
– overdag en ’s avonds – onderwijs te 
geven. Er kwamen veel moslims die 
tot geloof waren gekomen en gastar-
beiders. Op de laatste avond hadden 
ze een speciale verrassing voor de 
Khoury’s. Ds. Khoury vertelde met 
grote vreugde dat alle aanwezigen 
samen het Hebreeuwse aanbiddings-
lied Kadosj, Kadosj Adonai zongen 
(heilig, heilig is de Heere God). Het 
zijn de eerstelingen uit de Arabische 
landen die de God van Israël kennen. 
Te midden van de leugen en verlei-
ding in deze wereld een wonder en 
waarheid.

Ik lees in de krant het verhaal van een man uit Mexico: hij 
woonde in Amerika, diende er in het leger en kreeg er kinderen. 
In de tijd van Obama is hij gesnapt met een zak mariuhana en 
zonder pardon het land uitgezet. Hij probeert nu eens per week 
zijn gezin te bezoeken, maar dat is moeilijk. Bij de grens wach-
ten hem elke keer urenlange ondervragingen. Israël kent ook 
controleposten. Waarnemers uit Europa staan daar bovenop. 
Zouden die ook bij de grens met Mexico staan, vraag ik me af.

Beschuldigd
Ik lees een scriptie van mijn oudste dochter over het anti- 
semitsme in Frankrijk in de negentiende eeuw. Hoe een 
rooms-katholieke orde in haar blad de Joden ervan beschuldigt 
dat ze uit zijn op de vernietiging van de christelijke kerk en dat 
zij Frankrijk hebben gekolonialiseerd. Het raakt me omdat Hit-
ler dat ook zei. Om zijn volk mee te krijgen in zijn oorlogsplan-
nen, zweepte hij ze op met haat tegen de Joden. ‘Ze hebben ons 
bezet en Duitsland gekolonialiseerd’, riep hij, ‘het is zij of wij!’ 
Inmiddels horen we dezelfde geluiden als het gaat om Israël.

Smaad
De Bijbel laat zien dat de verguizing van Israël van alle tijden 
is. Israël draagt de smaad van de volkeren (Ezechiël 36:6). Maar 
al lezend merk je dat hetzelfde ook gezegd wordt over God. 
Nog meer dan Zijn volk wordt ook Hij gesmaad (Psalm 74:22) 
en over Zijn Gezalfde staat er hetzelfde. Het is zelfs zo dat de 
Messias en Israël beiden veracht worden om hun bijzondere en 
kostbare relatie met God.

Waken
We weten dat er ooit een einde aan zal komen. God zal de vol-
keren nog één keer tegen Zijn volk verzamelen en dan zichzelf 
openbaren als de Machtige van Israël, niet in het minst door 
de komst van Zijn Zoon. En Jesaja 25 vertelt dat als God Zijn 
feestmaal op de berg Sion aanricht niet alleen de dood, maar 
ook de smaad van Zijn volk van de aardbodem verwijderd zal 
worden. Tot die tijd moeten wij als christenen waken; en waken 
betekent ook dat wij groot spreken van God en van Christus, en 
Israël op waarde schatten.

President Donald Trump. | Foto: Witte Huis

De verguizing van Israël
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Sinds Donald Trump president is van de Verenigde Staten is de Israëlische en Amerikaanse benadering van 
de situatie in Judea en Samaria drastisch veranderd. Niet langer wordt de tweestatenoplossing als dogma 

gehanteerd voor een mogelijke vredesovereenkomst tussen Israël en de Palestijnse Arabieren.

Tweestatenoplossing niet langer dogma voor vredesbesprekingen

Nieuwe benadering  
van het conflict

analyse

Het begon met de aankondiging van 
bouwplannen voor bijna zesduizend 
woningen in de Joodse dorpen en steden 
in Judea en Samaria, ook wel Westoever 
genoemd. Zulke nieuwbouwplannen 
werden in het verleden onder de radar 
gehouden en kwamen dan in de open-
baarheid via pro-Palestijnse organisaties 
als Vrede Nu. Ditmaal werden ze echter 
openlijk door minister Avigdor Lieber-
man en premier Benyamin Netanyahu 
gepresenteerd. Netanyahu twitterde 
zelfs: “We bouwen, en we zullen blijven 
bouwen.”

Tweestatenoplossing  
op losse schroeven
Het bleef niet bij de aankondiging 
van bouwplannen. Eind januari sprak 
Netanyahu over zijn visie dat alle Joodse 
gemeenschappen in de gebieden die in 
1967 werden veroverd uiteindelijk onder 
Israëlische soevereiniteit zullen moeten 
komen. Het was een eerste signaal dat 
de gedoodverfde tweestatenoplossing 
voor het conflict met de Palestijnse Ara-
bieren zou kunnen worden losgelaten. 
Het rechtse blok in de Knesset probeer-
de hierop tevergeefs om Netanyahu te 
verleiden tot een publieke afwijzing van 
de tweestatenoplossing.
De premier blokkeerde ook een stem-
ming in het kabinet over ‘annexatie’ 
van Ma’ale Adumim, een oostelijke 
voorstad van Jeruzalem. Hij maakte zijn 
ministers duidelijk dat zij zich moesten 
intomen en hem niet voor de voeten 
moesten lopen door allerlei uitspraken 
te doen over annexatie van gebieden in 
Judea en Samaria. Die zouden namelijk 
contraproductief kunnen uitwerken bij 
het opbouwen van een relatie met de 
nieuwe Amerikaanse regering.

Reguleringswet
Begin februari gebeurde er nog iets 
anders waaruit bleek dat Israëls bena-
dering van de betwiste gebieden aan 
het veranderen is. De Knesset nam de 
Reguleringswet aan. Deze wet legaliseert 
zo’n duizend huizen in Judea en Samaria 
die gebouwd zijn op grond die later werd 
opgeëist door Palestijnse Arabieren. De 
Arabische grondeigenaren zullen ruim-
schoots worden gecompenseerd, mits ze 
gedocumenteerd kunnen aantonen dat ze 
inderdaad de eigenaar van het land zijn. 
De wet is omstreden. Tegenstanders 
beweren dat deze het internationale 
recht schendt. Zij zien Israël als ‘be-
zetter’ in Judea en Samaria en wijzen 
op de Geneefse Conventie, waarin het 
bezettende machten wordt verboden de 
eigen bevolking naar het bezette gebied 

te verplaatsen. De Verenigde Naties zien 
dit bijvoorbeeld zo en hebben al gezegd 
dat de wet een vette rode lijn over-
schrijdt. Zij zien de wet als een voorbe-
reiding op totale annexatie van Judea 
en Samaria. Sommige rechters van het 
Israëlische Hooggerechtshof zien Israël 
ook als ‘bezetter’ en verwacht wordt dat 
ook zij een stokje willen steken voor de 
uitvoering van de wet.

Soevereiniteit
Voorstanders zeggen dat Israël, om de 
wet te kunnen uitvoeren, soevereiniteit 
moet afkondigen in de C-gebieden, waar 
alle Joden wonen. Dat gebied werd on-
der de Oslo-akkoorden niet aangemerkt 

voor Palestijns zelfbestuur. Het wordt 
momenteel bestuurd door COGAT, een 
civiel bestuursorgaan van het Israëlische 
leger. De voorstanders vinden dat Israël 
geen bezetter in eigen land kan zijn en 
daarom niet tot annexatie moet over-
gaan. Het uitroepen van soevereiniteit is 
voldoende, zeggen zij.

Weerstand
De Palestijnse Arabieren zijn het 
vanzelfsprekend geheel oneens met 
Israëls nieuwe benadering. PA-voorzitter 
Mahmoud Abbas schreef daarom een 
brief aan de VN-Veiligheidsraad waarin 
hij verzocht actie te ondernemen tegen 
de “extremistische Israëlische politiek 

die gericht is op de vernietiging van de 
tweestatenoplossing”.
De Amerikaanse regering van Donald 
Trump leek ondertussen terug te komen 
op bepaalde verkiezingsuitspraken 
over Judea en Samaria. Trump maakte 
duidelijk dat wat hem betreft Israël kan 
bouwen wat het wil binnen de gemeen-
tegrenzen van de zogenaamde nederzet-
tingen, maar niet daarbuiten. Israël kan 
volgens Trump niet zomaar land nemen 
voor de bouw van nieuwe Joodse ge-
meenschappen, omdat er dan “te weinig 
land over blijft”.

Vredesovereenkomst
De Amerikaanse president lijkt zijn 
energie te willen steken in het bereiken 
van een vredesovereenkomst tussen 
Israël en de Palestijnen. Die hoeft wat 
hem betreft niet gebaseerd te zijn op het 
principe ‘twee staten voor twee volken’ 
dat al meer dan vijftien jaar de discussie 
over de toekomst van Judea en Samaria 
domineert. Dat werd ook duidelijk uit 
de persconferentie voorafgaande aan 
besprekingen tussen Trump en Neta-
nyahu in Washington op 15 februari.
De Amerikaanse president maakte 
duidelijk dat hij regionale samenwer-
king als een voorwaarde ziet voor het 
bereiken van een vredesakkoord tussen 
Israël en de Palestijnse Arabieren. Hij 
benadrukte ook dat het bereiken van 
een vredesakkoord een zaak was van 
Israël en het Palestijnse leiderschap en 
stelde vast dat haateducatie in de Pales-
tijnse samenleving een van de grootste 
struikelblokken is voor het bereiken 
van vrede. Trump zei dat de partijen 
uiteindelijk zelf moeten beslissen over 
de vorm van een uiteindelijk vredesak-
koord. 

Nieuwe benadering
Die uitspraak betekende een breuk met 
de Amerikaanse politiek tot nu toe. 
Israël en de regering-Trump denken 
aan een geheel nieuwe benadering van 
het conflict. Die benadering neemt in 
overweging dat veel Arabische landen 
Israël niet langer als een vijand zien. Zij 
beschouwen Israël juist als bondgenoot 
in de strijd tegen het agressieve Iraanse 
imperialisme en de opkomst van het 
islamisme. Trump en Netanyahu willen 
deze nieuwe situatie gebruiken om te 
komen tot regionale vrede en veiligheid 
en een nieuwe, creatieve oplossing voor 
het Israëlisch-Palestijns conflict.

»  Wilt u weten wat deze nieuwe creatieve 
oplossing zou kunnen zijn? Lees er meer 
over op cvi.nl.

Een Arabische bouwvakker werkt aan een nieuw huis in de Joodse plaats Efrat in Judea. | Foto: Flash90

De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu tijdens hun 
ontmoeting in Washington op 15 februari. | Foto: Flash90
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Het verbond

In mijn studententijd waren we inten-
sief bezig met het verbond. In de eerste 
jaren dat ik predikant was, dacht ik 
daarmee de problemen aan de zelfkant 
van de gereformeerde orthodoxie te 
kunnen aanpakken. Gemeenteleden 
wachten passief op een krachtdadig 
ingrijpen van God. Ik probeerde hen 
erop te attenderen dat God al beslis-
send in hun leven bezig was, omdat ze 
in het verbond zijn opgenomen en dat 
het daarom van belang is de betekenis 
van de doop te verstaan. 

Geen verbond met de kerk
Deze benadering van de gemeente 
intrigeerde me en daarom wilde ik 
graag op deze thematiek promoveren. 
Tot ik het boek van dr. E. Smilde, Een 
eeuw van strijd rondom verbond en doop 
(1946) doorploegde. Opeens drong 
het tot mij door dat je ongemerkt met 
een nutteloze hersengymnastiek bezig 
bent. In de prediking en het pastoraat 
helpt het weinig wanneer er onder-
scheid gemaakt wordt tussen een 
uitwendig en een inwendig verbond, of 
als je spreekt over tweeërlei kinderen 
van het verbond. Het is net als op de 
litho van de betoverende kunstenaar 
M.C. Escher: je weet niet of iemand 
zich binnen dan wel buiten het ge-
bouw bevindt. 

Later ging ik steeds meer zien dat 
de verbondstheologie berust op een 
onjuiste veronderstelling. De hele 
Bijbelse boodschap kan niet onder de 
éne noemer van het verbond of de kerk 
gebracht worden, zoals de reformato-
ren dat deden in navolging van Rome. 
Hoe kwamen zij tot die cruciale denk-

fout? Om de kinderdoop te verdedigen 
tegenover de dopersen hebben de 
hervormers de eenheid van het oude 
en nieuwe verbond benadrukt en zo 
kwamen zij tot de stelling dat de doop 
in de plaats van de besnijdenis is geko-
men. Nu wij er niet omheen kunnen 
te erkennen dat dit vervangingstheo-
logie is, moet er een nieuw argument 
voor de legitimatie van de kinderdoop 
gevonden worden. 

Alle verbonden met Israël  
opgericht
In de verbondstheologie zit een 
weeffout, waardoor de bezinning op 
de positie van Israël ten opzichte van 
de kerk wordt geblokkeerd. Er is in de 

Bijbel geen grond voor de gedachte dat 
het verbond met Abraham in de kerk 
wordt voortgezet. Stereotiep voor deze 
voorstelling van zaken is het onder-
scheid tussen het oude verbond dat 
met Israël is opgericht en het nieuwe 
verbond met de kerk. Op grond van 
deze gedachte zouden theologen met 
enig recht kunnen zeggen dat zij niet 
bezig zijn met vervangingstheologie, 
maar dat er sprake is van verbredings- 
of vervullingstheologie. 

Alleen wat betreft de verzoening 
dankzij de Messias zijn gelovigen 
van Israël en gelovigen uit de volken 
geheel verbonden. Als niet-Joden 
kunnen wij ook kinderen van Abra-
ham genoemd worden: wij mogen 
immers delen in het eeuwig heil. 
Voor de echte kinderen van Abraham 
gelden echter bovendien nog heel 
ándere beloften, namelijk betreffende 
het herstel van alle dingen, of wel de 
oprichting van het Messiaanse rijk. 
Wij kunnen daarbij ook betrokken 
raken als wij ontdekken – zoals de 
kerkorde van de Protestantse Kerk 
in Nederland het treffend zegt – hoe 
we delen in de aan Israël geschonken 
verwachting. Zo kunnen wij leren wat 
onze plaats is. De kerk raakt straks op 
de achtergrond, als de Messias Zijn 
rijk van vrede opricht. Onvermijdelijk 
dringen zich dan enkele vragen aan 
ons op: zou daarom de landbelofte 
zijn geldigheid toch niet verloren heb-
ben? En werd daarom na de verschrik-
kingen van de Shoah in 1948 de staat 
Israël opgericht? En is God daarom al 
bij voorbaat bezig Zijn volk uit heel de 
wereld thuis te brengen?

Antirookmaatregelen

Het Israëlische ministerie van 
Gezondheid gaat de regels voor het 
roken verder aanscherpen. Doel is de 
niet-rokers te beschermen en het ge-
bruik van tabak te ontmoedigen. Zo 
moet het gebruik van elektronische 
sigaretten in de openbare ruimte 
worden beperkt, gaat de belasting op 
tabak omhoog en komen er confron-
terende foto’s op sigarettenpakjes. 
| Foto: Flash90

Demonstratie tegen VN
Eind januari demonstreerden mensen 
bij het hoofdkwartier van de VN in 
Jeruzalem. Ze vinden dat de VN net 
als iedereen gemeentelijke belas-
tingen moeten betalen, en dat ze 
de entree van het pand niet zonder 
toestemming mogen aanpassen. 
Het gebouw staat op de gemeen-
telijke lijst vanwege zijn historische 
waarde. Verbouwen mag alleen als 
daar vooraf een vergunning voor is 
aangevraagd.

Toerismebeurs
Ruim vijftig landen deden mee aan de 
toerismebeurs in Tel Aviv. Ministers 
uit veertien landen en andere afge-
vaardigden kwamen naar de beurs. 
Deelnemers aan de beurs komen hier 
om hun land te promoten en de ban-
den tussen de landen te versterken. 

Wapenwerkplaats  
ontdekt

In Hebron is een werkplaats ontdekt 
waar wapens werden gemaakt – ille-
gaal. Israëlisch troepen, de grenspo-
litie en de veiligheidsdienst ontruim-
den daarom de werkplaats. Ze namen 
acht werkbanken in beslag waarmee 
wapens konden gemaakt. | Foto: IDF

Gezocht: chauffeur
Houd je van autorijden? En van 
werken in het weekend en op feest-
dagen? Dan is de baan als chauffeur 
voor de kinderen van de Israëlische 
premier wellicht iets. Je krijgt een 
dienstauto en moet in het hoogsei-
zoen rond 120 uur per maand werken. 
De baan is bij uitstek geschikt voor 
studenten. Standplaats: Jeruzalem en 
omgeving.

gh
ab

m
a@

cv
i.n

l  
 |

  
 G

. H
e

tt
e

 A
b

m
a

In de Bijbel is het ‘verbond’ een essentieel woord. Het komt alleen  
al in het zogenaamde Oude Testament zo’n slordige driehonderd  
keer voor. In het gereformeerd protestantisme kozen theologen  
ervoor met dit begrip structuur aan te brengen in de geloofsleer.  

Maar was dit zo’n gelukkige greep?

Zal dit jaar een markering vormen voor verdere ontwikkelingen 
betreffende land, volk en stad van Israël? We tellen 2017 ...

