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‘Zijn koninkrijk staat 
vast. Nu al waar Zijn 
wil gedaan wordt, 
maar straks in alle 
openbaarheid.’ 
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Zing vrolijk, dochter van Sion! Juich, Israël!

Wees blij en spring op van vreugde met heel

uw hart, dochter van Jeruzalem! (Sefanja 3:14) 

VN zoeken artsen  
in Israël

De Verenigde Naties zijn voor hun vre-
desmissies wereldwijd op zoek naar me-
dici die hulp kunnen verlenen. Ze hebben 
hiervoor hun oog op Israël laten vallen. 
In het Israëlische leger zijn veel medici, 
met ervaring in het veld, die geschikt 
zouden zijn voor dergelijke missies. De 
VN zoeken met name vrouwen voor deze 
functies en die zijn in Israël te vinden. 
VN-ambassadeur van Israël Danny Danon 
zei dan ook: “Ons menselijke kapitaal is 
het geheim van ons succes als natie. We 
zijn trots op de vele vrouwelijke leiders in 
dit vak.” | Foto: Flash90

Eervolle taak

Rabbijn Marvin Hier, oprichter van het 
Simon Wiesenthal Centrum krijgt de eer 
om de fakkel voor Israëls Onafhankelijk-
heidsdag aan te steken. Hij is daarmee de 
eerste niet-Israëli die hiervoor gevraagd 
wordt. Minister Miri Regev van Cultuur 
zei dat het betrekken van Joden in de 
diaspora symboliseert dat Joden wereld-
wijd een aandeel hebben in de Joodse 
staat. Rabbijn Hier zei: “Ik erken dat door 
het aansteken van deze fakkel ik slechts 
een boodschapper ben van voorgaande 
generaties Joden – onder wie mijn fami-
lie – die alles opofferden om de droom 
levend te houden dat hun kinderen 
zouden terugkeren naar het land Israël en 
Jeruzalem.” | Foto: SWC

Dansend vieren Israëli’s feest bij de Klaagmuur, kort na de herovering van Jeruzalem  
in 1967 tijdens de Zesdaagse Oorlog. Negentien jaar lag de stad onder Jordaanse  
overheersing en hadden Joden geen enkele toegang tot hun meest heilige plaats.  

Dat de stad weer in Joodse handen viel, werd als niets minder dan een Godswonder gezien.  
En dat was het natuurlijk ook. Nu, vijftig jaar geleden.

Die vijftig jaar hebben ook een bijzondere 
betekenis. Het is de tijd van het jubeljaar 
uit het Bijbelboek Leviticus. Zeven keer 
zeven jaar en het daaropvolgende, vijftig-
ste jaar was een jubeljaar, een heilig jaar, 
waarin ieder zou terugkeren naar zijn bezit 
(Leviticus 25:10). Die woorden ‘terugkeren 
naar zijn bezit’ krijgen bijzondere beteke-
nis in het licht van de terugkeer van het 
Joodse volk naar het bezit dat God hen 
eens beloofde: het land Israël. In 1917 ver-
klaarde de Britse regering met de Balfour-
verklaring gunstig tegenover de stichting 
van een Joods tehuis in Palestina te staan. 
Vijftig jaar later, in 1967, viel Jeruzalem 
weer geheel in handen van de Joden.

God is trouw aan Zijn beloften. Jeruzalem 
is de stad waar de Heere Zijn naam wilde 
en zal doen wonen. Op diverse manieren 
besteden we daarom dit jaar aandacht 
aan dit feestelijke jubileum. Deze maand 
opent onze zomertentoonstelling Jubel-
jaar in Jeruzalem, waarin u de bewogen 
geschiedenis van de stad kunt zien. 

Gelijktijdig geven we de prachtige glossy 
Jeruzalem uit.

Bij een feest horen ook cadeaus. Daarom 
steunen we in Jeruzalem de organisatie 
Aleh, waar meervoudig zwaar gehan-
dicapten een warm en respectvol thuis 
vinden. Viert u mee? | Foto: GPO

Feest in Jeruzalem
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Verlost van  
Assur

De dingen gebeuren precies op tijd. Op Gods tijd. Niet 
eerder en niet later. Het apocriefe boek 4 Ezra 4:36-37 
zegt: “Hij heeft de tijd in zijn weegschaal gewogen en 
de tijden de maat genomen en de tijdstippen geteld en 
Hij zal niet in beweging komen of tijden in beweging 
brengen, voordat de maat vol is.” Eenmaal is de maat vol. 
De zesde engel die de bazuin blaast, laat deze vier vast-
gebonden, dus demonische, engelen los. Een derde deel 
van de mensen wordt gedood. Maar het zijn ‘tekenen der 
tijden’ die wijzen op Zijn komst in heerlijkheid! Ook de 
boze engelen dienen de Heere (vgl. 1 Samuël 16:14,  
1 Koningen 22:19-23). 

De Eufraat
De engelen zijn vastgebonden gehouden bij de rivier de 
Eufraat. Deze rivier vormt de grens van het beloofde land 
zoals dat eenmaal aan Israël gegeven zal worden (Ge-
nesis 15:18). Bij het nieuwe gebied in Ezechiël 47 wordt 
hij echter niet genoemd. Aan gene zijde van de Eufraat 
(gezien vanuit Israël) bevonden zich de vijanden, met 
name Assyrië. En zo werd de rivier haast symbool van de 

vijanden van Israël en van God. Als die ‘overliep’ (Jesaja 
8:7) stroomden de vijanden uit Assyrië Israël binnen. 
Assyrië wordt ook genoemd bij de opsomming van de vij-
anden van Israël in Psalm 83. Daar wordt de vijandschap 
tegen Israël doorzien als vijandschap tegen de God van 
Israël. Door Assyrië zijn de tien stammen van Israël in 
ballingschap weggevoerd, naar de andere kant van de  
Eufraat. Ninevé was de hoofdstad. Van de overzijde van de 
Eufraat is dus niet veel goeds voor Israël te verwachten.