Terugtellend komen we op bijzondere jaartallen! Vijftig jaar 
geleden vond de Zesdaagse Oorlog plaats en kwam de Oude 
Stad van Jeruzalem in Joodse handen. Zeventig jaar geleden 
werd door de verenigde volken het verdelingsbesluit geno-
men om het mandaatgebied te verdelen in een Joods en Ara-
bisch deel. Honderd jaar geleden was er de Balfourverklaring 
waarin de Joden beloofd werd een nationaal tehuis te mogen 
stichten in het oude land der vaderen. 120 jaar geleden vond 
het eerste zionistencongres onder leiding van Theodor Herzl 
plaats.
Het zijn bekende maar ook tekenende jaartallen! Opmaat 
naar een goede tijd!?
17 is de getalswaarde van het begrip ‘tov’, goed. Er is al in 

diverse artikelen over geschreven. Al lezend gingen mijn 
gedachten naar de koopbrief uit Jeremia 32:9 en 14. Een 
akker gekocht voor zeventien zilveren sjekels en verzegeld en 
gedeponeerd in een aarden vat om lang bewaard te blijven. 
Een goede koop, tov.
En dan volgt een geweldige belofte voor de toekomst: “Want 
zo zegt de Heere der heerscharen, de God van Israël: Er 
zullen weer huizen, akkers en wijngaarden gekocht worden 
in dit land.”
De bovengenoemde jaartallen vormen geen saai lesje ge-
schiedenis, maar zijn geteld zoals de koopsom en genoteerd 
en goed bewaard. Abraham Joshua Heschel schreef eens: 
“Echte geschiedenis gebeurt wanneer gebeurtenissen van 
het heden de betekenis van het verleden onthullen, en een 
voorsmaak bieden van de belofte van de toekomst.” Wat een 
bijzondere geschiedenisles. We zien naar die toekomst uit.

Geteld
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De hoogste ambtenaar van het ministerie van Toerisme heeft 
de dagelijkse leiding over deze organisatie, die beschikt over tal 
van vestigingen in de wereld, waaronder een filiaal in Amster-
dam. Voorheen was Halevi locoburgemeester van Tel Aviv-Jaffa 
en nauw betrokken bij een project om de fiets ruim baan te 
geven in zijn woonplaats. Toeristen kunnen een fiets huren en 
zo de stad uitgebreid verkennen.

Tijdens zijn werkbezoek aan het Israëlisch Nationaal Bureau 
voor Toerisme in Amsterdam legt Halevi uit wat ons land 
betekent voor Israël: “Nederland is één van de belangrijkste 
markten voor ons. Wij hebben hier een goed imago. We be-
schikken niet overal in de wereld over een eigen kantoor, maar 
hier zeker wel. We hebben het nog eens gecheckt en besloten 
om in Nederland door te gaan.”

Reclamecampagne
Enige tijd terug voerde zijn organisatie een grote, landelijke 
campagne in ons land. Volgens Halevi ging het daarbij met 
name om de promotie van de steden Tel Aviv en Jeruzalem. 
“Israël is niet alléén het Heilige Land, zoals wij in eerdere 
campagnes benadrukten, maar wij hebben meer te bieden. Uit 
onderzoek komt het begrip ‘city break’ naar voren. Tegenwoor-
dig gaan mensen niet naar Frankrijk, maar bezoeken zij Parijs. 
Ze gaan niet naar Amerika, maar naar New York. Ze gaan naar 
Amsterdam, niet naar Nederland.” Wij spelen hier op in met 
de slogan: Two cities, one break. Combineer de heilige stad 
Jeruzalem eens met Tel Aviv, de dynamische, ondernemende 
non-stop-stad.”
Hij voegt er aan toe: “Het duurt maar 45 minuten om vanuit 
Jeruzalem naar Tel Aviv te reizen. In slechts een paar dagen kan 
men in Israël verblijven en beide steden bezoeken. Eén vakantie 
beleven in twee steden.”

Groei in toerisme
Volgens Halevi gaat het goed met het toerisme in Israël en 
groeit het nog steeds. “Afgelopen jaar hadden wij het beste jaar 
ooit.” Als voorbeelden noemt hij nieuwe vluchten uit China en 
directe lijnen vanuit de Amerikaanse steden San Francisco en 
Boston. Vanaf Schiphol bestaat er de mogelijkheid tot het boe-
ken van betaalbare vluchten voor bijvoorbeeld een kort verblijf 
(‘city break’) in Israël.

Ook het toerisme vanuit Nederland is groeiende, mede door 
de campagne voor een kortstondig verblijf in Israël. “Wij 
hopen dat deze groei zal doorzetten in 2017. Zeker als de 
toeristische stad Eilat in het zuiden van ons land – hoogst-
waarschijnlijk vanaf volgend jaar of in 2018 – te bereiken zal 
zijn met een rechtstreekse vlucht vanaf Amsterdam. Dit zal 
mogelijk worden na de opening van de internationale luchtha-
ven bij Eilat.”

Israël is veilig
Over de angst voor terreur, veelal gevoed door de media, zegt 
hij: “Af en toe zijn er wel invloeden van de wereldwijde terreur. 
Echter, in Israël is het veilig. Dat benadrukken wij steeds. Maar 
er is een oorlog in buurland Syrië gaande, en sommige mensen 
begrijpen niet dat er geen connectie is met Israël.”
Hij vervolgt: “Er bestaat een gat tussen de perceptie en de reali-
teit. Want in Israël voelen inwoners én toeristen zich erg veilig. 
Je kunt bij ons ’s avonds zonder problemen op pad gaan. Een 
voorbeeld: jonge kinderen uit Tel Aviv gaan na zonsondergang 
gewoon nog even zonder hun ouders naar het strand om daar 
van de zee te genieten. Of jongeren die een feestje vieren op het 
strand en na middernacht probleemloos huiswaarts keren. Dat 
is in andere, vergelijkbare wereldsteden weleens anders!”
“Statistisch gezien is Israël erg veilig te noemen. Wij beschikken 
over een prachtige internationale luchthaven, ze hebben daar 
een grote ervaring met veiligheid. En elders in het land weten ze 
precies hoe ze moeten handelen mocht er onverhoeds toch iets 
gebeuren. Nogmaals, het is in Israël erg veilig. Iedereen is wel-
kom, van student tot complete gezinnen”, benadrukt hij stellig.

Duur?
Op de vraag of Israël een duur land te noemen is voor Neder-
landse toeristen antwoordt hij: “Ik kan u vertellen: wij checkten 
hier in Amsterdam zojuist de prijs van het bier en die is verge-
lijkbaar met die in Israël. Net als andere producten overigens. 
Ik heb onze prijzen vergeleken met die van andere Europese 
steden en die zijn nagenoeg hetzelfde. Maar wij beschikken ook 
over goedkopere hotels en hostels, zodat een verblijf voor meer 
mensen haalbaar is”, voegt Halevi er aan toe.

israël aktueel | maart 2017
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Amir Halevi, secretaris-generaal van het Israëlische ministerie van Toerisme, ziet  
Nederlanders graag naar zijn land komen. Vorig jaar waren het er vijftigduizend.  
Na een grootscheeps reclame-offensief getiteld Two cities, one break verwacht  

hij dat in 2017 dit bezoekersaantal aanzienlijk hoger zal uitvallen. 

Even een ‘break’ in Israël

interview

Allemaal religieus
In het Israëlische leger dienen al 
jarenlang ook religieuze Joden. Maar 
afgelopen maand was er toch een 
nieuwe mijlpaal op dit vlak: voor de 
eerste keer legde een hele compagnie 
religieuze Joodse paratroepers de eed 
af bij de Klaagmuur.

‘Israël is vrij land’
Elk jaar komt de non-profitorganisa-
tie Freedom House met een rapport 
over de vrijheid van landen. Landen 
worden op vele factoren gewaar-
deerd en krijgen uiteindelijk een score 
tussen 0 en 100. Israël blijkt het enige 
land in het Midden-Oosten dat met 
een score van 80 tot de vrije landen 
wordt gerekend. Landen in Europa 
en Noord-Amerika scoren doorgaans 
wel beter dan Israël. Maar de buur-
landen zoals Turkije (38, ‘gedeeltelijke 
vrijheid’), Iran (17, ‘geen vrijheid’) en 
Syrië (-1, ‘geen vrijheid’) komen niet in 
de buurt van de situatie in Israël.

Nieuw ontwerp  
bankbiljetten

De ontwerpen voor de nieuwe sjekel- 
biljetten van twintig en honderd 
zijn gepresenteerd. Daarop staan de 
afbeeldingen van twee vrouwelijke po-
eten: Bluwstein en Goldberg. Behalve 
de afbeelding van de vrouwen zelf 
zullen er enkele kenmerkende woor-
den uit hun dichtkunst op de biljetten 
staan. De biljetten worden eind dit 
jaar in omloop gebracht.

Arabisch ‘wildwesten’
Infrastructuur mag in de toekomst 
niet meer het kenmerk zijn waaraan 
je weet of de stad Arabisch of Joods 
is. Nu worden Arabische gemeen-
ten in Israël wel vergeleken met het 
‘Wilde Westen’. Zowel de planning van 
nieuwbouw als de bouw zelf is vaak 
een chaos, met veel illegale bouw. 
Daar moet structuur en handhaving 
van de regelgeving voor komen, vol-
gens de plannen van de Knesset.

Overspoeld door kwallen

De Israëlische kust – en met name 
het noorden – wordt overspoeld met 
kwallen. En het zijn geen kleintjes, met 
een doorsnede van zeventig centime-
ter. Wetenschappers verwachten dat 
pas over drie maanden de laatste kwal 
weer is vertrokken. Waarom er zoveel 
kwallen aanspoelen is een raadsel.

Tel Aviv

Jeruzalem
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In het Bijbelboek Samuël staat geschreven dat de Filistijnen de ark teruggeven aan de 
Israëlieten. Vervolgens stond de ark twintig jaar in Kirjat Jearim (1 Samuël 7:2). Volgens 
professor Finkelstein van de universiteit van Tel Aviv was de plek waar ze de ark naar toe 
brachten “natuurlijk niet gewoon een veldje of onder een boom; ze hebben het over een 
belangrijke religieuze plek”.
Kirjat Jearim ligt twaalf kilometer ten westen van Jeruzalem, net naast Abu Gosh. Vlak-
bij ligt ook een moderne plaats met dezelfde naam.

Afgelopen zomer werd er voor het eerst onderzoek gedaan, komende zomer 
gaat het onderzoek verder bij Kirjat Jearim. Er is nog nauwelijks onderzoek 

op deze plek gedaan. Maar archeologen gaan ervan uit dat dit naar alle 
waarschijnlijkheid de plek is waar de ark van het verbond twintig jaar stond. 

Yad Vashem in de Negev

De Gazellevallei in Jeruzalem

Het wereldberoemde Holocaustmu-
seum Yad Vashem in Jeruzalem gaat 
een nieuwe afdeling openen in de 
Negev. De afdeling komt in Baha-
dim, een nieuwe stad in de Negev.

Het aantal bezoekers dat jaarlijks Yad 

Vashem bezoekt, is enorm. Er komen 
jaarlijks alleen al 120.000 studenten. 
Daarnaast zijn er ook allerlei vragen en 
verzoeken vanuit alle hoeken van de  
wereld. De wil om te leren over de  
Holocaust is de belangrijkste reden  
voor de enorme belangstelling voor het 
museum. | Foto: Flash90

Ondertussen was de oogstmier druk 
bezig zaden in de dode boomgaard te 
slepen. Dit trok weer vogels aan en de 
boomgaard transformeerde. Samen 
met natuurbeschermingsorganisaties 
vochten buurtbewoners voor het behoud 
van ‘hun’ vallei en de gazelles die daar 
woonden. Dankzij de drie (!) overgeble-
ven gazelles werd de vallei gered.

Bijbelse gazelle
Sinds 2015 is de Gazellevallei (Emek 
Hatzvaim) een populaire attractie voor 
jong en oud. Een groot deel van het park 
wordt gebruikt voor de rehabilitatie en 

bescherming van de met uitsterving 
bedreigde Bijbelse gazelle (Tsvi Israeli). 
Tsvi betekent schoonheid. Een bergga-
zelle kan wel tachtig kilometer per uur 
rennen. In het wild worden ze meestal 
niet ouder dan acht jaar; in gevangen-
schap rond de dertien jaar.
Vijvers en beekjes vormen een natuur-
lijke grens tussen publiek en de dieren. 
Vervuild regenwater wordt in een ‘groen’ 
bassin gezuiverd en stroomt daarna in 
een lagergelegen vijver. Het water in de 
grootste poel verdampt tijdens de hete 
zomermaanden bijna volledig.

Midden in de stad
De omgeving van de Gazellevallei is 
afwisselend: open grasland, stekelige 
bosjes, mediterraan boslandschap en tra-
ditionele boomgaarden (habustan) met 
moerbei-, olijf-, vijgen-, granaatappel- en 
perzikbomen. De kudde berggazelles 
graast rond zonsopgang en zonsonder-

gang; en overdag rust de kudde. De jon-
gen (zelden een tweeling) worden tussen 
maart en mei geboren. Drie weken later 
gaan ze met hun moeder mee op pad. De 
ranke dieren te zien grazen, midden in 
de stad, is en blijft een lust voor het oog!

»  Adres: Rehov Herzog (ingang Givat 
Mordechai, bij de Jakobsladder en de 
brandweerkazerne), Jeruzalem 
Openingstijden: alle dagen van zons-
opgang tot zonsondergang  
Toegang: gratis 
Bussen: lijn 19 en 32

De beekbeddingen van Nahal Rehavia en Nahal Rakafot creëerden een vlakte die sinds Bijbelse tijden  
voor landbouw werd gebruikt. Tot in de twintigste eeuw groeiden in de ‘vallei van de bergvrucht’ (Pri Har) 

appels, kersen en pruimen. Nadat de vijftig jaar verhuur van de grond aan de kibboetsen hier was  
geëindigd, verdorden de boomgaarden en aasden projectontwikkelaars op de vallei.

Onderzoek bij Kirjat Jearim

kort nieuws

Fatah is boos
De leider van terreurorganisatie 
Fatah was boos op VN-secretaris- 
generaal Guterres. Guterres zei in 
een toespraak dat het duidelijk was 
dat de tempel vele eeuwen geleden 
door de Romeinen was verwoest, 
en dat het een Joodse tempel was. 
Fatah reageerde direct. De verklaring 
“maakt ons kwaad” en is “onrecht-
vaardig” vanuit “ethisch, humanitair 
en politiek” perspectief. 

Zonneweide in Burundi

Met een enorme nieuwe zonneweide 
in Burundi krijgt het land er maar 
liefst vijftien procent capaciteit bij op 
zijn elektriciteitsnetwerk. Het Neder-
lands-Amerikaanse bedrijf Gigawatt 
Global voert de werkzaamheden uit 
met teams uit Israël. De Israëlische 
ondernemer en oprichter van het 
bedrijf Yosef Abramowitz vertelt dat 
dit project zijn twaalfde zonneweide 
wereldwijd is, waarvan er acht in 
Israël zijn te vinden. | Foto: GigaWatt 

Global Inc.

Minder corrupt
Israël is iets minder corrupt dan in 
2015. Dat is althans de bevinding van 
de Transparantie Internationale Cor-
ruptie Perceptie Index. Het land staat 
nu op de 28e plek, in 2015 was dat 
plek 32. De score is gebaseerd op de 
publieke opinie, nationale beoordelin-
gen en wetenschappelijk onderzoek. 
Denemarken en Nieuw-Zeeland zijn 
het minst corrupt, Noord-Korea,  
Zuid-Soedan en Somalië staan on-
deraan. 

Veganistisch zoetje

Wie wil dat nou niet? Zoet in de koffie 
en toch nauwelijks calorieën. Een 
bedrijf uit Caesarea heeft meringue 
schuimpjes gemaakt, die je kunt op-
snoepen of laten smelten in je koffie 
of thee, zonder dat je op de calorieën 
hoeft te letten. De schuimpjes bevat-
ten slechts één calorie, en geen suiker 
of eiwit. En ze zijn leuk om te zien.

Samenwerking
Griekenland, Israël en Cyprus gaan 
regionaal meer samenwerken. Eind 
januari ondertekenden de drie par-
tijen een overeenkomst. Er komen 
werkgroepen die kijken hoe de sa-
menwerking op terreinen als innova-
tie, water, landbouw en werkloosheid 
aangepakt kunnen worden.

Jubileum Bijbellandenmuseum
Het is 25 jaar geleden dat het museum 
over de geschiedenis in Bijbelse landen 
zijn deuren voor het eerst opende. Het 
museum heeft ter gelegenheid van dit 
jubileum een expositie van Griekse  
voorwerpen. Het museum ligt tegen- 
over het Israëlmuseum in Jeruzalem.  
| Foto: Flash90

De moderne plaats Kirjat Jearim. | Foto: Flash90
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Foto’s: Petra van der Zande



Als er ’s avonds thuis wordt aangebeld bij Fred Stranders, krijgt hij nog steeds een unheimisch gevoel,  
hetzelfde gevoel als hij in de oorlog had op zevenjarige leeftijd. De angst en de spanning  

zijn weer op zijn gezicht te lezen als hij erover praat.

Fred Stranders vertelt over de Holocaust

‘De afdruk is gebleven’

Joodse kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog met een Jodenster op hun kleding genaaid.

Voedselprogramma

Het ministerie van Welzijn en Maat-
schappelijke Diensten begint in 
samenwerking met twee liefdadigheids-
organisaties een programma om arme 
families van voedsel te voorzien. Het 
programma start met een proef in 36 
plaatsen. Daar krijgen arme families een 

soort tegoedkaart met een maandelijks 
budget van 500 sjekel (zo’n 125 euro) 
waarmee ze voedsel kunnen kopen.  
| Foto: Flash90

Klaagmuur
De Palestijnse Autoriteit (PA) heeft 
kennelijk zelf nog moeite om het door 
Unesco gedoodverfde ‘islamitische 
erfgoed’ in Jeruzalem als zodanig te 
herkennen. De door de PA gecontro-
leerde krant Al-Ayyam plaatste achter 
de nieuwe term ‘Al Buraq-muur’ tussen 
haakjes ‘de Klaagmuur’. Dit werd overi-
gens door andere PA-media weer onder 
vuur genomen: “Hoe durft Al-Ayyam 
‘Klaagmuur’ op zijn voorpagina af te 

drukken zonder ook maar aanhalingste-
kens te gebruiken!”