Redding en gerechtigheid
Maar Micha 5:4-6, het prachtige gedeelte over de komst 
van Hem die een Heerser zal zijn in Israël, zegt: “Hij zal 
Vrede zijn (...) Zo zal Hij ons redden van Assur (...) Het 
overblijfsel van Jakob zal zijn te midden van vele volken 
als dauw van de Heere, als regendruppels op het gewas.”
En de profeet Ezechiël 28:26 zegt: “Zij zullen daar [in 
Israël] veilig wonen en huizen bouwen en wijngaarden 
planten; ja, veilig zullen zij wonen, terwijl Ik gerichten 
voltrek aan allen uit hun omgeving, die hen veracht heb-
ben. En zij zullen weten, dat Ik, de Here, hun God ben.”
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“Laat de vier engelen los, die bij de grote rivier, de Eufraat, gebonden zijn. En de vier  
engelen, die tegen het uur en de dag en de maand en het jaar waren gereed gehouden, werden  

losgelaten om het derde deel van de mensen te doden” (Openbaring 9:14-15).

Israël
●   Sinds enkele maanden heeft Hamas 

een nieuwe leider in Gaza, Yahya 
Sinwar. Hij staat bekend als een 
onvoorspelbare en gewelddadige 
extremist. Breng ook deze ernstige 
situatie bij de Heere God en bid om 
bescherming voor (het zuiden van) 
Israël. 

●   Israël moet voortdurend op zijn hoe-
de zijn voor vijanden aan de grenzen. 
Hamas (soennitisch) in Gaza, 
Hezbollah (sjiitisch) in Libanon en de 
ayatollahs van Iran (sjiitisch). Psalm 
35 is een lange psalm maar heel spe-
ciaal om voor Israël te bidden. 

●   De meeste messiaanse gemeenten 
in Israël komen op de Sjabbat bijeen, 
terwijl bijna alle Arabische chris-
tenen hun diensten op de zondag 
houden. Hoe de verschillen ook zijn, 
bid voor de christenen in Israël, dat 
men elkaar ontmoet en respecteert. 

●   Deze maand wordt gevierd dat 
Jeruzalem sinds vijftig jaar weer 
herenigd is. Een goede gelegenheid 
om de bedevaartpsalmen te lezen 
en te bidden voor de stad en haar 
inwoners (Psalm 120 tot 134). 

●   Bid voor het werk van Aleh, de 
grootste hulporganisatie voor 
meervoudig gehandicapten in Israël. 
Opkomen voor de allerzwaksten is 
ons jubileumcadeau voor vijftig jaar 
Jeruzalem! 

Voorbede
●    De Palestijnen herschrijven via 

Unesco de geschiedenis van Jeruza-
lem. Niet alleen de Joodse geschie-
denis wordt herschreven, maar ook 
de christelijke. Bid dat dit doordringt 
tot de kerken en men hiertegen in 
actie komt.

●   Vier trefwoorden voor uw tijd van 
voorbede zijn tijd, stilte, lees en lef. 
Neem de tijd – God geeft deze tijd 
een meerwaarde. Wees stil – dan 
daalt Gods stilte neer. Lees het 
Woord – God spreekt door Zijn 
Woord. Toon lef – om te luisteren  
en hiernaar te handelen.

Christenen voor Israël
●   Bid dat de sprekers en publicisten 

van Christenen voor Israël de juiste 
woorden zullen vinden en relevante 
Bijbelgedeelten gebruiken om Israël 
uit te leggen en te verdedigen. Er is 
zo veel bizar nieuws uit de omliggen-
de landen. Israël is in groot gevaar.

●   Bid voor de medewerkers van 
Christenen voor Israël in Nederland 
en wereldwijd. Er komt veel op ons 
af: theologisch, politiek, maatschap-
pelijk. Antisemitisme raakt ons diep. 
We heten niet voor niets Christenen 
voor Israël.

T
o

v
! n

ie
u

w
s Pesachbus

Ihab, buschauffeur in Jeruzalem en moslim, wilde iets leuks doen voor zijn Joodse passagiers en versierde zijn bus daar-
om in Pesachstijl. Volgens de Bijbelse voorschriften reinigen Joden hun huis voor Pesach grondig van alles waar maar 
meel of gist in kan zitten. Om ervoor te zorgen dat het in de tussenliggende dagen schoon blijft, bedekken ze vaak veel 
oppervlakten met aluminiumfolie. “Ik wist niet hoe ik mijn bus ‘koosjer voor Pesach’ kon maken”, zei Ihab, “maar een 
Joodse vriend heeft me wat geholpen.” Ihab versierde de bus verder met bloemen, ballonnen en zelfs een kleine seder-
tafel. De reacties waren heel enthousiast. “Ik was geraakt door hoe blij de mensen reageerden. Ik wilde ze zó blij maken 
dat we een dag van elkaar zouden houden. Ik hoop dat dat voor altijd zo blijft.” | Foto’s: Ynetnews

Gebedspunten
Pieter Bénard



Begin april mocht ds. Willem J.J. Glashouwer spreken in Kaliningrad, een 
stukje Rusland aan de Oostzee, tussen Polen en Litouwen. Daar vond 
een rondetafelgesprek plaats tussen vertegenwoordigers van diverse 
christelijke denominaties en plaatselijke Joodse leiders.

Deze bijeenkomst was een primeur, 
georganiseerd door voorganger Ghen-
nady, die hoopte dat het gesprek een 
mijlpaal zou worden in de Joods-chris-
telijke dialoog in het land. Ds. Glashou-
wer mocht spreken en zijn boodschap 
werd positief ontvangen. Vanuit alle 
aanwezige christelijke denominaties 
werd schuld beleden voor hoe de kerk 
zich tegen het Joodse volk heeft ge-
keerd in de geschiedenis. Ds. Glashou-
wer sprak over Gods plan voor Israël en 
onze verwachting voor wat komen gaat. 
Veel aanwezigen werden geraakt. 

Winkels Tel Aviv open op Sjabbat
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Kanttekening

Geen rust
In de tijd na de Tweede Wereld-
oorlog klonk uit veler mond ‘nooit 
weer’. Toch is er sinds die tijd geen 
jaar voorbijgegaan dat er niet ergens 
op de wereld een oorlog woedde. 
In veel gevallen was Israël daarbij 
betrokken, altijd als de aangevallen 
partij. Als je het goed beschouwt 
is Israël in permanente staat van 
oorlog sinds de stichting in 1948. 
Want de terreurdaden in de vorm 
van steekpartijen en het met de 
auto inrijden op onschuldige burgers 
- de laatste weken aan de orde van 
de dag - zijn gewoon oorlogshande-
lingen.

Ze passen volledig in het kader van 
het in vele toonaarden herhaalde 
dreigement om heel Israël van de 
kaart te vegen en de Joden de zee 
in te drijven. Vorige week nog sprak 
op de tv een Palestijnse vrouw zich 
daarover in niet mis te verstane 
woorden uit: “Het ‘beloofde land’? 
Dat is land dat beloofd is om hen 
(de Joden) te verzamelen om hen 
uit te roeien volgens een goddelijke 
opdracht.”
Een net zo verontrustende opmer-
king kwam uit de mond van een 
commandant van het Israëlische 
leger: “Hamas is gereed voor een 
volgende oorlog”. Daarbij kun je 
nog de berichten voegen over de 
grote aantallen raketten die door de 
terreurorganisatie Hezbollah met 
hulp van Iran zijn opgesteld langs de 
Libanese grens met Israël. Onlangs 
werd de volgende uitspraak gedaan 
door een hooggeplaatst persoon in 
de Verenigde Naties: “Israël is onder 
de grootste bedreiging sinds 1948”. 
En dat aan de vooravond van het 
zeventigjarig bestaan van de Joodse 
staat.

De oorlog is nooit voorbij. Zeker 
niet voor de vele overlevenden van 
de Holocaust, in en buiten Israël. 
Zij lijden nog altijd intens, zowel 
psychisch als lichamelijk. De herin-
nering aan de verschrikkingen en het 
verlies van geliefden gaan nooit over 
en lijken sterker te worden bij het 
klimmen van de jaren.

Daartegenover kan alleen een 
woordeloos troosten staan: “Troost, 
troost Mijn volk”. Ondanks alles 
daarom ten slotte dit wonderlijke 
bericht: ‘Het aantal toeristen dat 
in de maanden maart tot mei Israël 
bezoekt, overtreft alle voorgaande 
cijfers.’ Nooit bezochten zoveel 
mensen - vooral gelovigen uit de 
volken - in zo’n korte tijd het land 
dat door de eeuwige God beloofd is 
aan Israël, het Joodse volk.

Pim van der Hoff, hoofdredacteur
pvdhoff@cvi.nl

De Israëlische veiligheidsdienst betrap-
te eind april twee vrouwen uit Gaza die 
explosieven probeerden te smokkelen naar 
Israël. De explosieven zaten verstopt in 
buisjes die waren gelabeld als medicijnen. 
Een van de twee vrouwen had toestem-
ming om de grens over te steken om in 
Israël te worden behandeld tegen kanker. 
De Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet 
vermoedt dat Hamas de explosieven wilde 
gebruiken om aanslagen te plegen in Israël.

Explosievensmokkel

’Gedenk de sabbatdag, dat u die 

heiligt. Zes dagen zult u arbeiden 

en al uw werk doen, maar de 

zevende dag is de sabbat van de 

Heere, uw God.’ (Exodus 20:8-10)

Geen stille 
tocht in 

Rotterdam
Op Stille Zaterdag organi-
seerde het de organisatie 
Palestine Return Centre 
(PRC) een congres in De 
Doelen in Rotterdam. 
PRC is volgens diverse 
inlichtingendiensten een 
frontorganisatie voor 
Hamas in Europa. Burge-
meester Aboutaleb stond 
PRC desondanks toe het 
congres te houden. 

Christenen voor Israël besloot 
daarop een stille tocht te 
organiseren uit protest tegen 
dit congres en uit solidariteit 
met de Joodse gemeenschap 
in Nederland. Maar bij het 
vragen om toestemming bij  
de Rotterdamse politie kreeg 
de organisatie deze niet. Vol-
gens de gemeente Rotterdam 
kon de politie de veiligheid 
hierbij niet garanderen.
Dit viel niet goed bij diverse po-
litici. Zij vroegen zich af waar-
om een vermeende frontor-
ganisatie van Hamas vrij baan 
krijgt een congres te houden, 
maar een stille tocht, waaraan 
naar schatting 150 deelnemers 
zouden meedoen, niet zou 
kunnen worden beveiligd. 
ChristenUnie, CDA, VVD, PVV 
en de SGP uitten deze verba-
zing gezamenlijk in een aantal 
Kamervragen aan de minister 
van Binnenlandse Zaken.

Het gemeentebestuur van 
Tel Aviv probeerde dit al 
jaren als plaatselijke veror-
dening erdoor te drukken, 
maar de Israëlische regering 
schoof het voorstel steeds 
voor zich uit. De Israëlische 
wet verbiedt bedrijven om op 
Sjabbat te opereren, uitge-
zonderd horeca- en uitgaans-
gelegenheden. Het gemeen-
tebestuur van Tel Aviv, dat 
bekend staat als de meest se-
culiere stad van Israël, stapte 
naar het Hooggerechtshof, 
dat ook een imago heeft van 
een seculier bolwerk, en 
kreeg gelijk. Dit tot groot 
ongenoegen van religieuze 
Israëli’s die er alles aan willen 

doen om het besluit aan te 
vechten.
De Sjabbat is door de Heere 
aan Israël opgedragen als 
rustdag. Israël kent geen 
weekend van twee dagen, 
dus de Sjabbat is de enige 
rustdag die het land kent. 

Gelovige Joden zien het als 
een aantasting van Gods 
Naam als Joden de Sjabbat 
verbreken. Toch lijkt de secu-
liere invloed de laatste jaren 
te winnen en mogen steeds 
meer bedrijven hun deuren 
openen op de Sjabbat.