Mijnen aangespoeld
Strandwandelaars in Tel Aviv en Her-
zliya die eind januari een frisse neus 
wilden halen tijdens het stormachtige 
weer, deden langs het strand een angst-
wekkende vondst. Tientallen landmij-
nen waren door het woelige water aan 
land gespoeld. De mijnen werden snel 
opgeruimd door het leger, en boten 
werden ingezet om resterende mijnen 
te zoeken. De herkomst van de mijnen 
is onduidelijk, maar volgens de mijnen-
ruimers konden ze nog wel schadelijk 
zijn. Er vielen geen gewonden. 

Goede oogst
Vanwege de flinke regenval dit jaar be-
looft de avocado-oogst hoog uit te val-
len. In plaats van de gebruikelijke 15.000 
ton verwacht men dit jaar 24.000 ton te 
oogsten. Het gros hiervan zal worden 
geëxporteerd naar Europa en daarmee 
wordt Israël hoofdleverancier van avo-
cado’s in Europa. | Foto: Flash90
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Fred Stranders (83) weet zich nog 
feilloos de traumatische gebeurtenissen 
van de oorlog te herinneren. Hij schreef 
er zelfs een boek over in twee delen: De 
brief van mijn vader en Onderduiken doe 
je zo.
Fred: “Ik stond op de Berlagebrug in de 
Rivierenbuurt, toen ik in 1940 als kind 
de Duitsers op grote motoren zag bin-
nenrijden. Er volgden al snel luchtge-
vechten, bombardementen en razzia’s. 
Even later werden veel Joodse mensen 
uit hun huizen gehaald en weggevoerd. 
Ook door het poortje in de Roerstraat 
waar ik woonde, werden ze afgevoerd. 
Dat kreeg toen de naam ‘poortje des 
doods’. Ik zag dit met ongeloof en angst 
aan, en het heeft een onuitwisbare 
indruk op mij gemaakt.”

Onderduiken
Uiteindelijk besloot de familie Stran-
ders om niet langer af te wachten. “Wij 
doken onder in de buurt, want op een 
gegeven moment vernamen we van de 
Joodse Raad dat de Duitsers alfabetisch 
aan de ‘S’ waren begonnen voor trans-
port naar Westerbork. Alle mensen in 
de wijk kwamen aan de beurt, want de 
meesten hadden helaas geen onder-
duikadres gevonden.” Fred ging in 1943 
zonder zijn ouders naar onderduik- 
adressen in Amsterdam, Laren, Zeist, 
Ommen, Lemele en Utrecht, waar ook 
vaak andere Joodse kinderen zaten. 
“Het waren hoofdzakelijk gereformeer-
de gezinnen waarin ik terechtkwam, 
waardoor ik ’s zondags meeging naar de 
kerk. Ik heb daar een gebedje geleerd 
dat me altijd is bijgebleven, dat begon 
met: Ik ga slapen, ik ben moe ...”

Raketinstallatie
Tijdens de onderduik was het soms 
spannend vanwege mogelijk verraad, 
maar toen ik in Ommen zat onder- 
gedoken, moest ik op een dag plotse-
ling vertrekken vanwege een V1-rake-

tinstallatie die door de Duitsers werd 
gebouwd naast het huis waar ik zat. 
Deze raketten werden op Engeland 
gericht. Het risico dat ik ontdekt werd, 
was te groot. Ik ging onder begeleiding 
met de trein naar Lemele, wat mijn 
volgende onderduikadres zou worden. 
Ik moest in de trein steeds naar buiten 
kijken vanwege eventuele herkenning. 
“In Lemele ving een predikant mij op in 
een kerk en bracht mij naar het adres 
waar ik zou onderduiken”, herinnert 
Fred zich. 

Weerzien
“Mijn ouders zaten ondergedoken op 
andere adressen, maar ik wist niet waar. 
Twee jaar heb ik niets van ze gehoord 
of gezien. Ik miste ze, maar realiseerde 
mij dat dit zelfs nog beter was dan de 
dreunende laarzen en het gebonk op de 
voordeur, waarbij de spanning en angst 
bijna onhoudbaar waren. Alles was 
beter dan levend in handen te vallen 
van de Duitsers.
Mijn vader haalde me na de oorlog 
op. Maar de emoties kwamen pas echt 
los toen ik ook mijn moeder weer 
zag. Zij en mijn vader waren bij mijn 
oom en tante ingetrokken, omdat ons 
eigen huis was verhuurd aan anderen. 
Eenmaal thuis werd mij verteld dat een 

groot aantal van mijn familieleden en 
vriendjes niet meer terug zou komen, 
en dat vond ik verschrikkelijk.” 

Sobibor
“Na 1945 begon voor mij de ‘oorlog’ op-
nieuw. Ik was twaalf jaar oud en kwam 
in een vacuüm terecht. Op één oma na, 
waren al mijn grootouders die dichtbij 
hadden gewoond en die ik dagelijks 
zag, allemaal in Sobibor omgekomen, 
evenals mijn oom en tante, en mijn 
neef. Het was niet te bevatten. Wij 
waren beroofd van familie, bezittingen 
en huis. Over de oorlog werd zo goed 
als niet meer gesproken. Uiteindelijk 
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interview

pakte ik toch mijn school weer op, en 
ging daarna een studie doen. Nadat ik 
afgestudeerd was, ben ik bewust bij een 
Amerikaans bedrijf gaan werken omdat 
zij de overwinnaars van de oorlog wa-
ren”, vertelt Fred.

Verbonden met Israël
“Na de oorlog moesten wij opnieuw 
inburgeren. Ik voelde voor het eerst een 
scheiding tussen Joden en niet-Joden. 
De Joden die het overleefd hadden, 
wilden niet meer met hun afkomst 
geconfronteerd worden. Daar hoorde 
ik ook bij. Verdringen, ontkennen en 
integreren werden een levenswijze. In 
de bevolkingsregisters gingen wij na 
of onze Joodse identiteit nog vermeld 
stond, om herhaling te voorkomen. Ik 
voelde me steeds meer verbonden met 
Israël. Maar de oorlog eiste een levens-
lange tol. De gele ster was verwijderd, 
maar de afdruk is gebleven. Veel later 
ben ik pas naar het Sinaïcentrum* ge-
gaan vanwege ernstige slapeloosheid.”

Monument
“Mijn onderduikouders ben ik nooit 
vergeten. Na de oorlog heb ik ze op-
gezocht voor zover dat mogelijk was. 
Ik heb uitgebreid met hen gesproken 
over mijn onderduiktijd en de over 
de oorlog. Met Cees van Halem, een 
goede studievriend, en anderen heb ik 
in 2002 in Vlaardingen een monument 
opgericht voor de onderduikverleners, 
die hun eigen leven op het spel hadden 
gezet. Op het monument staat: ‘Wie 
één mensenleven redt, redt de gehele 
mensheid’, een Joods gezegde. Ed van 
Thijn sprak op aangrijpende wijze bij 
die gelegenheid, en mijn twee zonen 
onthulden het monument”, besluit 
Fred zijn aangrijpende verhaal. 

*  Het Sinaïcentrum is een Joodse instel-
ling waar onder meer door de Holocaust 
getraumatiseerden worden behandeld.Fred Stranders. | Foto: Geja Lahpor
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Warmte voor Syrië
De Israëlische zionistische jongeren-
beweging HaNoar hield een inzame-
lingsactie voor de bevolking van Syrië. 
Met het oog op de winter zamelden 
ze winterkleding, dekens, slaapzakken 
en overige winterbenodigdheden 
in. In totaal haalden ze honderd ton 
goederen op. Dit zal in Syrië worden 
uitgedeeld. De ontvangers weten niet 
dat de spullen uit Israël komen. Israël 
wordt nog altijd als vijandige staat ge-
zien. Israël wil niet dat de ontvangers 
wellicht gevaar lopen door Israëlische 
goederen aan te nemen.

Kerk heropend

In februari werd de Kerk van de Ver-
menigvuldiging in Tabgha heropend. 
Twintig maanden geleden vernielden 
twee extremistische Joodse jongeren 
de kerk en staken hem in brand. De 
jongeren zijn opgepakt, maar nog 
niet veroordeeld. President Reuven 
Rivlin woonde de opening bij. De 
staat Israël betaalde bijna de helft 
van het herstel. “Wij staan voor 
vrijheid van godsdienst, omdat wij als 
volk weten wat het is om vanwege 
onze godsdienst vervolgd te worden”, 
zei Rivlin. | Foto: GPO

Inlichtingensystemen
Israel Aerospace Industries (IAI) ont-
wikkelde een systeem om communi-
catiesignalen te analyseren. Daar valt 
veel kostbare informatie uit te halen 
voor bedrijven. IAI sloot contracten 
af met klanten in Azië en Europa. 
Voor dertig miljoen dollar gaan zij de 
systemen aan deze klanten leveren. 

Opgravingen Masada

In februari ging een nieuwe archeo-
logische onderzoek van start bij 
Masada. Het fort diende ook wel als 
winterverblijf voor koning Herodes. 
Tijdens de Joodse opstand in de 
eerste en tweede eeuw tegen de Ro-
meinen werd het gebruikt als schuil-
plaats. De Romeinen omsingelden de 
berg. De restanten van hun kampen 
zijn vandaag de dag nog duidelijk 
zichtbaar. Volgens archeologen is er 
nog veel te ontdekken. | Foto: Flash90

Kennismaken met Joodse geschriften

Het boek van de Chazaar
In 1140, bijna aan het eind van zijn 
leven, publiceerde de Joodse arts en 
dichter Jehoeda Halevi een opmerkelijk 
boek, dat een standaardwerk van het 
klassieke Joodse denken zou worden. 
Hij schreef het in het Arabisch, maar 
er verschenen ook al snel Hebreeuwse 
vertalingen. De volledige titel van het 
boek luidt Het boek van de Chazaar. 
Het boek van het antwoord en het bewijs 
ter verdediging van het verachte geloof. 
In het Jodendom is het vooral bekend 
geworden als ‘de Kuzari’. 
Zoals de volledige titel aangeeft, is het 
een apologie van het Joodse geloof. 
Daar was grote behoefte aan in een 
tijd waarin wetenschap en filosofie 
geloofszekerheden aantastten en Joden 
de bekeringsdrang van christenen en 
moslims ondervonden, zo schrijft hij in 
de inleidende opdracht aan zijn vriend 
Isaäk ibn Ezra.

Bekering 
Als raamwerk voor zijn uiteenzetting 
neemt hij de (historische) bekering tot 
het Jodendom van koning Bulan van 
de Chazaren in de achtste eeuw. De 
Chazaren waren een Turks volk dat ten 
noorden van de Kaspische Zee leefde. 
Met de koning ging een groot deel van 
het volk tot het Jodendom over.
In ‘de Kuzari’ geeft de koning, die de 
Chazaar wordt genoemd, een Byzan-
tijnse christen, een islamitische filosoof 
en een Joodse geleerde de gelegenheid 
om hun religie aan hem te presenteren. 
De christen verdedigt een soort ver-
vangingstheologie: “Hoewel wij naar 
het lichaam niet afstammen van het 
volk Israël, verdienen wij het toch om 
Israëlieten genoemd te worden.” Hij 

voert als argument aan dat “vele Joden 
de twaalf apostelen zijn nagevolgd en 
hebben gediend als zuurdesem van de 
christenheid”. De Chazaar is niet onder 
de indruk van de uiteenzetting van 
de christen: “Ik kan de logica van uw 
betoog niet volgen.” 
Ook met de moslim is hij gauw klaar. 
Omdat deze zich, net als de christen, 
beroept op Mozes en het Joodse volk, 
ziet de Chazaar zich genoodzaakt om 
ook de Joden te ondervragen, omdat zij 
“feitelijk het overblijfsel van het volk 
van Israël zijn. Ik realiseer me nu dat 
de Joden op zichzelf het bewijs vormen 
van Gods openbaring aan de mensen.”

Israël 
In de gesprekken die volgen zet een 
Joodse geleerde voor de Chazaar het 
Jodendom uiteen. Alles komt aan bod, 
van de openbaring, de schepping en de 
Bijbelse geschiedenis tot het spreken 
over God, de interpretatie van de Thora 
in de rabbijnse traditie en de positie 
van het volk Israël te midden van de 

volken: Israël is het hart der volkeren, 
het orgaan waardoor de volkeren en de 
schepping levenskracht ontvangen. 
Aan het slot van het boek vertrekt de 
Joodse geleerde naar het land Israël: 
“Het land Kanaän is uitverkoren door 
de God van Israël en alleen daar kan 
een jood volmaakt zuiver leven.” De 
volmaakte dienst aan de God van Israël 
in het land Israël is de grootste vrijheid 
die een Jood kan genieten.

Jehoeda Halevi
Jehoeda ben Sjmoeël Halevi werd 
waarschijnlijk rond 1070 geboren in het 
Spaanse Tudela, dat toen islamitisch 
was. Een deel van Spanje stond in die 
tijd onder islamitisch en een deel onder 
katholiek bestuur. De Spaans-Arabische 
cultuur was in de tiende eeuw overi-
gens rijk en hier en daar nogal mon-
dain. Poëzie en wetenschap bloeiden er. 
Jehoeda Halevi kreeg niet alleen 
een gedegen Joodse opleiding, maar 
bestudeerde ook de Grieks-Arabische 
medische wetenschap en filosofie van 
zijn tijd. Hij werkte als arts in het chris-
telijke Toledo. Ook maakte hij naam als 
dichter. In zijn gedichten, maar ook in 
de Kuzari, spreekt hij zijn liefde voor en 
verlangen naar Sion uit. “Als ik mijmer 
over Zion, dan vloeien tegelijk met mijn 
tranen de Hebreeuwse verzen.” Jehoeda 
Halevi stierf in 1141 in of op weg naar 
het land Israël.

In 2010 verscheen bij uitgeverij Mastix 
Press de eerste volledige Nederlandse ver-
taling van de Kuzari door Rolf Post. 

»  Op cvi.nl kunt u een van de liederen van 
Jehoeda Halevi beluisteren.

“De argumenten van een Joodse wijze hebben die van een christen en een moslim overwonnen. Stel je voor!”
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Land van melk en ...
Honingbijen zijn wereldwijd in gevaar. 
Op onverklaarbare wijze sterven bijenko-
lonies. Er worden tonnen uitgegeven aan 
onderzoek, maar er is nog geen duidelijke 
verklaring voor de sterfte gevonden. In 
Israël gaat het wonder boven wonder goed 
met de bijenpopulatie. Bijenhouders, over-
heid en het Joods Nationaal Fonds werken 
nauw samen om de bijen in het land een 
diversiteit van nectarhoudende planten 
aan te bieden. En met succes. Israël telt 
ruim 110.000 bijenkorven door heel het 
land. Deze produceren jaarlijks ongeveer 
drieduizend ton van het heerlijke zoete 
goedje. | Foto’s: Flash90
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Toorn 

Vanuit de brandende braambos spreekt God met Mozes en 
geeft hem de opdracht om naar het volk Israël in Egypte 
te gaan en dat uiteindelijk uit te leiden. Hij moet tot farao 
spreken. We lezen hoe Mozes pogingen doet om zich hieraan 
te onttrekken en met allerlei argumenten aankomt. “Maar als 
zij mij niet geloven?”, zegt hij. En: “Ik ben geen man van het 
woord, (...) ik ben zwaar van mond en zwaar van tong.” Ook: 
“Zend toch iemand anders.” Dan slaat het gesprek om en God 
wordt boos op Mozes: “Toen ontbrandde de toorn des Heren 
tegen Mozes” ... va-jichár af Adonai bemosjèh. (Exodus 4).

Hitte 
De Nieuwe Bijbelvertaling, NBV, zegt simpelweg: “Nu werd 
de Heer kwaad op Mozes.” Een contrast zien we in de oude 
Statenvertaling: “Doe ontstack de toorn des Heeren over 
Mose.” In toorn ontsteken, in woede ontsteken kennen we 
ook in onze tijd nog wel, al is dat als uitdrukking wel een 
beetje ouderwets geworden. Je zult het niet vaak meer horen. 
Misschien stamt dat taalgebruik wel rechtstreeks uit het 
Oude Testament. Want dat ‘ontbranden’ en ‘ontsteken’ bij 
boos worden is daar een vaste spreekwijze. Ter plekke wordt 
heel lichamelijk gesproken, namelijk alsof er sprake is van 
hitte, van toorn als hitte, van, laten we zeggen, een plotseling 
stijgende temperatuur van het lichaam die een uitweg zoekt. 

Lichamelijke beschrijving van God 
Terug naar de tekst waar we mee begonnen. Af betekent: neus, 
en letterlijk lezen we hier dus dat de neus van God warm 
werd, heet. De vorm jichár is afkomstig van de woordstam 
charáh, die heet zijn, heet worden, betekent. Bloemrijke taal 
dus. Maar het spreken over God en daarbij namen van delen 
van het menselijk lichaam aanhalen is heel gebruikelijk in het 
Oude Testament. We spreken dan van antropomorfisme, alsof 
God mensvormig is, de gedaante, de vorm van de mens, van 
het menselijk lichaam heeft. Daar is misschien wel een zekere 
aanleiding voor. Immers, in Genesis 1:27 lezen we: “God schiep 
de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep Hij hem” ... 
va-jivrá elohim et-ha-adám betsalmó. Het uitgangspunt van 

tsalmó is tsèlèm. We vertalen dit niet alleen met ‘beeld’, maar 
ook met afgodsbeeld (van Baäl in 2 Koningen 11:18). Ook: 
“Mannen op de muur getekend, afbeeldingen van Chaldeeën, 
met menie getekend” (Ezechiël 23:14). In het modem He-
breeuws staat het verwante letsaléém voor: fotograferen. 

Er is meer 
In Genesis 1:26 komt een tweede term voor: gelijkenis (NBG). 
Daarvoor staat: demóet. Dat wordt niet alleen vertaald met 
gelijkenis, maar ook met: vorm (Ezechiël 1:16, NBG), en: 
gedaante (Daniël 10:16, NBG). Nu hebben we wel iets meer 
houvast, maar toch nog te weinig om vast te kunnen stellen 
dat God en mens gelijk zouden zijn in vorm en vóórkomen. 
Het is beter om te kijken naar wat het antropomorfisme, het 
denken en spreken in gelijkheid van vóórkomen van God 
en mens, ons aan mogelijkheden biedt. Calvijn zegt in zijn 
Institutie: “Omdat onze zwakheid niet kan reiken tot Zijn 
hoogheid, moet de beschrijving van Hem die ons gegeven 
wordt, neerdalen tot de mate van ons verstand teneinde 
door ons begrepen te worden. En nu is dit de wijze waarop 
die beschrijving neerdaalt, dat zij hem ons zó uitbeeldt, niet 
als Hij in zichzelf is, maar zoals Hij door ons wordt gevoeld. 
Als we dus horen dat God vertoornd is, we ons niet een of 
andere beroering in Hem moeten voorstellen, maar veeleer 
in het oog moeten houden dat deze zegswijze aan ons gevoel 
ontleend is.” De middeleeuwse Joodse geleerde Maimonides 
legt het zo uit: “De mens heeft geen andere mogelijkheid om 
iets van God te begrijpen, dan alleen als er over God wordt 
gesproken in de termen van de mens.” 

Uitspraken van Godswege 
Dat het niet een door mensen bedacht systeem is, blijkt uit 
de volgende uitspraken van God Zelf. Lees maar eens mee 
met deze voorbeelden. “Is mijn hand dan werkelijk te kort 
om te verlossen?” (Jesaja 50:2); “Mijn ogen zijn op al hun 
wegen” (Jeremia 16:17); “Van mond tot mond spreek Ik met 
hem” (Numeri 12:8). Zó maakt de Schepper zich bekend aan 
zijn schepselen: in mensentaal!
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Toornig worden, boos worden, is een gemoedsbeweging.  
Niet alleen van mensen, we vernemen dit ook van de God van Israël.  

De Hebreeuwse Bijbel spreekt er in menselijke termen over. 

Foto: rd.com

Ajin

Ajin is de zestiende letter van 
het alefbeet. Hij staat oorspron-
kelijk voor een keelklank die wij 
niet kennen. In de modern-He-
breeuwse uitspraak klinkt hij 
hetzelfde als de alef. Alleen 
Joden met een oriëntaalse 
achtergrond laten het verschil 
tussen alef en ajin nog horen. 
Het woord ajin betekent oog 
en bron. Het oorspronkelijke 
teken voor deze klank was een 
oog. Later was dat alleen nog 
een rondje. Zo kwam het teken 
als de letter o in het Griekse en 
Latijnse alfabet terecht. In de 
semitische talen ontwikkelde 
het teken zich in een andere 
richting tot de ajin die we nu 
nog kennen. 

De ajin herinnert in de eerste 
plaats aan Gods ogen: het 
land Israël is “een land waar 
de Heere, uw God, voor zorgt: 
voortdurend rusten de ogen van 
de Heere, uw God, daarop, van 
het begin van het jaar tot het 
einde van het jaar” (Deutero-
nomium 11:12). De ajin spreekt 
dus van Gods voorzienigheid. In 
Psalm 33:18 lezen we: “Zie, het 
oog van de Heere is over wie 
Hem vrezen”, en in Psalm 34:18: 
“De ogen van de Heere rusten 
op de rechtvaardigen.” Volgens 
een Joodse mystieke uitleg van 
deze woorden gaat het bij het 
enkelvoudige oog in Psalm 33 
om Gods gestrengheid, die ont-
zag inboezemt. Maar in Psalm 
34 wordt dat in balans gebracht 
door Zijn liefde en ontferming. 
Vandaar dat daar een meervoud 
staat: “De ogen van de Heere 
rusten op de rechtvaardigen.”

De getalswaarde van de letter 
ajin is zeventig. Zeventig staat 
voor volheid. Het drukt een 
totaliteit uit. Uit het boek 

Genesis leren we dat er op 
aarde zeventig volken en talen 
zijn. Voor hen werden tijdens 
het Loofhuttenfeest zeven-
tig stieren geslacht. Zeventig 
drukt een heel leven uit (Psalm 
90:10). Zeventig zielen daalden 
af naar Egypte (Genesis 46:27). 
In de woestijn stelde Mozes 
zeventig oudsten aan om recht 
te spreken over het volk Israël. 
Later zou het sanhedrin ook uit 
zeventig leden bestaan. Zeven-
tig jaar duurde de ballingschap 
in Babel.
Volgens de Joodse traditie 
vinden we in de Bijbel zeventig 
namen voor God. Ook heeft de 
Thora zeventig ‘gezichten’, wat 
doelt op de rijkdom aan beteke-
nissen die ieder woord heeft.
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Het alefbeet
Kees de Vreugd
kdvreugd@cvi.nl
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AVITAL HNAMTE KEERT TERUG NAAR ISRAËL

‘DIT IS EEN GESCHENK VAN BOVEN’

“De kinderen op school verborgen hun 
haat niet”, weet Avital nog goed. “Ze schol-
den me uit, noemde me ‘die buitenstaan-
der’, ‘die niet-christen’, ‘die andere’, ook 
al hadden we dezelfde kleur en gingen we 
naar dezelfde niet-religieuze school. Dat 
deed echt pijn. Veel van mijn schoolvrien-
den van toen houden me op afstand.”
Maar Avital had haar familie die haar 
hielp sterk te blijven. “Het was moeilijk, 
maar naarmate de tijd verstreek, wist ik 
er overheen te komen. Mijn familie was 
daarbij een geweldige hulp.”

NIEUW THUIS
Nu is Avital 32 jaar en moeder van twee 
zonen. Ze woont in Aizawl, de hoofdstad 
van de Indiase deelstaat Mizoram, dat in 
het noordoosten van India ligt. Maar dat 
zal niet lang meer zo zijn. Deze maand 
stapt Avital met haar gezin in het vlieg-
tuig, samen met honderd anderen, op 
weg naar een nieuw thuis in Israël.
“In India is het erg moeilijk om koosjer te 
leven, en Sjabbat en de Joodse feestdagen 
te houden”, bekent Avital. De dichtstbij-
zijnde synagoge in Aizawl is te ver om 

naar toe te lopen. “Maar ondanks deze 
moeilijkheden, blijven we allemaal gelo-
ven in de Almachtige G’d van Abraham. 
Dat geloof helpt ons door de moeilijk-
heden heen. Mijn motto is om altijd te 
vertrouwen op Hem.”

AFSCHEID
Avital droomde er al jaren van om alija 
te maken, “om te leven in het land Israël 
met een gezond verstand, lichaam en 
ziel”. Ze vertelt verder: “Ik weet zeker dat 
mijn alija mij geestelijk zal stimuleren en 
mij ten goede zal veranderen. Dat wij de 
mogelijkheid hebben om terug te keren is 
werkelijk een geschenk van boven.”
Maar het zal niet makkelijk zijn om 
afscheid te nemen. “We laten mijn ouders 
achter, mijn broers en hun gezinnen, 
mijn oom en zijn familie, iedereen die ik 
liefheb en waar ik om geef. En ik zal de 
altijd weelderig groene bergen van India 
missen.”

BLIJ EN NERVEUS
Avital heeft al verschillende banen gehad. 
Ze was onderwijzeres, kapster en serveer-
ster. Ze hoopt gelijkend werk te vinden 
in Israël. Maar ze wil “elk baan die er is” 
proberen, nadat ze het Hebreeuws helemaal 
onder de knie heeft. Maar meer nog dan 
enig ander ding, ziet Avital ernaar uit een 
volledig Joods leven te leiden, waarvan ze al 
zolang droomt. Dat vervult haar met hoop 
en met trots. Nu dat echt gaat gebeuren is 
Avital blij en nerveus tegelijk. Vooral omdat 
ze de Klaagmuur zal zien – “en de zee!”

Vanaf de dag dat de Indiase Avital Hnamte in het openbaar herkenbaar is als Jood – nu twintig  
jaar geleden – krijgt ze te maken met vijandigheden. Ze was destijds een tiener.

Avital met een van haar zonen. | Foto: Shavei Israel

Breng de Joden thuis is al ruim 
twintig jaar de actie waarmee 
Christenen voor Israël op allerlei 
manieren helpt bij de terugkeer van 
het Joodse volk naar het land Israël, 
zoals de profeten hierover schreven. 
We zamelen geld in voor de terug-
keer van het volk Israël uit Oekraïne 
en andere landen van de voormalige 
Sovjet-Unie (het ‘Noorderland’, naar 
Jeremia 16:15), uit India (de Bnei 
Menashe) en Frankrijk.

Steun dit bijzondere werk.  
Maak uw bijdrage over op  
NL38 ABNA 0529 310 252 of 
gebruik de acceptgiro bij deze 
krant. U kunt ook online done-
ren op christenenvoorisrael.nl.

CERTIFICAAT 
Specifieer eventueel uw gift door 
‘Noorderland’, ‘India’ of ‘Frankrijk’ 
toe te voegen. Het kost 135 euro 
om een Jood uit het Noorderland 
en 900 euro om een Jood uit India 
te helpen Als u dit bedrag doneert 

en uw adresgegevens 
meestuurt, ontvangt 
u een speciaal certi-
ficaat dat u iemand 
hebt geholpen om 
terug te keren. Voor 
Joden uit Frankrijk 
kost het 400 euro 
om een persoon te 
helpen.

KAN HET WAAR ZIJN?
Gespannen keken Vladimir Goldman, zijn vrouw Ilana en hun kinderen Ksenia (8) en Oleg (4) uit het raam  

toen de trein na 27 uur het station van Kiev binnenreed. Kon het waar zijn dat christenen hen zouden helpen?

Ze waren in 2014 uit Donetsk gevlucht voor het ge-
weld van de burgeroorlog. In Rusland dachten ze veilig 
te zijn, maar als vluchtelingen konden ze geen werk 
vinden of hun kinderen naar school brengen. Vanuit 
Moskou trokken ze naar Novgorod, een grote stad zo’n 
tweehonderd kilometer onder Sint Petersburg. Daar 
werden ze liefdevol opgevangen door de Joodse ge-
meenschap. Door die ervaring besloten ze om naar Isra-
el te gaan. Maar dat was nog niet zo makkelijk. Vladimir 
ging terug naar Donetsk om hun papieren in orde te 
maken, maar terug in Rusland, bleek dat de Israëlische 
consul daar niets voor ze kon betekenen, omdat ze uit 
Oekraïne kwamen.

HULP
En zo kwam een wanhopig telefoontje terecht bij 
Christenen voor Israël in Oekraïne. Die boden de familie 
Goldman onmiddellijk aan om naar Kiev te komen en in 
de schuilplaats te verblijven tot de reis naar Israël rond-
gemaakt zou zijn. Tegelijkertijd werd in Israël gezocht 

naar een kibboets waar het gezin hun eerste thuis in het 
thuisland zou mogen vinden.

“Iedereen moest lachen toen we zeiden dat christenen 
in Kiev ons wilden helpen”, vertelt Ilana. “En onderweg 
in de trein vroegen we ons vele malen af of het waar 
kon zijn. Maar toen we het station in Kiev binnenreden, 
zagen we een man staan met een groot bord met ‘Gold-
man’ erop. We werden naar de schuilplaats gebracht en 
kwamen in een warm bad. Nataliya, die de families in 
het huis opvangt, heeft zó’n groot hart voor de mensen 
die hier komen. Onvoorstelbaar!”

MOGEN MEEDOEN
Inmiddels is de familie in Israël. Via het project First 
home in the homeland hebben ze een woonplek ge-
vonden in kibboets Elifaz, nabij Eilat. Het is wel even 
wennen aan de warmte na de vrieskou in Rusland en 
Oekraïne. Vladimir en Ilana zijn begonnen met He-
breeuwse lessen en Ksenia en Oleg gaan naar school. 

“Het maakt me niet uit welke taal ze hier spreken als ze 
hier voetballen. Ik ben blij dat ik mag meedoen!”, zegt 
Oleg. 

Foto: Joods Agentschap
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WIE HELPT HEN? 

DE HOLOCAUST OVERLEEFD,  
NU IN DIEPE ELLENDE

75 jaar na de gruwelijke slachting bij Babi 
Yar is de aandacht en zorg voor de overle-
venden in Oekraïne minimaal. Ondanks 
toezeggingen. Hier en daar zijn er Joodse 
organisaties die helpen, maar ze hebben 
maar beperkte financiële middelen. 

Tijdens de vele bezoeken aan de dorpen 
in Oekraïne stuit Koen steeds weer op 
hartverscheurende ellende: “Dan zie je 
zo’n vrouwtje, diep ingepakt in dekens, 
geen kachel aan terwijl het vriest. Tijdens 
een van de werkreizen naar Oekraïne 
vroeg een deelneemster of we niet met 
een sponsorplan extra steun kunnen 
geven aan een aantal van deze Holocaust- 
overlevenden. Dit willen we graag doen.”

WIE ZOU U KUNNEN HELPEN?

ISAAK KLIMER
Isaak Klimer (83) groeide op in een klein 
dorpje in wat nu Moldavië is. Er woon-
den twaalf Joodse gezinnen. Na een paar 
weken in een getto, werd het gezin weg-
gevoerd naar vernietigingskamp Pecho-
ra. Twee tantes van Isaak werden daar 
vermoord. Zijn ouders konden wonder 
boven wonder ontvluchten, samen met 
Isaak en zijn broer. Hij was toen acht jaar 
oud. “Ik heb verschrikkelijke herinnerin-
gen aan de oorlogsjaren. Het menselijk 
brein werkt vreemd: ik kan zomaar ver-
geten wat ik gisteren heb gegeten, maar 

mijn herinneringen aan de oorlog heb ik 
nog glashelder op mijn netvlies, ook al 
was ik toen nog een kind. Dat draag je je 
hele leven met je mee.”

ANNA RENTNEROVSKI
“Ik stond op de hoek van de straat en 
keek verlangend naar de ingang van de 
bioscoop”, vertelt Anna Rentnerovski 
(93). “Uiteindelijk bezocht ik de bioscoop 
niet. De jongelui die wél gingen, werden 
opgepakt: jongens moesten het leger in 
om oorlog te voeren, Joden werden afge-
voerd. Ik ben de enige uit die tijd die nog 
leeft. Mijn vader was aan het begin van de 

oorlog ziek en overleed. Mijn moeder en 
ik waren bang dat we gevangen genomen 
zouden worden. We verstopten ons, we 
kregen hulp van een verpleegster. We 
verscholen ons vaak in het bos. We waren 
doodsbang.”
“Nu lig ik op bed te wachten op de dood. 
Het leven is te zwaar, ik wil graag sterven. 
Van mijn pensioentje betaal ik de vrouw 
die me wast en voor me kookt, tweemaal 
per week. Ik krijg 1200 grivna (40 euro) 
per maand. Er liggen nog aardappelen in 
de kelder, om de winter door te komen. 
Voor de rest krijg ik van niemand wat.”

De winter in Oekraïne is dit jaar streng. Aan sneeuw en kou geen gebrek. Maar vaak is er wel  
een groot gebrek aan warmte en eten. Dat is bijzonder schrijnend als het overlevenden van de  

Holocaust betreft. Juist in een land dat zo intens werd getroffen door de Holocaust.  
Waar 1,7 miljoen Joden werden vermoord met kogels, met als schrijnend getuigenis  

de meer dan tweeduizend massagraven.

HELPEN DOOR  
SPONSORING

Koen: “Het zijn mensen zoals 
Anna en Isaak die we hopen te 
helpen als u ze sponsort. De 
pensioenen zijn laag, tussen de 
40 en 60 euro, en reken daarbij 
de hoge stookkosten tot 30 euro 
per maand. Dan blijft er weinig 
of niets over. Voor een maande-
lijks bedrag van 25 euro kunnen 
we zorgen voor:

• extra thuiszorg
• plaats in een gaarkeuken
•  driemaal per week een warme 

maaltijd aan huis
• medicijnen
•  kleine reparaties in het flatje of 

huisje

Met 25 euro sponsoring per 
maand zorgt Koen Carlier ervoor 
dat een Holocaustoverlevende in 
Oekraïne praktische en essentië-
le hulp krijgt.

MACHTIGINGSFORMULIER
Vraag een machtigingsformulier 
aan bij Chris Innemee:  
chrisinnemee@cvi.nl  
of 033-245 88 24.  
Ook voor meer informatie kunt  
u bij hem terecht.

Foto’s: Jaco KlamerOOK ZIJ KUNNEN UW STEUN GOED GEBRUIKEN

DONEER OP 

NL38 ABNA 0529 310 252 

o.v.v. Breng de Joden thuis

“Zie, in die tijd ga Ik optreden 

tegen al uw verdrukkers. Ik 

zal verlossen wie mank gaat, 

bijeenbrengen wie verdreven is. 

Ik zal hen maken tot lof en tot 

een naam in heel het land waar 

zij beschaamd waren. 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 3:19,20



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

Open huis in de week van 6 t/m 11 maart 2017

Laat je deze lente verrassen met de 
nieuwste producten uit Israël.

Wees van harte welkom bij:

Gratis!  

Bij aankoop vanaf € 25,00:  

handige afdruipmat voor alle  

afwas-klusjes t.w.v. € 5,95.