Israëlliefde  
aan de Oostzee

Ds. Willem J.J. Glashouwer spreekt in Kaliningrad. 
| Foto: C4I

Foto: Flash90

Kleine supermarkten in Tel Aviv mogen van het Israëlische  
Hooggerechtshof hun deuren openen op Sjabbat. 

Inwoners van Gaza bij een grensovergang tussen 
Gaza en Israël. | Foto: Flash90
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Hoe staat het met ons land?

Maar voordat de Zoon des mensen 
met dat oordeel komt, zullen er nog 
waarschuwende oordelen over de 
volken komen. Hoe staat Nederland 
er nu voor? Hoe beoordeelt de Heere 
een volk? Geeft de Bijbel ons criteria 
of aandachtspunten voor zo’n be-
oordeling? Wat kunnen wij doen? Ik 
denk dat de volgende punten belang-
rijk zijn: 

1. De armen
Hoe gaat een land om met de armen? 
“Zie, dit was de ongerechtigheid van 
uw zuster Sodom: trots, overdaad 
van voedsel en zorgeloze rust had zij 
met haar dochters. De hand van de 
arme en de behoeftige ondersteunde 
zij echter niet” (Ezechiël 16:49). Veel 
Schriftplaatsen uit de Tenach, profe-
ten en citaten uit het Nieuwe Testa-
ment benadrukken rechten van armen 
en behoeftigen. Op dit punt ‘scoort’ 
ons land steeds slechter. Ontwikke-
lingshulp wordt afgebouwd. Koop-
kracht voor bejaarden gaat achteruit. 
We leven met de mentaliteit van en de 
toestand in Sodom, zoals Ezechiël die 
beschrijft. 

2. De kerk
Wat is de toestand van de kerk in een 
land of een samenlevingsverband? 
Zijn wij een “zout in Nederland”? 
Laten wij het “licht van het evangelie” 
helder schijnen in onze omgeving? (zie 
Matteüs 5:13-16) Helaas moet ik con-
stateren dat de kerk weinig of niets 
meer te zeggen heeft aan de wereld. 
We zijn een praatgroepje geworden 

in de marges van de samenleving. De 
leegloop gaat nog steeds door. Kerken 
worden gesloten en moskeeën geo-
pend. Het doet me pijn dit te schrij-
ven. Zijn we Laodicea geworden?

3. Rechtvaardige wetten
Heeft een land rechtvaardige en goede 
wetten? Of geldt het verwijt van de 
Heere: “Zij hebben (...) Mijn verorde-
ningen (...) Mijn bepalingen verwor-
pen” (Ezechiël 5:6). Denk aan wetten 
die bepaalde zonden ‘wettig’ maken. 
Houdt men in een land zich aan Gods 
regels en wetten? Wat is er gebeurd? 
Het is begonnen bij de verlichting. We 
hebben toen de Heere God vaarwel 
gezegd. ‘Geen God, geen meester’ 
was de leus. De Bijbel zegt: “Omdat 
u de Heere verlaten hebt, zal Hij u 
verlaten” (2 Kronieken 24:20). Zo is er 
een geestelijk vacuüm ontstaan, dat 
opgevuld wordt door allerlei gevaar-
lijk occultisme en door de islam. Een 
kalifaat in plaats van het Koninkrijk. 
Met de Heere verdwijnt ook Zijn be-
schermende hand en hebben duistere 
machten vrij spel. Dat is de toestand 
waarin ons land zich nu bevindt. 

4. Israël
Hoe is de houding van een land 
tegenover Israël? “Ik zal zegenen wie 
u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik 
vervloeken” (Genesis 12:3). Dit is een 
helder en makkelijk controleerbaar 
punt. Want Israël is een toetssteen 
voor Gods zegen of vloek. Hoe staat 
het met onze houding tegenover Is-
raël? We weten dat de EU zich als een 

vijand van Israël gedraagt en dat de 
Verenigde Naties een producent zijn 
van oneerlijke en lasterlijke anti-Is-
raëlresoluties en -besluiten. Gaan we 
gewoon mee met de anti-Israëlmen-
taliteit die zo goed als heel de wereld 
besmet heeft? Een mentaliteit die ons 
in snel tempo brengt bij het moment 
waarop de Heere zegt: “Op die dag zal 
het gebeuren dat Ik alle heidenvolken 
die tegen Jeruzalem oprukken, zal 
willen wegvagen” (Zacharia 12:9). He-
laas ziet het ernaar uit dat we gewoon 
met de EU en de VN meesjokken in 
hun verderfelijke koers wat Israël 
betreft.

Hoop op uitkomst
Heeft u die tekst uit Zacharia goed 
gelezen? Er staat “zal willen wegva-
gen”. Gods genade en Zijn geduld zijn 
nog steeds heel groot. Maar even ver-
der, in Zacharia 14. lezen we dat “alle 
heidenvolken” tegen Jeruzalem gaan 
strijden en dan zal de Heere zelf die 
volken vernietigen zoals Hij het leger 
van Sanherib in de tijd van Hizkia 
vernietigde. Het is nu nog genadetijd, 
een periode waarin de Heere nog 
waarschuwt. 
Wat kunnen we doen? Ik vrees dat 
een massale bekering zoals in de tijd 
van Jona en Ninevé, er niet in zit. 
Misschien kan het vierde aandachts-
punt nog omgebogen worden ten 
goede: een regering die achter Israël 
staat. Misschien zal de Heere nog een 
opwekking geven in de kerk. 