Aalsmeer Mevr. Wichers ☎ 020 – 6455530 
“Het Baken” Sportlaan 86 
Zaterdag 4 maart 13.00 – 16.00 uur

Alblasserdam Fam. Fiole ☎ 06 – 30902370 
In “Het Scheepke”  
Rijnstraat 434 
Dinsdag 7 en vrijdag 10 maart 10.00 – 18.00 uur 
Donderdag 9 maart 10.00 – 21.00 uur

Almere Mevr. J. van der Kist ☎ 036 – 5333513 
Beursjeskruidstraat 8 
Dinsdag 7 maart 10.00 – 17.00 uur

Amersfoort W. Heeneman ☎ 06 – 18674022 
Harskamperzand 1 
Maandag 6 t/m zaterdag 11 maart  
Na telefonisch overleg.

Amersfoort Gerda Visser ☎ 033 – 8877804 
Diamantweg 19 
Donderdag 9 maart 10.30 – 14.00 uur

Amerongen Mevr. Boonstoppel ☎ 0343 – 454871 
Kon. Wilhelminaweg 81 
Maandag 6 t/m 11 maart na telefonisch overleg

Amstelveen Mevr. Wichers ☎ 020 – 6455530 
Nieuwenhuijsenlaan 15 
Woensdag 8 maart 10.00 – 20.00 uur

Amsterdam Mevr. Wichers ☎ 020 – 6455530  
“Tituskapel” hoek Derkinderenstraat /  
W. Nuijenstraat 1 
Zaterdag 11 maart 11.00 – 15.00 uur

Apeldoorn Mevr. Van Beek ☎ 055 – 7507804 
Hoornbloem 1 
Zaterdag 11 maart 10.00 – 13.00 uur

Arnhem Anneke Nicolaij ☎ 06 – 57527906 
Stadswaardenlaan 95 
Maandag 6 en zaterdag 11 maart 14.00 – 17.00 
uur

Assen Richard en Annet Frankfort ☎ 0592 – 399366 
Planetenlaan 34 
Maandag 6 t/m donderdag 9 maart 14.00 – 18.00 
uur 
Na telefonisch overleg. 

Barendrecht Fam. Fiole ☎ 06 – 30902370 
Cadeauwinkel “Joy” 
’t Vlak 12  
Zaterdag 11 maart 10.00 – 16.00 uur

Beverwijk Mevr. P. Zuidema – Luijben  
☎ 06 – 27307722 
Kerkgebouw Vrije Evangelische Gemeente 
Van Riemsdijklaan 1 
Woensdag 8 maart 14.30 – 18.00 uur

Biggekerke Suzet Besuijen ☎ 0118 – 552472  
Kerkplein 16 
Donderdag 9 maart van 09.30 – 17.30 uur 

Buitenpost Hinke Minnema ☎ 06 – 13129370 
Bij: Sipke Folkert de Boer 
Kruirad 35 
Dinsdag 7 maart 10.00 – 16.00 uur 
Bij: Hinke Minnema 
Trekweg 16 
Donderdag 9 maart 10.00 – 20.00 uur

Capelle aan den IJssel Mevr. Koolmees  
☎ 010 – 4508036 
Crocusstraat 7 
Dinsdag 7 maart 10.00 – 17.00 uur na tel. overleg.

Capelle aan den IJssel Nicole Seekles  
☎ 06 – 25339530 
Filosofentuin 10 
Vrijdag 10 maart 10.00 – 14.00 uur

Delft Michael en Monica Rappa ☎ 06 – 12050944 
Lusakastraat 45 
Woensdag 8 maart 10.00 – 14.00 uur

Den Haag Mevr. Blom-Rook ☎ 070 – 3609021 
Heiloostraat 83  
Donderdag 9 maart 14.00 – 17.00 uur

Drachten R. Oppedijk ☎ 06 – 81516708 
Hooizolder 314 
Ma. 6 t/m wo. 8 maart 14.00 – 18.00 uur

Ede Arie en Hanneke Eland ☎ 0318 – 625503 
Coba Ritsemastraat 22 
Donderdag 9 maart 10.00 – 21.00 uur

Eemnes Ester Rebel ☎ 035 – 5260888 
Scholekster 32 
Donderdag 9 maart 13.30 – 17.30 uur

Eerbeek Thea en Hans Jansen ☎ 0313 – 655617 
Kloosterstraat 23 
Vrijdag 10 maart 10.00 – 20.00 uur 
Zaterdag 11 maart 10.00 – 17.00 uur

Eindhoven Alfred en Irene Fietje ☎ 040 – 2416589 
Orléanshof 26 
Maandag 6 en woensdag 8 maart 11.00 – 16.00 
uur

Elburg Wil van Rijssen – van Doorm  
☎ 06 – 14069146 
Molenkampdwarsstraat 8 
Maandag 6 t/m zaterdag 11 maart na tel. overleg.

Emmeloord Ria Mulder – de Jong ☎ 0527 – 613903 
Bunschotenlaan 38 
Maandag 6 t/m zaterdag 11 maart na tel. overleg.

Emmen Grietje Broekman ☎ 06 – 22436714 
Het Waal 290 
Vrijdag 10 maart 10.00 – 18.00 uur 
Zaterdag 11 maart 10.00 – 14.00 uur

Etten Leur Fam. Willems ☎ 076 – 7505883 
Orgelhof 44 
Maandag 6 t/m zaterdag 11 maart na tel. overleg.

Geldermalsen Dhr. J.M. Nout ☎ 0345 – 752459 
Talmastraat 4 
Dinsdag 7 maart 13.00 – 17.00 uur 
Donderdag 9 maart 19.00 – 21.00 uur

Goes Willy Jansens – Dekker ☎ 06 – 51057947 
Berkenstraat 8 
Dinsdag 21 maart 10.00 – 17.00 uur na tel. 
overleg.

Groenekan Mevr. J. Geurts ☎ 0346 – 215662 
Versteeglaan 36 
Vrijdag 9 maart 13.30 – 17.00 uur

Groningen Mevr. A.C.J. Helsdingen – Kloostra  
☎ 050 – 3132616 
Damsterdiep 122a 
Dinsdag 7 maart 10.00 – 18.00 uur 
Woensdag 8 maart 13.00 – 20.00 uur

Groningen Mevr. de Nooyer ☎ 050 – 5416968 
Lichtboei 63 
Donderdag 9 maart 10.00 – 17.00 uur

Groningen Mevr. Hazenberg ☎ 050 – 5771243 
J. van Hattumstraat 23 
Vrijdag 10 maart 10.30 – 18.00 uur

Hardenberg Mevr. van Eldik ☎ 0523 – 232002 
Van Oijstraat 24 
Woensdag 8 maart 13.00 – 16.30 uur

Harskamp Fam. Alers ☎ 0318 – 457120 
Laarweg 57 
Donderdag 9 maart  
10.00 – 12.00, 13.30 – 17.00 en 18.30 – 21.00 uur

Heteren Dik en Elly Vergunst ☎ 026 – 4722054 
“De Vluchtheuvel” Kastanjelaan 20 
Vrijdag 10 maart 18.30 – 20.00 uur 
Zaterdag 11 maart 10.00 – 12.00 uur

Hoogvliet Fam. Verhelst ☎ 06 – 14397023 
Kardoenhof 34 
Woensdag 8 maart 14.00 – 18.00 uur 
Zaterdag 11 maart 11.00 – 19.00 uur

Huizen Mevr. de Pater ☎ 035 – 5255284 
S. de Beauvoirlaan 85 
Dinsdag 7 en woensdag 8 maart  
10.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur

IJsselmuiden Carola van der Spek ☎ 038 – 3380774 
Kluisstraat 45 
Zaterdag 11 maart 10.30 – 16.30 uur

Kamerik Anneke Los – Meijers ☎ 0348 – 401990 
Mijzijde 4 
Donderdag 9 en vrijdag 10 maart 10.00 – 17.00 
uur

Kampen Mevr. Kok – Opgelder ☎ 06 – 23864456 
Burgwal 13 
Donderdag 9 maart 14.00 – 18.00 uur

Katwijk Fam. Kuipers ☎ 071 – 4028828  
Doggersbank 7  
Vrijdag 10 maart 10.00 – 18.00 uur 
Zaterdag 11 maart 10.00 – 12.00 uur

Kockengen Hilda van Oosterom ☎ 06 – 83232780 
Fuut 4 
Vrijdag 10 maart 14.00 – 17.00 uur

Krimpen a/d Lek Stieneke Koolmees  
☎ 06 – 23197532 
Bij: Gerdie van Baren ☎ 06 – 10526621 
Groenland 10 
Vrijdag 10 maart 10.00 – 17.00 uur

Leek Fam. Postma ☎ 0594 – 707010 
Romboutstraat 16 
Woensdag 8 en vrijdag 10 maart 15.00 – 18.00 
uur 
Zaterdag 11 maart 11.00 – 15.00 uur

Leerbroek Mevr. Hijkoop ☎ 0345 – 599711 
Leerbroekseweg 39 
Maandag 6 en dinsdag 7 maart 14.00 – 18.00 uur

Leerdam Jantine Slotboom – Brouwer  
☎ 0345 – 610120 
Violierlaan 36 
Maandag 6 t/m zaterdag 11 maart na tel. overleg.

Lelystad Marian Buijnink – Akker ☎ 0320 – 842758 
Bongerd 206 
Maandag 6 t/m zaterdag 11 maart na tel. overleg.

Lisse Fam. Gelderman ☎ 0252 – 415165 
Jacob van Ruysdaelplein 133 
Maandag 6 t/m zaterdag 11 maart 
Na telefonisch overleg 

Maassluis Anita Mudde – Teeuwen en Wil Heijes  
☎ 010 – 4676148 
Mgr. W. M. Bekkerslaan 46 
Dinsdag 7 maart 10.00 – 18.00 uur

Middelharnis Dhr. W. Stoter ☎ 0187 – 846232 
Prins Willem Alexanderstraat 13 
Maandag 6 maart 15.00 – 21.00 uur

Nieuwegein Dhr. van Heck ☎ 030 – 6036921 
Martinusgaarde 16 
Vrijdag 17 maart 10.30 – 21.00 uur

Nieuwleusen Fam. Neelis ☎ 0529 – 484525 
Kon. Wilhelminalaan 59 
Vrijdag 10 maart 11.00 – 17.00 en 19.00 – 21.00 
uur 
Zaterdag 11 maart 11.00 – 16.00 uur

Niezijl Fam. van der Naald ☎ 0594 – 212983  
Hoofdstraat 79 
Vrijdag 10 maart van 14.00 – 18.00 uur 
zaterdag 11 maart 10.00 – 17.00 uur

Nijeveen/Meppel Jenny Hak – Moesker  
☎ 0522 – 261536 
De Veurdele 95 
Vrijdag 10 maart 10.00 – 21.00 uur 
Zaterdag 11 maart 10.00 – 16.00 uur 
Maandag 13 maart 10.00 – 12.00 uur

Numansdorp Margriet Oudeman ☎ 0186 – 652281 
Mozartstraat 2 
Zaterdag 11 maart 12.00 – 17.00 uur

Oldebroek Piet en Gea Wastenecker  
☎ 0525 – 631779 
Klocklaan 9 
Vrijdag 10 maart 10.00 – 21.00 uur 
Zaterdag 11 maart 09.00 – 13.00 uur

Oldemarkt Janny Bouwer – Muis ☎ 0561 – 452171 
in “de Ontmoeting”, Marktplein 9 
Zaterdag 11 maart 10.00 – 16.00 uur

Ommen Mevr. Hamhuis – Vos ☎ 0529 – 450290  
Reigerstraat 32 
Maandag 6 t/m zaterdag 11 maart na tel. overleg.

Oud-Beijerland Ariena Troost ☎ 0186 – 616580 
Wolweversweg 15 
Maandag 6 maart 10.00 – 21.00 uur 
Dinsdag 7 maart 10.00 – 17.00 uur

Pernis Janny van der Kuil ☎ 010 – 4164698 
Burgemeester van Esstraat 189 
Donderdag 9 maart van 10.00 – 21.00 uur 
Vrijdag 10 maart van 09.30 – 13.00 uur

Putten Gerda Klok ☎ 0341 – 361257 
Harderwijkerstraat 91 
Dinsdag 7 maart 11.00 – 17.00 uur

Rijssen St. C.I.H.I. ☎ 0548 – 515122  
Jan en Riek Schelhaas en Janny Kremer 
Lindenlaan 5 
Donderdag 9 en vrijdag 10 maart 13.30 – 18.30 
uur 
Maandag 6 t/m woensdag 8 en zaterdag 11 maart 
na tel. overleg.

Rotterdam Yvonne Keemink ☎ 06 – 55366676 
Korfoepad 71 
Donderdag 9 maart 09.00 – 13.30 en 15.30 – 
17.00 uur

Staphorst Mevr. van der Heide ☎ 038 – 3866996 
In Gerformeerde Kerk “De Bron”, Churchilllaan 2 
Vrijdag 2 maart 11.00 – 18.00 uur 

Steenwijk Mevr. H. Hakvoort – Braad  
☎ 0521 – 852995 
Dieptol 150 
Zaterdag 11 maart 14.00 – 17.00 uur

Stiens Mevr. Zilver ☎ 058 – 2575846 
Dr. G.A. Wumkesstraat 9 
Zaterdag 11 maart 10.00 – 16.00 uur

Stolwijk Arianne Suijker ☎ 06 – 37318997 
Schoolstraat 11 
Dinsdag 7 en donderdag 9 maart 10.00 – 14.00 
uur

Streefkerk Mevr. N. Noorland-van Werkhoven  
☎ 0184 – 683270 
Molenakker 18 
Maandag 6 maart 09.30 – 17.00 uur 
Dinsdag 7 maart 09.30 – 21.00 uur

Surhuisterveen Mevr. J. van der Hoek  
☎ 0512 – 362896 
Munnikestraat 7 
Donderdag 9 en zaterdag 11 maart 10.00 – 17.00 
uur 
Vrijdag 10 maart 10.00 – 21.00 uur

Uden Mevr. Arts ☎ 0413 – 785032 
Beatrixhof 452 
Zaterdag 11 maart 10.00 – 16.00 uur

Voorburg Barbara en John Roeloffs  
☎ 070 – 7442767 
Appelgaarde 231 
Ma. 6 t/m vr. 10 maart volgens tel. overleg 
Zaterdag 11 maart 12.00 – 16.00 uur

Vriescheloo Dinie Nobbe ☎ 0597 – 541874 
Wedderweg 39 
Dinsdag 7 maart 10.00 – 21.00 uur

Wijk en Aalburg Toos Vos – Tissing  
☎ 0416 – 697272 
Kortestraat 24 
Vrijdag 10 maart 14.30 – 17.30 uur

Zaandam Mevr. E.D. Middelhoven – Rem  
☎ 075 – 6706035 
Stadskwekerij 12 
Maandag 6 t/m 11 maart na tel. overleg tussen 
14.00 – 17.00 uur

Zetten José Verhoeven ☎ 0488 – 451812 
Schilderswinkel Zetten 
Bakkerstraat 22 
Woensdag 8 t/m vrijdag 10 maart 09.00 – 18.00 
uur

Zoetermeer Mevr. van West de Veer  
☎ 079 – 3166074 
Annaplaats 3 
Dinsdag 7 en zaterdag 11 maart 10.00 – 16.00 uur

Zwaagwesteinde/De Westereen Saakje + Feye van 
der Meulen ☎ 0511 – 442099 
Foarstrjitte 48 
Woensdag 8 en donderdag 9 maart 13.00 – 17.30 
uur 
Vrijdag 10 maart 13.00 – 21.00 uur

Zwolle Marja Hendriks ☎ 038 – 4659577 
Van Echtenmarke 4 
Woensdag 8 maart 10.00 – 17.00 uur



Zodra men de hoofdingang van het zie-
kenhuis is gepasseerd, speelt afkomst 
en uiterlijk geen rol meer. Iedereen 
wordt gelijk behandeld. “Het gaat hier 
over mensen, onderlinge interacties 
en het redden van levens. Politiek is bij 
ons geen onderwerp”, zegt dr. Masad 
Barhoum, de directeur van het zieken-
huis; hij is van Arabisch-christelijke 
afkomst. “We leven en beleven hier 
vrede, iedere dag opnieuw.”
Patiënten van verschillende komaf 
liggen bij elkaar op de kamer. Ook 
het personeel is gemixt. “We hebben 
verschillende tradities, gewoontes en 
gebruiken en dat kan heel goed samen, 
als je het van elkaar accepteert”, vertelt 
een Joodse verpleegster. “Zo is het bij 
Arabische patiënten de gewoonte dat 
hun hele familie meekomt. Soms zijn 
dat wel twintig of dertig man. Dat 
geeft veel extra drukte, voor zowel de 

niet ver van de grens met Syrië. Sinds 
de burgeroorlog in Syrië krijgt het 
ziekenhuis dagelijks gewonde Syrische 
vrouwen, kinderen en ook soldaten. 
“Een surrealistische werkelijkheid”, 
vertelt een dokter. “Officieel zijn onze 
landen met elkaar in oorlog. Maar in 
een ziekenhuis speelt achtergrond geen 
rol. De medische faciliteiten in Syrië 
zijn nihil, er is zoveel verwoest. Waar 
we kunnen, helpen we. Wekelijks is 
er een kliniek voor ernstig en minder 
ernstig zieke Syrische kinderen. “In 
samenwerking met het Israëlische 
leger en het Rode Kruis komen ze bij 
ons. Zo’n twintig kinderen per week. 
Onlangs hadden we een meisje dat 
door de bombardementen doof was 
geworden. De enige oplossing voor 
haar was een implantaat zodat ze weer 
kon horen. We hebben toen overlegd 
met het Rode Kruis. Zij hebben het 
kostbare implantaat betaald en wij 
hebben de operatie kosteloos gedaan. 
Het verbaasde en blije gezicht van 
het meisje toen ze weer hoorde, zal ik 
nooit vergeten. Het zijn druppels in 
een grote zee, maar iedere druppel is er 
één en je moet ergens beginnen.”