De Schepper van hemel en aarde, de Heere, let aandachtig op de volken. Ook op ons  
Nederlandse volk. Veel Bijbelse profetieën gaan over volken als Babel, Egypte, Moab, Syrië  

en Perzië. Tijdens het laatste oordeel worden de volken in twee groepen verdeeld:  
in schapen en bokken (Matteüs 25:31-46). Daarna volgt het oordeel. 
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Roger van Oordt
rvoordt@cvi.nl

Uitzien naar 
Hem

Ds. Willem Glashouwer schreef 
onlangs twee boekjes: één over de 
tekenen van de tijden en één over 
de teksten waarin Jezus spreekt 
over ‘totdat’, met betrekking tot de 
voleinding. De tijd waarin we nu 
leven is de tijd tussen het mooie 
begin in Genesis 1 en de bruiloft van 
het Lam en het neerdalen van het 
hemels Jeruzalem in Openbaring 22. 
De Heiland gaf die woorden over de 
tekenen van de eindtijd om ons niet 
onwetend te laten. 

De woorden zijn niet alleen waarschu-
wingen, maar juist ook een bemoedi-
ging om trouw te zijn in die periode. 
De Bijbel begint met een bruiloft, in 
het midden gaat het over de bruiloft 
(Hooglied) en het eindigt met de brui-
loft van het Lam, de Zoon van David. 
Over wat daarna gebeurt geeft de 
Schrift niet zo veel informatie. 
Ik denk dat het een heerlijke tijd zal 
zijn. Niet van werkeloosheid, maar 
van werken in Zijn koninkrijk. Een 
koninkrijk waar vrede, gerechtigheid 
en waarheid zullen overwinnen. Met 
de overwinnaars. In Openbaring 12 
staat dat zij de duivel hebben over-
wonnen door het bloed van het Lam, 
door het woord van hun getuigenis 
en ze hebben hun leven, dat is hun 
‘eigen ik’, niet liefgehad tot in de 
dood. Zo mogen wij ook staan in het 
verlossingswerk van de Here Jezus, 
getuigenis afleggen dat Hij de Heer is 
en Hem de autoriteit geven over ons 
leven. Ons eigen leven afleggen en 
het opnieuw ontdekken in Hem.

We moeten helaas belijden dat we 
het vaak afleggen tegen ons egoïsme, 
zelfhandhaving, zelfverheerlijking 
en leven volgens ‘ik kom eerst en ik 
kom laatst’. Dit is vaak de oorzaak 
geweest van ons falen als gemeen-
te, met tot gevolg verdeeldheid en 
mislukking.
In deze tijd waarin alles in de weten-
schap, politiek en religie het men-
selijke uitademt en met God en Zijn 
geboden geen rekening mag worden 
gehouden, mogen we ons veroot-
moedigen voor het Lam, de wortel en 
het geslacht van David, de blinken-
de Morgenster. In Hem mogen we 
krachtig de weg gaan, die Hij ons is 
voorgegaan, afzien van onszelf en 
opzien naar Hem.

Zijn koninkrijk staat vast, nu al waar 
Zijn wil gedaan wordt, maar straks 
in alle openbaarheid. De Koning der 
Joden zal zitten op de troon van 
Zijn vader David te midden van Zijn 
volk Israël. Een heerlijk vooruitzicht! 
Israël komt thuis om de Messias te 
ontmoeten in Jeruzalem.

De gebouwen van het Binnenhof aan de Hofvijver in Den Haag. Het centrum van waaruit ons land wordt bestuurd. | Foto: Alias 0591/CC2.0 Flickr



Op 20 april werd in het Noord-Hollandse Laren een  
monument onthuld voor de 48 kinderen van de 
Berg-Stichting die zijn vermoord tijdens de Tweede  
Wereldoorlog. 

Bij het monument komt een plaquette waarin de namen van de 
vermoorde kinderen zijn gegraveerd. Zo moet worden voorko-
men dat deze kinderen ooit zullen worden vergeten en wordt 
de jeugd van nu geïnformeerd over de afschuwelijke gevolgen 
van de Holocaust.

Van 1911 tot 1965 was in Laren – op de plaats waar nu de scho-
lengemeenschap Laar & Berg staat – de Berg-Stichting geves-
tigd (zie bovenste foto). Voor de oorlog was dit een instelling 
voor uit huis geplaatste Joodse kinderen. Na de oorlog was het 
een tehuis voor Joodse weeskinderen.
Van de 106 Joodse jongens en meisjes van 4 tot 21 jaar die bij 
aanvang van de bezetting in de Berg-Stichting verbleven, 
hebben er maar zestig de oorlog overleefd. 48 kinderen en  
4 stafleden zijn vermoord in Auschwitz en Sobibor. Zij die het 
overleefd hebben, hadden dit vooral te danken aan het moedige 
verzet van het niet-Joodse directie-echtpaar Jan en Tine  
Reitsema (zie onderste twee foto’s).

Daarna moesten we eigenlijk verder 
rijden naar een volgende plaats, maar 
de verantwoordelijke stond erop dat 
we nóg een familie zouden bezoe-
ken. We stemden in en toen we op 
het adres arriveerden, stond de man, 
Eduard, al buiten in het lentezonnetje 
op ons te wachten om ons te verwel-
komen. Hij nodigde ons uit in zijn ty-
pische Sovjetflatje, dat ook van binnen 
nog oogde als in de Sovjettijd. Eduard 
had altijd een hoge positie gehad, 
maar kon nooit de top bereiken omdat 
hij Joods was.

Goed gevolg
Het was nu aan ons om onszelf te 
introduceren en om hem en zijn vrouw 
iets te vertellen over Israël en over de 
terugkeer die vele Joden vanuit Oekra-
ine maken, zowel jong als oud. Eduard 
en zijn vrouw luisterden vol aandacht, 
maar toen ik was uitgesproken, zei hij: 
“Wij zijn te oud om alija te maken!” 
Maar, opperde ik, misschien willen je 
kinderen of kleinkinderen wel meer 
horen over Israël? Plotseling klaarde 
zijn gezicht op en hij antwoordde: 
“Zover had ik eigenlijk nog niet ge-

dacht.” We gaven hem onze brochure. 
Het is dezelfde brochure als die in het 
geleverde voedselpakket zit. We zeiden 
hem dat hij ons altijd kon bellen. 
Eduard zou de info doorgeven aan zijn 
kinderen en kleinkinderen. 
De volgende dag werden we opgebeld 
door zijn kleinzoon. Die wilde graag 
meer weten over Israël. We gaven hem 
de nodige informatie en instructies en 
binnenkort – hoe wonderlijk! – gaat 
hij naar het Joods Agentschap voor 
een interview! Zo zie je maar hoe onze 
bezoekjes een vervolg kunnen hebben. 
Wie weet dat binnenkort de hele fami-
lie besluit om te emigreren naar Israël.

»  Het kost 135 euro om een Jood uit 
Oekraïne, 900 euro om een Jood 
uit India en 400 euro om een Jood 
uit Frankrijk te helpen naar Israël 
te gaan. Maak uw bijdrage over op 
NL38 ABNA 0529 310 252. 
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Breng de Joden thuis

Bezoekje krijgt vervolg

kort nieuws

Slimme biertap

Het Israëlische start-upbedrijf Weis-
beerger heeft een slimme biertap 
ontwikkeld. De tap kan worden 
geïnstalleerd in cafés en houdt precies 
bij hoeveel bier er wordt getapt, op 
welke snelheid, of ’t biervat vers is en 
meer zaken. De data kunnen door de 
caféhouder en de bierfabrikanten wor-
den gebruikt om de kwaliteit van het 
tapbier te verbeteren. | Foto: Flash90 

Nieuw pantservoertuig 
klaar

Na succesvolle tests op de meest 
uitdagende terreinsoorten in Israël, is 
het door het Israëlische ministerie van 
Defensie ontwikkelde pantservoertuig 
Eitan klaar. Het is het meest geavan-
ceerde en best beschermde pantser-
infanterievoertuig ter wereld. Omdat 
het voertuig op wielen en niet op 
rupsbanden rijdt, kan het snel troepen 
tussen gevechtszones vervoeren. Het 
voertuig is nu in productie genomen 
en zal de verouderde voertuigen van 
het leger gaan vervangen. 
| Foto: Dana Shraga 

Pepperspray
Vanaf juli moeten soldaten die geen 
wapen dragen verplicht pepperspray 
met zich meedragen. “Wij willen sol-
daten die geen wapen dragen de kans 
geven om zich te kunnen verdedigen 
indien nodig”, legde een woordvoer-
der uit. De maatregel is omstreden. 
Veel Israëli’s vinden dat soldaten 
ten allen tijde een wapen moeten 
dragen. Pepperspray is volgens hen 
niet afdoende wanneer een door haat 
verblinde terrorist je aanvalt.

Vertaalwonder
De online vertaalservice Google 
Translate kreeg onlangs een update, 
waardoor de vertaling van He-
breeuws naar Engels een stuk beter 
gaat. Zo goed zelfs dat als je wille-
keurig Hebreeuws invoert, Google er 
nog een Engelse vertaling aan weet 
te geven. Vermoedelijk ‘ziet’ het 
Google-algoritme de onsamenhan-
gende brij van tekens als losse woor-
den met typfoutjes erin en vertaalt 
het die alsnog.
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Als we voedselpakketten uitdelen, proberen we altijd met nieuwe families  
kennis te maken om te vertellen wie we zijn en om hen de nodige informatie te geven.  
Zo hadden we laatst in een klein dorpje een afspraak met de verantwoordelijke van de 

 Joodse gemeenschap en bezochten we daar een familie.

Een ouder echtpaar hoort voor het eerst over terugkeer naar het beloofde land. | Foto: CvI

Joods kindermonument Laren
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In memoriam  

Ds. G. Hette Abma

Vorig jaar augustus openbaarde zich bij 
hem een ernstige ziekte, alvleesklier-
kanker. Een zware periode volgde voor 
hem en zijn gezin. De rondzendbrieven 
die hij in deze periode aan een brede 
kring mensen stuurde, getuigden van 
diep vertrouwen in onze God en Vader, 
en van gefundeerde hoop voor de toe-
komst, door ziekte, lijden en dood heen.
Christenen voor Israël verliest in hem 
een zeer gewaardeerde medewerker. 
Gedurende een groot aantal jaren 
verzorgde hij in ieder nummer van Israël 
Aktueel een veelgelezen column onder 
de titel Plussen en minnen, in totaal zelfs 
211 keer, tot en met het nummer van 
maart j.l. Dat waren deskundige, raak 
geformuleerde, soms scherpe commen-
taren op veel van wat zich voordeed op 
het terrein van kerk en Israël. Daarnaast 
was hij betrokken bij de redactie van 
twee andere uitgaven van Christenen 
voor Israël: Profetisch Perspectief en Israël 
en de kerk. Van Profetisch Perspectief was 

hij een aantal jaren ook eindredacteur. 
Voor beide bladen schreef hij tal van 
artikelen die blijk gaven van zijn betrok-
kenheid en kennis.

Verwachting en kritiek
Hette voelde zich heel diep verwant 
met het werk en de visie van Christe-
nen voor Israël, niet alleen vanwege 
het gegeven dat hij net als wij gegrepen 
was door de overtuiging dat geloven en 
kerk-zijn zonder fundamentele oriënta-
tie op Israël eenvoudigweg onmogelijk 
zijn, maar ook in de toespitsing daarvan 
dat we leven in bijzondere tijden nu we 
getuigen zijn van het beginnend herstel 
van Israël in de terugkeer van de Joden 
en de nieuwe realiteit van een Joodse 
staat na eeuwenlange ballingschap.
In profetisch perspectief voedt dat de 
concrete verwachting van de komst van 
de Messias en de doorbraak van het Vre-
derijk – aspecten die vaak veel te weinig 
aandacht krijgen in verkondiging en 

theologie, maar die juist onverwoestba-
re hoop inhouden voor Israël en voor de 
volkeren, voor de synagoge en de kerk. 
Met de synagoge zien we reikhalzend 
uit naar de komst van de Messias en de 
openbaring van Gods glorie in het Rijk 
van recht en vrede met Jeruzalem in het 
midden. In de dank- en afscheidsdienst 
in de Goudse St.-Jan op dinsdagavond 
4 april klonk dat ook door, samengevat 
in de oudchristelijke belijdenis en bede 
Maranatha, onze Heer komt. In die 
uitroep vond Hette heel zijn geloof, 
zijn verkondiging, en zijn theologie 
kernachtig samengevat.
Deze oriëntatie betekent een resolute 
afwijzing van de vervangingstheologie 
in wat voor gestalte dan ook, maar ook 
een kritische evaluatie van de overge-
leverde klassieke theologie, inclusief 
de gereformeerde/reformatorische 
theologie waarin hij zelf wortelde. In 
het laatste interview met hem, te lezen 
op de site van Christenen voor Israël, 
kwam dat met zoveel woorden naar 
voren. Hette kon met deze geluiden bij 
Christenen voor Israël terecht.