»  Lees meer over dit bijzondere zieken-
huis op christenenvoorisrael.nl.

patiënten als het personeel. Die ruimte 
wordt gegeven.”

Patiënten uit Syrië
Het ziekenhuis verleent haar diensten 
aan zo’n zeshonderdduizend Joden, 
christenen, moslims en druzen uit de 
hele omgeving. Het ziekenhuis ligt tien 
kilometer van de Libanese grens en 
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kort nieuws

Legalisering cannabis

Het nieuwe Israëlische beleid voor 
cannabis zet meer in op onderwijs en 
behandeling en minder op strafrech-
telijke vervolging. Wie thuis marihu-
ana heeft en gebruikt, is niet langer 
strafbaar, in het openbaar wel. In dat 
geval zijn er een serie maatregelen te 
beginnen bij een boete, en een veroor-
deling bij de vierde keer. De opbreng-
sten van de boetes worden besteed 
aan onderwijs over gezondheid en de 
gevaren van drugs. | Foto: Flash90

250.000 Holocaust- 
overlevenden
In Israël wonen rond de 250.000 Ho-
locaustoverlevenden. Dit zijn mensen 
die als zodanig door de overheid 
worden erkend. Het cijfer bevat nu 
ook de mensen uit Marokko, Libië, 
Algerije en Irak, die recentelijk erkend 
zijn als overlevenden. Zo’n 70.000 
van hen ontvangen een maandelijkse 
vergoeding. Boven op de vergoedin-
gen komen deze mensen sinds dit jaar 
ook in aanmerking voor vrijstelling van 
betaling voor medicijnen uit het ba-
sispakket, vergoeding voor medische 
ingrepen en hulpmiddelen, en korting 
op gemeentelijke belastingen.

’Palestijnse zaak geen 
prioriteit’
Een journalist uit Saoedi-Arabië noemt 
de Palestijnse zaak “niet langer meer 
een topprioriteit” voor de Arabische 
wereld. Hij schreef dat in een artikel in 
de Saoedi-Arabische krant Al Jazirah. 
Hij ligt toe: “Burgeroorlogen verwoes-
ten vier Arabische landen. (...) Het is 
dom iemand te vragen zijn eigen pro-
blemen en nationale belangen op te 
offeren om jullie met jullie problemen 
te helpen. (...) Rekenen op de steun 
van de Arabische massa is een hopelo-
ze zaak, en uiteindelijk betalen alleen 
jullie de prijs voor deze koppigheid en 
onverzoenlijkheid.”

Misschien lagere  
belastingen

Als de Israëlische markt blijft zoals die 
nu is, overweegt de Israëlische minis-
ter van Financiën om de belastingen 
verder te verlagen. Minster Kahlon 
overweegt de verlaging om de groei 
van de Israëlische economie te bevor-
deren. In de afgelopen jaren verlaagde 
hij al de btw, de inkomstenbelasting 
en de ondernemersbelasting. | Foto: 

Flash90
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Een hijab, een khimar, een sheitel, een mandiel, een keppel, een tulband,  
een petje, een streimel. Ook spijkerbroeken, kaftans en korte rokjes.  
Er zijn veel uiterlijke verschillen bij de patiënten, het personeel en de  

bezoekers van het Galilee Medical Center, het ziekenhuis in Noord-Israël.  
Maar daar blijft het bij.

‘We leven hier vrede’

Holocaust

hijab: hoofddoek bij een moslimvrouw 
khimar: lange capevormige doek bij moslimvrouwen
sheitel: hoofdbedekking bij een orthodox Joodse vrouw
keppel: hoofdbedekking bij Joodse man
streimel: hoed van bont bij een chassidisch Joodse man
mandiel: losse witte sluier, hoofdbedekking bij orthodoxe druzische vrouwen

Dr. Masad Barhoum. | Foto’s: GMC
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Ik verblijf voor mijn werk erg veel in Duitsland en aangezien 
ik niet erg van hotels hou, huurt men daar een appartementje 
voor me. Dit stelt mij in staat om regelmatig met uitsluitend 
handbagage tussen Israël en Duitsland te reizen.
Mijn huiseigenaar is een aardige man. Uit veiligheidsoverwegin-
gen weet hij alleen dat ik Nederlander ben. Meer hoeft hij niet 
te weten. We hebben een vriendschappelijke relatie opgebouwd. 
Hij komt vaak zijn gebouw bekijken en probeert dan de meeste 
reparaties zelf uit te voeren. Als ik hem dan toevallig ontmoet, 
drinken we een kop koffie samen in mijn appartement. Hij ver-
voert zich in een erg dure auto en vertelt enthousiast over  
de zes tot zeven vakanties die hij per jaar neemt. 

Onlangs, bij een kop koffie, vroeg ik hem wanneer hij het 
gebouw had gekocht. Trots vertelde hij dat hij drie ap-
partementsgebouwen van zijn vader had geërfd en dat hij 

sindsdien er nog twaalf gebouwen bij heeft kunnen kopen. 
Nieuwsgierig als ik ben, vroeg ik of zijn vader ook in de 
makelaardij had gezeten, waarop hij “nee” antwoordde en 
stil viel. “Hij was bij de Gestapo”, kwam er langzaam uit. 
En toen, heel snel hierop volgend: “Hij probeerde zo veel 
mogelijk de Joden te redden en enkelen gaven hem uit dank 
daarvoor hun gebouw. Drie in totaal.” 

Het werd ongemakkelijk stil. Ik zag hem naar mijn negen-
armige Chanoekakandelaar met davidsster kijken en toen 
zijn ogen sluiten. Er viel niets meer te zeggen. De Gestapo 
stond niet bekend om het redden van zo veel mogelijk Joden. 
Integendeel ...

Ik heb het appartement opgezegd. Omdat ik niet vergeet en 
niet vergeef.



JAFFA óók in 2017… kinderen zijn kinderen, die moeten allemaal gelijke kansen hebben.

En… JAFFA VERDIENT EEN CADEAUTJE omdat  ZE JARIG IS en HAAR 
TAAK NOG NIET VOLBRACHT IS.

* Bent u nog geen vriend en overweegt u om Jaffa financieel te gaan 
steunen? Iedere gift is welkom.
* Deelname aan ons sponsorplan is ook een prachtige optie. 
Voor  € 20 per maand neemt u deel en ontvangt u een foto van een groep, 
waardoor uw steun een gezicht krijgt. 
Onze enthousiaste coördinatoren Anneke en Eveline de Vries geven u 
graag meer  info. Contact per mail annekedevriesversteeg@hotmail.com
                                   telefonisch: 06 83 21 01 54 of 
                                   schriftelijk: Raaphorstpolderweg 2, 2807 ML 
                       GOUDA.

bankrekening nummer: 
NL12 RABO 0335 5422 39

35 JAAR JAFFA INSTITUUT 
30 JAAR STICHTING JAFFA-PROJECT NEDERLAND

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

Meer informatie:  
algemeen en toezending nieuwsbrief: 
telef. 0548-61 17 48
e-mail:info@jaffaproject.nl 
sponsorplan:  

Jan Budding Schilderwerk
Elst (Utrecht) 

Voor al uw schilderwerk,
binnen en buiten!

30% winterkorting
Bel voor een vrijblijvende offerte:

06-39 675 192

Groepsaccommodatie voor christelijke Groepen en families
internet: www.devistrap.nl telefoon: 06-18097777 b.g.g. 06-54222100

Kampeerboerderij 
Stichting De Vistrap 
te Dalfsen
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 Apeldoorn, Hoogeveen en Dordrecht

Feestelijke J eruzalemdagen
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Precies vijftig jaar geleden kwam de stad 
Jeruzalem weer volledig onder Joods bestuur. 
Daarom organiseert Christenen voor Israël 
drie feestelijke Jeruzalemdagen, in Apeldoorn, 
Hoogeveen en Dordrecht. 

Jeruzalemdagen
Kom op zaterdag 25 maart naar Apeldoorn, op zaterdag 
1 april naar Hoogeveen of op zaterdag 29 april naar 
Dordrecht. De Jeruzalemdagen beginnen om 13.00 uur 
en duren tot ongeveer 17.00 uur. De toegang is gratis, 
maar het is noodzakelijk vooraf een plaats te reserve-
ren. We collecteren voor ons Jeruzalemjubileumproject 
Aleh, voor kwetsbare kinderen in Jeruzalem. 

Bijbelse toerusting en ontmoeting
Tijdens de Jeruzalemdagen spreken ds. Willem J.J. 
Glashouwer en prof. dr. Willem J. Ouweneel. Zij zullen 
in Bijbelstudie en overdenking ingaan op de bijzondere 
plaats van Jeruzalem in Gods plan met deze wereld. 
Daarnaast is er tijdens de Jeruzalemdagen ruimschoots 
de tijd om elkaar te ontmoeten en een kijkje te nemen 
bij de boekentafel en de Israëlproducten. 

Lekker veel samenzang!
De samenzang wordt op de drie locaties telkens door 
andere ensembles begeleid. In Apeldoorn zal de bekende 
christelijke zanger en liedschrijver Gerald Troost optre-
den, in Hoogeveen zingt het Holland-Koor onder leiding 
van Jan Quintus Zwart, en in Dordrecht zal een speciaal 
voor de gelegenheid verzameld Jeruzalem-scratchkoor 
zingen, gedirigeerd door Bert Noteboom.

Zaterdag 25 maart 
Gebouw055 Apeldoorn
Condorweg 1

Zaterdag 1 april
Oosterkerk Hoogeveen
Leeuweriklaan 35

Zaterdag 29 april
Grote Kerk Dordrecht
Lange Geldersekade 2

»  Reserveren: cvi.nl/jeruzalem (bij voorkeur)  
of 033-2458824. Of gebruik de antwoordkaart bij  
deze krant.

Wat maakt Jeruzalem zo uniek? Vanaf het eerste Bijbelboek Genesis tot het laatste, 
Openbaring gaat het over Jeruzalem. Vele malen werd de stad verwoest en vervol-
gens weer opgebouwd. En elke dag opnieuw staan kranten er vol van: nergens ter 
wereld werken zóveel journalisten als in Jeruzalem. In de Bijbel staat dat God ons 
vraagt om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Volken zullen naar Jeruzalem 
gaan, en de stad zal een zware steen zijn waar de volken zich aan zullen vertillen. 
Maar God blijft intens bij Zijn stad betrokken.

Ben jij tussen de 15 en 30 jaar en houd je van zingen? Dan is het unieke Jeruza-
lem-scratchkoor van Christenen voor Israël echt iets voor jou! Onder leiding van 
dirigent Bert Noteboom studeer je op zaterdagochtend 29 april zes liederen in. 
De uitvoering is dezelfde middag nog in de Grote Kerk van Dordrecht, tijdens 
de Jeruzalemdag van Christenen voor Israël. Meedoen is helemaal gratis. Wij 
zorgen voor een lunch. De bladmuziek krijg je van te voren. Aanmelden via  
cvi.nl/scratch.

Unieke stad Jeruzalem-scratchkoor Dordrecht

Foto: CvI Foto: RD
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Op dinsdag 18 april organiseert Christenen 
voor Israël een boeiende excursie naar het 
Corrie ten Boomhuis in Haarlem onder 
leiding van Marianne Glashouwer. Van 11.30 
tot 13.00 uur krijgen we een rondleiding in het 
huis van de familie Ten Boom, waar zij onder-
duikers verborgen hebben tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Het leven van Corrie ten Boom 
is ook vandaag nog een voorbeeld en inspira-
tie voor velen in binnen- en buitenland. Voor 
slechts 6 euro kunt u deelnemen. U dient zelf 
vervoer naar Haarlem te regelen.

»  Inlichtingen en opgave: 033-245 88 24 of 
excursie@cvi.nl.

Excursie  
Corrie ten 
Boomhuis

Yad Vashem-expositie: Shoah
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Het is dit jaar vijftig jaar geleden dat Jeruzalem 
tijdens de Zesdaagse Oorlog door Israël werd 
herenigd als hoofdstad van Israël. Vijftig jaar is 
de periode van het Bijbelse jubeljaar. Daarom 
staat de zomertentoonstelling van dit jaar in het 
teken van Jeruzalem. 
Jubeljaar in Jeruzalem is een boeiende expositie 
over de geschiedenis en de Bijbels voorzegde 
toekomst van deze heilige stad. Dit jaar opent 
de expositie al in mei. Zo is er ruim voor de 
zomervakantie ook gelegenheid om schoolklas-
sen te ontvangen. Opper die mogelijkheid bij de 
leerkracht van uw kinderen.

»  Groepen kunnen zich van tevoren opgeven via 
bijeenkomst@cvi.nl of 033-2458824 

Jubeljaar  
in Jeruzalem

Tot zaterdag 29 april kunt u in het Israëlcen-
trum de Yad Vashem-expositie Shoah – Hoe 
was het menselijkerwijs mogelijk? bekijken.  
De expositie werd gemaakt door Yad Vashem, 
het Israëlische museum ter nagedachtenis aan 
de slachtoffers van de Holocaust, Shoah.

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. De tentoonstelling is gratis te bezichtigen van 
maandag tot zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur, inclu-
sief een gratis kopje koffie of thee. Het Israëlcentrum ligt 
aan de Patroonstraat 1 in Nijkerk.

Jeruzalemsteen in nieuw Israëlcentrum

Het nieuwe pand dat Christenen voor Israël gaat 
huren heeft veel voordelen. Zo wordt de huurprijs 
bijvoorbeeld een stuk lager dan die van het huidige 
Israëlcentrum, waardoor meer geld aan de doel-
stelling kan worden besteed. De huurbaas geeft ons 
ruime inspraak in de inrichting van van het pand. 
Daardoor komt er in het pand een muur van Jeruza-
lemsteen zodat het een echt Israëlcentrum wordt.

In januari was Arjen Lont namens ons bij de oudste 
steenleverancier van Jeruzalem: Grebelsky. Hier heb-
ben ze Jeruzalemsteen in allerlei kleuren, afmetingen 
én afwerkingen. In enorme rotsblokken komt de Jeru-
zalemsteen binnen, en als fraaie gevelsteen verlaat het 
de fabriek. Lont koos voor het nieuwe Israëlcentrum 
een schitterende ‘goudkleurige’ steen. Vanaf oktober 
kunt u deze bewonderen in het nieuwe Israëlcentrum.

Arjen Lont bij de steenleverancier in Israël. | Foto’s: CvI

Impressie van het interieur van het nieuwe Israëlcentrum met een muur van Jeruzalemsteen.

Help mee

Voor de inrichting van het pand is nog wel veel 
geld nodig. Zaken als vloerbedekking en meubilair 
moeten nog worden aangeschaft. Helpt u mee het 
nieuwe Israëlcentrum tot een centrum voor ons al-
len te maken? Maak dan uw gift over op rekening-
nummer NL38 ABNA 0529 310 252 van Christenen 
voor Israël onder vermelding van ‘Inrichting Israël-
centrum’. Dank u wel.
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De komende maand bent u van harte welkom  
op een van onze Zingen voor Israëlavonden.

Zingen voor Israël

Nog vier van de vijf dagen van de Israëlcursus van dit voorjaar resteren. U bent van harte welkom!  
Hieronder vindt u het programma van de Israëlcursus. Meer informatie vindt u op cvi.nl/israelcursus.

Internationale reis 
naar Auschwitz
Van 20 tot 25 april reist Christenen voor Israël 
Internationaal opnieuw met een internationale 
groep deelnemers naar Auschwitz. We nemen 
deel 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 plaat-
se stilstaan bij het onnoemelijke lijden van het Joodse 
volk tijdens de Holocaust; en willen duidelijk maken 
aan de wereld: dit nooit weer! Dat doen we door mee te 
lopen in de herdenkingsmars, de Mars van de Leven-
den met overlevenden van de Shoah, internationale 
hoogwaardigheidsbekleders en vele duizenden (ook 
veel jonge) mensen uit alle werelddelen.  

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

Onze projecten

Licht voor Jeruzalem

Zangavond in Almkerk
Op donderdag 23 maart bent u vanaf 19.45 uur welkom 
in de Gereformeerde kerk aan de Voorstraat 16. Met 
muzikale medewerking van Mannenkoor Onderling 
Genoegen, gospelkoor Sound of Joy, Henk Teuling op 
piano, Chiel van Breugel op trompet en Celis Dekker op 
orgel. Ds. G.J. Wolters verzorgt de opening. Ds. Willem 
J.J. Glashouwer houdt een meditatie.

Zangavond in Bleiswijk
Op dinsdagavond 28 maart vanaf 19.45 uur zingen we 
samen in de Dorpskerk aan de Kerkstraat 4. Muzikale 
medewerking wordt verleend door The Martin Mans 
Formation, Young Ladies Choir Hadassah, Jantine 
Kalkman op trompet en Arjan Breukhoven op het orgel. 
De opening is in handen van ds. P. Wijnberger en ds. 
Willem J.J. Glashouwer houdt een meditatie.

Noteer alvast in uw agenda
Op vrijdag 31 maart zingen we in Balk. Meer informatie 
hierover in de volgende krant.

Dinsdag 7 maart
17.00 uur:  rabbijn Shmuel Katzman, De pelgrims- 

psalmen
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 heer-

lijkheid door de tabernakel

Donderdag 6 april
17.00 uur: Pieter van Oordt, Alles over de Israëlproducten
19.30 uur:  prof. dr. Jacques Barth, Zijn oorlogstrauma’s erfelijk?

Praktische informatie
Vanwege onze internationale groep, en diverse 
gidsen, is redelijke beheersing van de Engelse taal 
belangrijk. 
Prijs: 790 euro (toeslag eenpersoonskamer: 100 euro), 
halfpension
Reisleider: Jos van Westing

Onlangs werd ik vereerd met een uitnodiging 
om bij vrouwenvereniging Bidt en Werkt in 
Papendrecht te komen vertellen over Hineni.