Daarnaast is hij ook bij andere orga-
nen betrokken geweest. Ik noem met 
name zijn jarenlange voorzitterschap 
(28 jaar als ik het goed heb) van de Ne-
derlandse steunstichting van het Jaffa 
Instituut van dr. David Portowicz; ver-
der was hij betrokken bij het bestuur 
van de stichting ter ondersteuning van 
het Cheider, bij de werkgroep ‘Vanuit 
Jeruzalem’ en in de jaren tachtig was 
hij ook enige tijd lid van de toenmalige 
Hervormde Raad voor de verhouding 
van kerk en Israël. 

Wij gedenken hem met dankbaarheid. 
We danken de Eeuwige voor dit leven 
van deze mens. Zijn gedachtenis zij tot 
zegen. Maranatha!

Zon en maan 
We lezen er heel wat over in de Bij-
bel. En behalve over de lichten voor 
dag en nacht, lezen we ook over de 
sterren. De Bijbel noemt de hemel-
lichamen onder meer als tekens. Te-
kens om er opmerkzaam op te zijn. 
“Zon sta stil te Gibeon en gij maan, 
in het dal van Ajalon!” (Jozua 10:12) 
En ook: “Van de hemel streden de 
sterren, vanuit haar banen streden 
zijn tegen Sisera” (Richteren 5:20).

Hemellichamen die werden ingezet 
bij de vorming van Israël als volk en 
land. En nu we in een tijd leven dat 
Israël een vorming beleeft, zouden 
we de woorden van Jezus over het 
weer uitbotten van de vijgenboom 
en wat daarmee samenhangt voor 
waar moeten nemen. Het teken 
van de Zoon des mensen dat aan 
de hemel zal gaan verschijnen. 
En ook tekenen aan zon en maan 
en eveneens aan de sterren. Niet 
dat we horoscopen moeten gaan 
napluizen, maar op het gebeuren 
met betrekking rond Israël moeten 
we waakzaam zijn. Bijbelstudie en 
gebed zullen daarbij onmisbaar 
zijn. De Meester komt terug en Zijn 
voeten zullen weer op de Olijfberg 
staan en Israël zal veilig wonen. “De 
zon zal hen niet meer schaden, de 
maan doet niets ten kwade. Want 
de bewaarder van Israël sluimert 
noch slaapt” (Psalm 121).

En dan het ‘grote teken’ van Open-
baring 12. Ook weer zon, maan en 
sterren, twaalf in getal. Niet zomaar 
twaalf sterren, geen ster meer en 
ook niet minder. Geteld naar de 
zonen van Jakob! En dan de ster 
voor de geboren koning der Joden. 
“Wij hebben zijn ster in het oosten 
gezien!” Zonsverduistering bij zijn 
sterven en dikke duisternis in Egypte 
bij de bevrijding van het volk Israël. 
En bij de komst van de Vredevorst? 
We zien ernaar uit en letten op. 

Het gaat om werkelijk grote dingen. 
Israël komt thuis, overal vandaan. En 
als altijd weer, één volk op zeventig 
volken. De Almachtige Schepper is 
de God van Israël. Zou Hij Zijn heer-
lijke schepping niet inzetten?
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Woensdag 29 maart overleed op 69-jarige leeftijd de Goudse emeritus predikant G. Hette Abma.

Ds. G. Hette Abma | Foto: CvI

“Ja, de eindtijdverwachting speelt bij ons een beheersende rol. 
Dat kan toch ook niet anders als je de boodschap van de Bijbel 
volstrekt serieus neemt?” (November 2005)

“Wat aan Israël is toegezegd, zal voor dat volk werkelijkheid 
worden en dus niet gerealiseerd worden in de gemeente ‘van de 
gelovigen uit Israël en de volken’. De beloften zijn niet geheel 
en al vervuld in Jezus, maar hebben dankzij Hem wel een extra 
garantie ontvangen. Er blijft nog heel veel te verwachten over.” 
(Februari 2007)

 “Laten we niet kort door de bocht redeneren dat de Kerk al 
bestaat sinds Adam en dat alle gelovigen van het Oude en het 
Nieuwe Testament samen de Kerk vormen. Dan gaan we immers 
onvermijdelijk alle beloften vergeestelijken en is er geen ver-

wachting meer voor de toekomst van het volk Israël.”  
(Juli-augustus 2010)

“Als we vragen om shalom voor Israël, dan zullen de Palestijnen 
daar evengoed profijt van trekken.” (Oktober 2011)

“Wie bidt voor Israël, die kan tegelijk danken voor de zegen die 
gegarandeerd zal komen over alle andere volken.” (Juni 2012)

 “Als we opzettelijk zwarte bladzijden uit het boek van de ge-
schiedenis scheuren, is de kans groot dat er nieuwe pikdonkere 
pagina’s bij komen.” (Februari 2016)

“Kortom: wat betekent Gods trouw als Hij zijn beloften aan 
Israël niet nakomt?” (Oktober 2016)

Enkele citaten uit zijn columns door de jaren heen:

Column
Bert Koning
bkoning@cvi.nl



Ondertussen worden er allerlei salades, hapjes en gerech-
ten op tafel gezet. Veel te veel voor een maaltijd, maar de 
oprechte gastvrijheid en hartelijkheid straalt er aan alle 
kanten vanaf bij de familie Hlany, een Druzische familie op 
de Karmel in Israël.