Deze vrouwenvereniging bestaat al 59 jaar, en zet zich 
nog steeds enthousiast in voor de naaste, ver weg en 
dichtbij. Elke week komen ze bij elkaar. De vrouwen 
lezen met elkaar uit de Bijbel, zingen en luisteren naar 
een meditatie. Daarna gaan de dames ijverig aan de 
slag met breien, haken en borduren. De oudste dames 
zijn al in de negentig. De jongste is een half jaar en 
mag met mama mee, om met zijn stralende lach de 
dames te vermaken!

Verkoopdag
Eens per jaar wordt er een verkoopdag gehouden. 
De opbrengst is bestemd voor de kerk, en een ander 

goed doel. Dit jaar voor Hineni. Met een fotopresen-
tatie over de gaarkeukens vertelde ik over dit prach-
tige werk van Benjamin Philip. Niet alleen worden 
er dagelijks in Jeruzalem aan de armen maaltijden 
uitgereikt, ook wordt er voor opvang gezorgd voor 

daklozen, zijn er lotgenotengroepen en is er een 
permanente tentoonstelling over Anne Frank. De 
gaarkeuken wordt ‘humanitair restaurant’ genoemd, 
want, zo zegt Benjamin Philip: “Het gaat om mensen, 
niet om maaltijden!”

Bijzondere donatie
Na een gezellige middag bij de dames, mocht ik een 
cheque van duizend euro (!) in ontvangst nemen 
voor dit prachtige project. Dankbaar en blij ging ik 
naar huis en ik moest denken aan het woord van 
de Here Jezus: “Laat zo uw licht schijnen voor de 
mensen, opdat zij uw goede werken zien, en uw 
Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.” De dames 
laten met hun goede werken hun licht schijnen in 
Jeruzalem!

» Nodig Marianne Glashouwer uit via cvi.nl/sprekers.Foto: CvI

Foto: Flash90

Tentoonstelling  
De grote terugkeer 
in Goes
Onze drukbezochte zomertentoonstelling uit 
2016, De grote terugkeer, krijgt een vervolg 
in het Calvijn College in Goes. De tentoon-
stelling vertelt over het vertrek van Joden uit 
Oekraïne Ethiopië, Jemen en Frankrijk naar 
het beloofde land. 

De tentoonstelling is tot 19 april te zien in het 
Calvijn College, Klein Frankrijk 19 in Goes en is voor 
het publiek geopend op woensdagen van 14.30 uur 
tot 18.30 uur. Er worden drie thema-avonden geor-
ganiseerd in maart en april. De eerste avond, met 
openstelling van de tentoonstelling, is op donder-
dag 9 maart met Bas Belder en ds. D. Diepenbroek. 
Aanvang 19.30 uur. De gegevens van de andere 
thema-avonden staan in onze krant van april en op 
onze website.
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Israël Business Event 
voor ondernemers
De Kamer van Koophandel Nederland-Israël 
nodigt ondernemers uit voor een groot Israël 
Business Event op dinsdag 7 maart. Ook leden 
van het ondernemersplatform Bouwen met 
Israël zijn van harte uitgenodigd.

Sprekers op dit evenement zijn de Israëlische ambas-
sadeur Aviv Shir-On, over het belang van Israël voor 
Nederland en de Europese Unie (EU), en omgekeerd; 
Europarlementariër Bas Belder, over de samenwer-
king met Israël vanuit Nederland en de EU; en Lody 
Botzen, managing partner Ludan Environmental 
Technologies. Hij vertelt over de samenwerking van 
Israëlische en Nederlandse bedrijven bij de ontwik-
keling en installatie van biogas en -elektriciteitsin-
stallaties, ten behoeve van duurzame energie.

Tijdens de koffie vooraf en de netwerkborrel achteraf 
kunt u kennismaken met de sprekers en andere aan-
wezigen. Het Israël Business Event begint om 19.00 
uur en vindt plaats in Novotel Amsterdam Schiphol 
Airport, Taurusavenue 12 in Hoofddorp.  
De bijeenkomst is gratis voor leden van de KvK 
Nederland-Israël. Niet-leden betalen 20 euro. Gratis 
entree bij aanmelden lidmaatschap op 7 maart. 

»  In verband met de beveiliging graag tijdig aan- 
melden: event@kvknederlandisrael.nl.

Een spreker bij u in de buurt

Tov!Club Magazine 
De Tov! Club is een toffe club voor kinderen die meer van 
Israël willen weten. Vier keer per jaar verschijnt het Tov! 
Club Magazine waarin je van alles leest over Israël en het 
Jodendom. Ook kan de Tov! bij jou op school komen voor 
een leuke presentatie over Israël.
Het nieuwe Tov! Club Magazine verschijnt in april en gaat 
helemaal over Jeruzalem. En het mooie is: lid worden van 
de Tov! Club kost helemaal niets! 

»  Wil je meer weten? Ga dan naar tovclub.nl voor meer in-
formatie, om lid te worden of om iemand uit te nodigen 
om bij jou op school een presentatie te geven.

Zo spreekt bijvoorbeeld ds. Willem J.J. Glashouwer op 28 
februari in Woudenberg en op 1 maart in Bergambacht. 
Ds. Kees van Velzen spreekt op 2 maart in Goes. Kees de 
Vreugd geeft een studieavond in Venlo op 9 maart en 
op 15 maart begint de eerste van drie avonden van een 
seminar met ds. Henk Poot in Eastermar. Woont u in 
Noord-Holland, dan kunt u op 15 maart naar een lezing 

van ds. Kees Kant in Andijk. Een dag later spreekt ds. Jaap 
de Vreugd in het oosten van het land, in Hardenberg. 
Kortom, in heel het land vinden boeiende lezingen plaats 
van onze sprekers. Kijk voor de details in de agenda op 
pagina 25. Heeft u geen evenement in uw omgeving kun-
nen vinden en wilt u graag eens een spreker uitnodigen? 
Kijk dan op christenenvoorisrael.nl/sprekers.

Concert  
Hineni Symfonie Orkest 
Op 11 maart geeft het Hineni Symfonie Orkest  
een benefietconcert voor Israël onder leiding van  
dirigent Lubertus Leutscher. Het concert vindt 
plaats in de Johanneskerk, Nieuwe Hoven 141/143  
in Gorinchem. 
Tijdens het concert speelt het orkest een verrassen-
de mix van klassieke en Joods-Israëlische muziek. 
De opbrengst van het concert dient om het Hineni 
Centrum in Jeruzalem te ondersteunen. Bij dit cen-
trum ontvangen de armen van de stad een warme 

maaltijd, mensen uit alle geledingen van de samen-
leving die nu zonder hulp niet eens te eten hebben. 

»  Kaarten kosten € 15,00 in de voorverkoop en 
€ 17,50 aan de zaal. U bestelt ze op  
hinenisymfonieorkest.nl.

Het orkest geeft ook concerten op 24 mei op  
Jeruzalemdag, in Bunschoten, en op 24 juni in 
Doetinchem.
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Ook de komende maand kunt u door heel Nederland lezingen, studieavonden en seminars meemaken 
met een van onze sprekers. Op aansprekende wijze spreken zij over de rol van Israël in Gods plan.  
Waar u ook woont, u bent van harte uitgenodigd

Ds. Henk Poot werkt als Israëlpredikant bij Christenen voor Israël en geeft veel lezingen en seminars door heel Nederland. | Foto: Henk Visscher

Foto: Alida Stuut
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Israël in  
de media
De landelijke dag van Platform Appèl Kerk en 
Israël op dinsdag 7 maart staat in het teken van het 
thema ‘Tussen feiten en fabels – Israël in de media’. 
De dag vindt plaats van 11.00 tot 15.00 uur in de 
Bethlehemkerk te Arnhem.
De berichtgeving over Israël in de media is om-
streden en voor velen verwarrend. De beslissende 
invloed van de islam op de ontwikkelingen in 
het Midden-Oosten wordt zelden meegewogen. 
Journalisten Marijke Slager, Simon de Koning en 
Paul Damen, die de mediawereld goed kennen en 
kritisch volgen, zullen stereotiepe thema’s analy-
seren en handvatten geven om feiten van fabels te 
kunnen onderscheiden. 

» Meer info op appelkerkenisrael.nl.

Akim helpt gehandicapten

Meedoen met de maatschappij

Bestuurswijzigingen

Niet iedereen is hetzelfde, niet iedereen heeft dezelf-
de talenten, maar iedereen moet kunnen meedoen 
in de maatschappij. Meedoen, bijdragen en verrijken. 
Vanuit die visie helpt Akim gehandicapten.

Eli is daarvan een voorbeeld. Hij heeft het syndroom van 
Down waardoor het voor hem lastiger is om een oplei-
ding te volgen en hij niet de standaard dienstplicht in 
het leger kan vervullen. Maar wat is hij trots dat hij toch 
het leger in mag. “Ik ben nu ook soldaat. Kijk maar. Dit is 
mijn uniform. Nu kan ik ook helpen.” Zijn ouders zagen 
hoe goed het hun zoon deed dat hij via een speciaal 

programma het leger in kon. De jongen bloeide ervan op, 
voelt dat hij ertoe doet. 

Een gewone baan
Iets soortgelijks zag de moeder van David. Haar zoon 
zat eerst op een sociale werkplaats. “Op zich niet ver-
keerd, hoor. Maar Davids wereldje was zo beperkt. Hij 
pakte spulletjes in. Dat deed hij prima. Maar hij zat daar 
met allemaal mensen met enigszins vergelijkbare beper-
kingen. De enige zonder beperking die hij tegenkwam, 
was zijn leidinggevende en mij. Ik hoorde dat Akim een 
programma had waar ze jongeren een opleiding geven in 
een gewone werkomgeving. Ik wist gelijk dat dat iets voor 
David zou zijn. Hij kan namelijk best veel, als je maar een 
beetje geduld hebt. Ik zie thuis wat hij allemaal doet, op 
zijn manier, hij komt er uiteindelijk wel. Die opleiding 
bleek perfect voor hem. Hij leerde zoveel bij! Hij en de an-
dere werknemers kunnen uitstekend met elkaar overweg. 
Volgens mij hebben beiden meer plezier in hun werk.” 

»  Helpt u Akim gehandicapten een waardige plek te ge-
ven in de maatschappij? Geef dan voor dit mooie werk 
op NL38 ABNA 0529 310 252 en vermeld daarbij ‘Akim’.

In januari nam Henriëtte Heuvelman-Beelaerts van Blokland afscheid als bestuurslid van Christenen voor Israël. In de begin-
tijd van de stichting vervulde zij de functie van officemanager. Later trad ze toe tot het bestuur en was ze lange tijd secretaris. 
Onder haar leiding werden jaarlijks de tulpentours naar Israël georganiseerd. We zijn dankbaar voor al het werk dat Henriet-
te voor Israël heeft mogen doen.
Frans de Lange, oud-burgemeester van Elburg en directeur van de zendingsorganisatie GlobalRize, trad begin dit jaar 
toe tot het bestuur. Foto’s: CvI en gemeente Elburg

Doet u mee?

Jubileumgeschenk 
Aleh
Er zijn nog maar enkele maanden te gaan, dan is 
het voor de vijftigste keer Jeruzalemdag. Dit jaar 
op 24 mei. Maar er is nog meer reden voor feest 
die dag. Op 24 mei nemen de eerste inwoners hun 
intrek op twee nieuwe etages van Aleh in Jeruza-
lem. Een bijzonder moment, dat mogelijk wordt 
door uw steun. Want door uw steun – in gebed en 
financieel – kan Aleh deze verdiepingen bouwen 
zodat zwaar gehandicapte kinderen wanneer ze 
eenmaal volwassen zijn, niet in een bejaardente-
huis hoeven te wonen, maar gewoon bij leeftijds-
genoten, in het warme thuis van Aleh. 

»  Uw bijdrage voor dit jubileumgeschenk is nog 
altijd welkom op NL38 ABNA 0529 310 252 en 
vermeld daarbij ‘jubileumgeschenk Aleh’.

Eten voor Aleh in Putten
Ook de werkgroep Hart voor Israël in Putten 
ondersteunt in 2017 de organisatie Aleh. Een 
van de activiteiten om geld te werven is een 
diner. Op vrijdag 10 maart kunt u om 19.00 
uur aanschuiven bij dit heerlijke driegangen-
diner voor slechts E 29,95. Drankjes zijn voor 
eigen rekening. Het diner vindt plaats in De 
Aker aan het Fontanusplein 2 in Putten. Geef 
u uiterlijk 4 maart op bij Drikus Lubbertsen: 
hlubbertsen@solcon.nl of 0341-357146.

Foto: Jaco Klamer

Foto: Akim
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Ontvang het boek Vragen die steeds weer 

gratis wanneer u een 

Een heel jaar voor €42,50
(en gratis lezen via de app)

GRATIS het boek 

Vragen die steeds 

weer gesteld worden

GRATIS het boek 

Vragen die steeds 

weer gesteld worden

Vragen
die steeds weer gesteld worden

Werner Gitt  |  179 pag.

Dit boek probeert de problemen 

serieus te nemen die twijfelaars, 

vragende en zoekende mensen 

bezighouden. Vragen als: met 

wie trouwde de zonen van 

Adam, moest Judas verraad 

plegen om het heil mogelijk te 

maken, bidden alle gelovigen 

tot dezelfde God? 
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17 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,-

Verrijkt terugkeren
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actief

“Jeruzalem was echt overweldigend”, 
vertelt een deelnemer aan een van onze 
solidariteitsreizen. “Zo veel indrukken, zo 
veel geschiedenis. Het ene moment leef je 
als het ware in de tijd van koning David en 
de koningen van Israël. Het volgende mo-
ment loop je in de voetsporen van de Here 
Jezus over enorme stenen uit de Romeinse 
tijd. Vervolgens luister je naar een Jood die 
vertelt over zijn geloof vandaag de dag. Het 
is één doorlopende geschiedenis. Daar be-
sefte ik: wij mogen deel zijn van diezelfde 
geschiedenis. Levend van Gods trouw.”

Daar doen we het voor: we reizen naar Israël uit 
solidariteit met het volk Israël. Telkens weer gaan 
mensen rijker dan ze kwamen terug naar huis. Zo-
als de koningin van Sheba die met rijke geschen-
ken naar koning Salomo kwam, maar nog rijker 

terugkeerde. “Ik zal zegenen wie U zegenen.” Dat zien 
we steeds opnieuw.
Reist u dit jaar nog met ons mee? De voorjaarsreizen 
zijn allemaal volgeboekt, maar deze zomer en in het 
najaar kunt u nog mee. Ook voor gezinnen een bijzon-
dere ervaring. Zie het reizenprogramma hieronder.

»  Kijk voor gedetailleerde informatie per reis op  
relireizen.nl/cvi.

Gevraagd: administrateur  
Christenen voor Israël
Het hart van de organisatie van Christenen voor Israël wordt gevormd door een 
deskundig team van administrateurs. Het hoofd administratie heeft aangegeven dat 
hij de verantwoordelijkheid wil overdragen aan een nieuwe medewerker. Hij heeft 
meer dan 21 jaar leiding mogen geven aan een team deskundige vrijwilligers. Hij zal 
wel graag werkzaam blijven op de afdeling.

We zijn daarom op zoek naar een administrateur voor twee tot drie dagen per week, 
die na een inwerkperiode de afdeling boekhouding kan aansturen en daar zelf ook 
een rol in kan vervullen. Onze wens gaat uit naar iemand met ervaring, zo moge-
lijk met administraties van charitatieve instellingen en met het boekhoudpakket 
navision. Ook is het fijn als hij/zij een adviserende rol kan vervullen bij pensioenen, 
fiscale zaken en personeel.

Als u de geschikte vrouw of man bent, kunt u voor vragen contact opnemen met Roger 
van Oordt, 033-245 88 24. U kunt uw cv en motivatie sturen naar: off.manager@cvi.nl. 

De muren van Jeruzalem. | Foto: Israeltourism

Te veel post?
Wellicht vindt u dat u te veel post ontvangt van Christenen voor Israël. 
Maandelijks sturen wij u de krant. Deze kunt u echter ook digitaal ontvan-
gen. Daarnaast sturen wij twee à drie keer per jaar een nieuwsbrief over een 
bepaald onderwerp. U ontvangt voor uw donaties geregeld een bedankbrief. 
Mocht u liever geen bedankbrieven ontvangen of wilt u de krant alleen  
digitaal lezen dan kan dat. Mail hiervoor naar secretariaat@cvi.nl of bel 
033-245 88 24. Wij zorgen dan dat u in het vervolg de krant of bedankbrieven 
niet meer per reguliere post ontvangt.

Werkreizen naar Oekraïne
U leest er maandelijks over in deze krant: het werk van 
Koen Carlier in Oekraïne, waar hij met een toegewijd 
team Joden helpt om terug te keren naar Israël. Ook 
ondersteunt hij Joodse gemeenschappen in Oekraïne 
met voedselpakketten. Wilt u dit werk eens van dichtbij 
meemaken? Reis dan mee met een werkreis naar Oekra-
ine. Met een kleine groep gaat u dan voedselpakketten 
inpakken en uitdelen. Verder laat Koen u iets zien van 
de geschiedenis van de Joden in Oekraïne en van het 
werk voor Breng de Joden thuis.

»  U kunt zich nog opgeven voor een van onderstaande reizen. 
De reissom is € 790,00 all-in.  
Mail hiervoor naar reizen@cvi.nl.

    •    16 – 24 juni
    •   16 – 23 september (internationale Isrealityreis)
    •     7 – 14 oktober (herhalersreis)
    •   11 – 18 november
    •    9 – 16 decemberVoedselpakketten uitdelen is dankbaar werk. | Foto: Jaco Klamer



A.J. Ernststraat 735a

Amsterdam

Telefoon 020 - 64 66 295

Geopend 

ma t/m do 10.00 - 16.00 uur 

vrij 10.00 - 13.00 uur

Rijke sortering aan judaica, boeken,  
wenskaarten, cadeau’s (ook voor kinderen)  

en certificaten.

Koop ook online: www.wizogiftshop.nl
De opbrengst komt ten goede aan WIZO projecten.

17832 - Adv 126x190 Giftshop-v1.indd   1 16-01-17   09:10

AMCHA ISRAEL
In Israel wonen nog 190.000 

overlevenden van de Holocaust. 

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

Steun Vrienden van 
Amcha Nederland Amersfoort

IBAN: NL42 ABNA 049 06 06 210

www.amcha.nl

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

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

H.B. Slagter - 64 blz - 20x12,5 cm - 9789066943940 - € 5,50

Psalm 80 - een dringende bede tot de Herder van Israël
“... breng ons terug; doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost 
worden!” Driemaal klinken deze woorden in deze indrukwekkende 
psalm. In dit lied worden belangrijke vragen beantwoord. Waarom is 
Israël het uitverkoren volk? Waarom is het in verdrukking gebracht? 
Maar ook zien we hoe de Heere het volk - “deze wijnstok” - zou 
verlossen: namelijk door de Zoon, de “Man van Uw rechterhand”.
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Joodse kalender

4 maart 2017
Thoralezing: Teroemá,  
Exodus 25:1-27:19.  
Haftarahlezing: 1 Koningen 5:26-6:13

9 maart 2017
Ta’aniet Esther (Vastendag van Esther)

11 maart 2017
Thoralezing: Tetsavè,  
Exodus 27:20-30:10.  
Haftarahlezing: Ezechiël 43:10-27

12 maart 2017, Poeriem
Thoralezing: Exodus 17:8-16

18 maart 2017
Thoralezing: Ki tiessà,  
Exodus 30:11-34:35.  
Haftarahlezing: 1 Koningen 18:1-39

25 maart 2017
Thoralezing: Wajakheel,  
Exodus 35:1-38:20.  
Haftaralezing: 1 Koningen 7:40-50
Thoralezing: Pekoedé,  
Exodus 38:21-40:38.  
Haftaralezing: 1 Koningen 7:51-8:21

Sprekers

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.

20.00 uur: Woudenberg: Lezing ds. 
Willem J.J. Glashouwer.   Locatie: 
Hervormde Kerk, Schoutstraat 
8a. Thema: Jeruzalem, Stad van 
God.

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

Heleen Bénard.   Locatie: 
Dorpshuis Irene, Jeen Hornstra-
weg 8. Thema: Ruth, Ester en wij.

20.00 uur: Bergambacht: Lezing ds. 
Willem J.J. Glashouwer.   Locatie: 
De Schakel, Schoolstraat 24. 
Thema: Antisemitisme in profe-
tisch perspectief.

Donderdag 2 maart
20.00 uur: Nieuw-Vennep: Seminar 

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

20.00 uur: Goes: Lezing ds. Kees van 
Velzen.   Locatie: Vredeskerk,  
Ds. W.H. van der Vegtplein 2. 
Thema: Die met tranen zaaien, 
zullen met gejuich maaien.

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

sus (2/5).   Locatie: Israëlcentrum, 
Patroonstraat 1. Met rabbijn 
Izak Vorst (thema: de pelgrim-
spsalmen) en prof. dr. M.J. Paul 
(thema: profetieën over Jeruza-
lem). 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: Emmaüs-
kerk, Plantsoenweg 1. Thema: 
De plaats van Israël in Gods 
heilsplan.

Donderdag 9 maart
19.30 uur: Goes: Thema-avond met 

ds. Dick Diepenbroek en Bas 
Belder. Voor en na de the-
ma-avond gelegenheid bezoek 
expositie De grote terugkeer.   
Locatie: Calvijncollege, Klein 
Frankrijk 19.

20.00 uur: Venlo-Blerick: Lezing Kees 
de Vreugd.   Locatie: Pinksterge-
meente Sion, Vossenerlaan 84. 
Thema: Pesach en Pasen.

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: Joods leven 
in het Nieuwe Testament.

15.00 uur: Amerongen: Lezing Eric 
Vink.   Locatie: Zorgcentrum Elim, 
Koenestraat 128. Thema: De pro-
jecten van Christenen 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 
Hoge Stins, 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 
heilsplan met de wereld.

Donderdag 16 maart
20.00 uur: Katwijk: Lezing ds. 

Henk Poot.   Locatie: het Anker, 
Voorstraat 74. Thema: Jezus, 
Jeruzalem en Israël.

20.00 uur: Hardenberg: Lezing 
ds. Jaap de Vreugd.   Locatie: 
Hessenwegkerk, Hessenweg 47. 
Thema: De plaats van Israël in 
Gods heilsplan.

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

sus (3/5).   Locatie: Israëlcentrum, 
Patroonstraat 1. Met Henk Dik 
(thema De graftuin in Jeruzalem) 
en ds. Henk Poot (thema De 
vrede van Jeruzalem). Kosten 
E 10,-, aanmelden via bijeen-
komst@cvi.nl of 033-2458824. 
Meer informatie:  
cvi.nl/israelcursus.

Dinsdag 21 maart
14.30 uur: Veenendaal: Lezing Heleen 

Bénard voor PCOB.   Locatie: 
Geb. Maranatha, Prins Bernhard-
laan 26. Thema: Ruth, Ester en 
wij.

20.00 uur: Ermelo: Lezing ds. Jaap 
de Vreugd.   Locatie: Het Venster, 
Horsterweg 40. Thema: De plaats 
van Israël in Gods heilsplan.

20.00 uur: Genderen: Lezing ds. 
Willem J.J. Glashouwer.   Locatie: 
Gereformeerde Kerk, Hoofdstraat 
76. Thema: Waarom Israël?

Woensdag 22 maart
20.00 uur: Eastermar: Seminar ds. 

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

20.00 uur: Arnhem: Lezing ds. Kees 
van Velzen.   Locatie: Kruiskerk, 
Lisdoddelaan 30. Thema: Israël.

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

sus (4/5).   Locatie: Israëlcentrum, 
Patroonstraat 1. Met Kees de 
Vreugd (thema: herleving van het 
Hebreeuws) en Jacques Brunt 
(thema: de openbaring van Gods 
heerlijkheid). Kosten E 10,-, aan-
melden via bijeenkomst@cvi.nl 
of 033-2458824. Meer informatie: 
cvi.nl/israelcursus.

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

Zaterdag 25 maart
13.00 – 17.00 uur: Apeldoorn: Fees-

telijke Jeruzalemdag.   Locatie: 
Gebouw 055, Condorweg 1. Spre-
kers: ds. Willem J.J. Glashouwer 
en prof. dr. Willem J. Ouweneel. 
Muziek: Gerald Troost & band. 
Toegang is gratis, wel van tevoren 
aanmelden via cvi.nl/jeruzalem of 
033-2458824. 

Maandag 27 maart
20.00 uur: Heerenveen: Seminar ds. 

Henk Poot (1/3).   Locatie: Trini-
tas, Coehoorn van Scheltingaweg 
1. Thema: Jeruzalem, stad van de 
grote Koning.

19.30 uur: Vaassen: Seminar ds. 
Willem J.J. Glashouwer (3/3).   
Locatie: De Rank, Torenstraat 15.  
Thema: Waarom Eindtijd? Teke-
nen der tijden.

Dinsdag 28 maart
19.30 uur: Goudswaard: Lezing Mari-

anne Glashouwer voor vrouwen-
vereniging.   Locatie: Rehoboth, 
Koningin Julianastraat 27. Thema: 
Met vreugde God dienen – Israëls 
feesten.

Woensdag 29 maart
20.00 uur: Eastermar: Seminar ds. 

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

Donderdag 30 maart
19.30 uur: Urk: Lezing ds. Henk Poot.   

Locatie: Herv. Gem. de Ark, 
Vlechttuinen 4. Thema: Waarom 
vertillen de volken zich toch aan 
Jeruzalem?

20.00 uur: Nieuwer ter Aa: Lezing 
ds. Jaap de Vreugd.   Locatie: het 
Anker, Kerklaan 4. Thema: Israël.

Zaterdag 1 april
13.00 – 17.00 uur: Hoogeveen: Fees-

telijke Jeruzalemdag.   Locatie: 
Oosterkerk, Leeuweriklaan 35. 
Sprekers: ds. Willem J.J. Glashou-
wer, prof. dr. Willem J. Ouweneel. 
Muziek: Holland Koor o.l.v. Jan 
Quintus Zwart. Toegang is gratis, 
wel van tevoren aanmelden via 
cvi.nl/jeruzalem of 033-2458824.

Maandag 3 april
20.00 uur: Heerenveen: Seminar ds. 

Henk Poot (2/3).   Locatie: Trini-
tas, Coehoorn van Scheltingaweg 
1. Thema: Jeruzalem, stad van de 
grote Koning.

Dinsdag 4 april
19.30 uur: Leeuwarden: Lezing ds. 

Henk Poot.   Locatie: Kurioskerk, 
Julianalaan 38. Thema: Zoon van 
de Gezegende.

Woensdag 5 april
20.00 uur: Alblasserdam: Seminar ds. 

Henk Poot (1/2).   Locatie: Evang. 
Gemeente Jozua, Amperestraat 4. 
Thema: Gered door Jezus, geleid 
door de Geest, gezonden in de 
wereld.

20.00 uur: Abbebroek: Lezing ds. 
Kees van Velzen.   Locatie: 
Hervormde Kerk, Kerkplein 11. 
Thema: Israël.

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

sus (5/5).   Locatie: Israëlcentrum, 
Patroonstraat 1. Met Pieter van 
Oordt (thema: alles over Israël-
producten) en prof. dr. Jacques 
Barth (thema: zijn oorlogstrau-
ma’s erfelijk?). Kosten E 10,-, aan-
melden via bijeenkomst@cvi.nl 
of 033-2458824. Meer informatie: 
cvi.nl/israelcursus.

20.00 uur: Groningen: Lezing ds. 
Kees Kant.   Locatie: Immanu-
elkerk, Overwinningsplein 1. 
Thema: De grote rol van Israël in 
Gods heilsplan met de wereld.

20.00 uur: Sloten: Lezing ds. Henk 
Poot.   Locatie: Grutte Tsjerke, 
Heerenwal 52. Thema: Jezus, 
Israël en Jeruzalem.

Maandag 10 april
20.00 uur: Heerenveen: Seminar ds. 

Henk Poot (2/3).   Locatie: Trini-
tas, Coehoorn van Scheltingaweg 
1. Thema: Jeruzalem, stad van de 
Grote Koning.

Woensdag 12 april
19.30 uur: Goes: Thema-avond met 

Andre Diepenbroek en Theo 
Koppes. Voor en na de thema- 
avond gelegenheid bezoek 
expositie De grote terugkeer.   
Locatie: Calvijncollege, Klein 
Frankrijk 19. Thema: Uitleg van de 
Seideravond. Graag van tevoren 
aanmelden bijeenkomst@cvi.nl of 
via 033-2458824. Kosten E 5,-.

Donderdag 13 april
20.00 uur: Kamerik: Lezing ds. Kees 

van Velzen.   Locatie: Hervormd 
Centrum Elim, Burg. Talsmaweg 
19. Thema: Israël.

Dinsdag 18 april
20.00 uur: Eindhoven: Lezing ds. 

Jaap de Vreugd.   Locatie: De 
Schuilplaats, Marconilaan 70. 
Thema: Israël.

Woensdag 19 april
20.00 uur: Alblasserdam: Seminar ds. 

Henk Poot (2/2).   Locatie: Evang. 
Gemeente Jozua, Amperestraat 4. 
Thema: Gered door Jezus, geleid 
door de Geest, gezonden in de 
wereld.

Zaterdag 29 april
13.00 tot 17.00 uur: Dordrecht: Fees-

telijke Jeruzalemdag.   Locatie: 
Grote Kerk, Lange Geldersekade 
2. Sprekers: ds. Willem J.J. Glas-
houwer, prof. dr. Willem J. Ouwe-
neel. Muziek: Jeruzalem-scratch- 
koor onder leiding van Bert Note-
boom. Toegang is gratis, wel van 
tevoren aanmelden via  
cvi.nl/jeruzalem of 033-2458824. 

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 E 15,00 
voorverkoop en E 17,50 aan de 
zaal. Kinderen t/m 12 jaar gratis. 
Bestellen en voorverkoopadres-
sen: hinenisymfonieorkest.nl.

Donderdag 23 maart 
19.45 uur: Almkerk: Zingen voor 

Israël.   Locatie: Gereformeerde 
kerk, Voorstraat 16.

Dinsdag 28 maart 
19.45 uur: Bleiswijk: Zingen voor 

Israël.   Locatie: Dorpskerk, 
Kerkstraat 4.

Vrijdag 31 maart 
19.45 uur: Balk: Zingen voor Israël.   

Locatie: De Paadwizer, Siemen 
de Jongstrjitte 2.

Overig

Tot 29 april
10.00 – 16.00 uur: Nijkerk: Shoah 

– Hoe was het menselijker-
wijs mogelijk?   Unieke Yad 
Vashem-tentoonstelling in het 
Israëlcentrum, Patroonstraat 1. 
Dagelijks gratis te bezichtigen 
(zondag gesloten).

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 300 verschijnt op 24 maart 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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The meaning of life
Ik weet nog goed wat ik me na mijn eerste week bij 
Aleh afvroeg: wat is de betekenis van het leven voor 
deze meervoudig gehandicapte kinderen? Bijvoorbeeld 
bij David*, die gezond werd geboren maar zich als baby 
verslikte in zijn melk. Zijn moeder wikkelde de warme 
fles in een doek, zodat David zelf kon drinken. Dat ging 
helemaal fout: David kreeg te lang geen zuurstof, met 

ernstig hersenletsel tot gevolg. Inmiddels is hij zeven jaar oud en volledig 
afhankelijk van anderen.
Door mijn periode bij Aleh heb ik geleerd om de persoon achter het gezicht te 
ontdekken. Ik heb geleerd dat David en al die anderen meer zijn dan een kind 
met een meervoudige handicap. Het is belangrijk om op de kleine dingen te 
letten: een lach, de manier waarop ze naar je kijken, en zelfs als ze je wegdu-
wen omdat ze iets niet leuk vinden. Deze dingen maken mij duidelijk dat er 
een mens schuilt achter de handicap. Misschien zijn ze niet ‘normaal’, maar het 
zijn wel mensen. Mensen die zorg en heel veel liefde nodig hebben. 
Als ik door de straten van Jeruzalem loop, zie ik allerlei culturen om me heen. 
Hoewel Joden, Arabieren en christenen hier samenleven, zijn er toch veel 
problemen. Maar als ik door de deur van Aleh Jeruzalem loop, lijkt het alsof ik 
een andere wereld binnenstap. Een wereld waar culturen samenkomen, waar 
men voor elkaar zorgt en waar politiek ineens onbelangrijk is. Ik zie een Joodse 
verzorger knuffelen met een Arabisch kind. Ik zie een vloeiende samenwerking 
tussen een Arabische en Joodse verpleegkundige. Ik hoor een Joodse verpleeg-
kundige aan haar Arabische collega vragen hoe ze een Arabisch woord moet 
uitspreken, gevolgd door gegiechel omdat het maar niet lukt. Ik zie hoe een 
orthodox-Joodse familie die hun kind bezoekt een Arabische man vriendelijk 
groet ...
Aleh baseert zijn beleid op de Thora. In de Thora is gelijkheid voor iedereen 
belangrijk. Iedereen verdient zorg en niemand mag worden geweigerd. In een 
complexe samenleving als die in Israël vraagt dat vooral wederzijds respect. Of 
zoals Aleh Negev-oprichter Doron Almog het zegt: “Een samenleving kun je 
beoordelen aan de hand van de kracht van de zwakste schakel.” 

* De bewoner die hier met mij op de foto staat is niet David

Uncover what makes you move
Jaaa! We gaan deze zomer weer naar Israël! Ga jij met ons mee?

We gaan drijven in de Dode Zee, chillen in Tel Aviv en vrijwilligerswerk doen voor 
de armste inwoners van Jeruzalem. Verder bezoek je natuurlijk de hoogtepunten 
van Jeruzalem, ontmoet je de bevolking van Israël en nemen we een kijkje in één 
van de meest omstreden gebieden  
ter wereld.

Lijkt het jou niet vervelend om  
dat met een toffe groep jongeren  
te beleven? Meld je dan snel aan  
voor onze jongerenreizen! 

»  Check isreality.nl/travel  
voor alle info.

Doe jij al mee aan  
de 122:6 challenge?

122 dagen in actie 
voor vrede en voor 
Israël: dat is de  
122:6 challenge  
van Isreality!
De challenge is vernoemd naar Psalm 122:6, 
waarin wordt opgeroepen om te bidden voor de 
vrede van Jeruzalem. Dat is hard nodig in een tijd 
waarin Jeruzalem het doelwit is van aanslagen en 
politiek getouwtrek.

Tot en met 24 mei (de dag waarop Israël viert 
dat Jeruzalem vijftig jaar geleden weer één stad 
werd) kun jij meedoen aan de challenge. Bijvoor-
beeld door elke dag te bidden voor de vrede van 
Jeruzalem, dagelijks Psalm 122 te lezen of door 
eenmalig € 12,26 te doneren voor Aleh Jeruzalem, 
een hulporganisatie waar meervoudig gehandi-
capte kinderen uit verschillende bevolkingsgroe-
pen worden geholpen.

»  Je kunt ook een gratis ebook downloaden  
met tips om te bidden voor Israël. 
 Check isreality.nl/1226challenge voor alle  
ins en outs! 
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