“Mijn vader maakte eerst gouden voorwerpen voor de vrou-
wen in onze gemeenschap. Er was toen een man die zei: ik 
geef je een baan; ik geef je goud als jij de mensen een maaltijd 
geeft. En dus opende hij een restaurant.” Hij wendt zich even 
naar zijn vader: “Wanneer was dat eigenlijk?” En na wat over 
en weer praten zijn ze eruit: 1979 opende Hlany voor het 
eerst zijn deuren.

Vader Selami had geen groot plan met het restaurant: “Ge-
woon een paar tafeltjes en een paar eters. Meer niet. Ik wilde 
een easy life. Maar er zijn inmiddels met regelmaat honder-
den bezoekers, eigenlijk allemaal groepen. Hoe dat kan, tja ... 
daar heb ik geen antwoord op. Ik heb nog nooit een adver-
tentie geplaatst”, vertelt hij met een zucht en een lach.

Familiebedrijf
Het restaurant is nog steeds een echt familiebedrijf. Want 
naast vader en moeder, werken nu ook zijn zoon en schoon-
dochter mee in het restaurant. Alles maken ze zelf - en elke 
dag vers. “’s Avonds ga ik naar de markt, pas na middernacht 
ga ik naar bed, en om zes uur sta ik weer hier in de keuken 
om de eerste voorbereidingen te treffen. Aan het begin van 
de middag is het topdrukte. Meestal weten we pas een uur 
van tevoren of een groep komt. En tegen het einde van de 
middag ruimen we alles op en maken we de boel schoon voor 
de volgende dag.”

Waarom wil je dit doen?
“Mijn vader vroeg me: kom voor me werken. Ik probeerde 
het. Dan vond ik het leuk, dan weer niet, leuk, niet leuk. 
Maar nu vind ik het echt leuk. Je ontmoet allerlei mensen. De 
gezelligheid die dit meebrengt, die ben ik enorm gaan waar-
deren. Daarom doe ik het.” Vader onderbreekt zijn zoon om 
ook zijn mening te geven. “Mijn vader zegt dat hij dit doet 
omdat hij de mensen graag blij maakt doordat ze lekker kun-
nen eten. Daar geniet hij van. Hij werkt niet om het werken. 
Het gaat niet om het geld. Hij houdt ervan dit te doen. Geef 
de mensen een falafel en je hoort een verhaal.”

Inmiddels is het menu door de jaren heen uitgebreid. Naast 
falafel zijn er bijvoorbeeld ook kip, rijst en salades. De beide 
vrouwen van zowel vader als zonen hebben ervoor gezorgd 
dat het menu met de tijd mee gaat. Maar de mensen komen 
toch altijd voor de falafel. Wie maakt de lekkerste falafel? Met 
een twinkeling in zijn ogen vertelt Selami: “Elke dag is er een 
speciale falafel. De ene dag maakt mijn vrouw ze, de andere 
dag mijn moeder. Dus elke dag zijn ze speciaal, en elke dag 
beter dan de dag ervoor.”

Heb je ook een favoriet gerecht?
Daar hoeft Selami geen moment over na te denken: “Ik eet 
elke dag falafel. Mijn vriend vroeg wel eens: echt elke dag? 
Maar ja, ik vind het nu eenmaal lekker. Ik begin er elke dag 
mee.”

Zelf falafel maken

250 gr gedroogde kikkererwten + 1 liter water
3 el bulgur, gestoomd in een laagje kokend water
1 ui, geraspt
4 tenen knoflook, geraspt
1 bosje peterselie, fijngesneden
1 el gemalen korianderzaad
2 el gemalen komijn
1/2 tl baking soda of 1 tl bakpoeder
1 tl zout
1/4 tl versgemalen peper
1 tl shoarmakruiden (van het IPC)

Nadat de kikkererwten goed geweekt zijn, afgieten en 
pureren. Vervolgens de overige ingrediënten toevoe-
gen en mengen. Laat het even opstijven in de koelkast. 
Maak balletjes van het beslag en druk ze een beetje plat. 
Frituur de balletjes op 175ºC in 5 minuten goudbruin. 
Lekker met pitabrood, hummus en salade.
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“Het begon met mijn vader Selami, en mijn moeder. Ze kookten en bedienden.  
Er was hier nog niets hier in de omgeving”, vertelt de zoon, die ook Selami heet.  

Hij spreekt een beetje Engels – met nadruk op een beetje.

‘Elke dag falafel’

interview

Social media-offensief
De Israëlische veiligheidsdienst heeft 
een methode ontwikkeld om aan-
slagplegers te identificeren op sociale 
media. De terreur van de laatste tijd 
kenmerkt zich door enkelingen die 
met messen of auto’s en aanslag 
plegen. De Shin Bet bestudeerde 
het gedrag van aanslagplegers op 
sociale media een wist zo anderen 
te ontmaskeren voordat ze tot actie 
konden overgaan. Door hen te arres-
teren of hun familie te waarschuwen 
via de Palestijnse veiligheidsdiensten 
werden al honderden aanslagen 
voorkomen.

Haargrapje

Het haar van de Israëlische premier 
Benjamin Netanyahu bracht dit 
voorjaar de tongen los in Israëlische 
media. Begin april was het haar van 
de premier plotseling donkerder 
dan het lichte grijs dat men gewend 
was. Kort daarna leek het weer veel 
bruiner. In een filmpje dat tijdens de 
Pesachvakantie werd opgenomen re-
fereert de premier er met een grapje 
aan. In de groene heuvels van Galilea 
vertelt hij: “Wat een prachtige natuur 
toch, mooi groen en bruin, net als 
m’n haar.” En wijzend op zijn hoofd 
met een lach: “Ze zeggen dat bruin 
’t nieuwe grijs is, maar wacht maar 
even, dan komt het oude grijs er ge-
woon weer doorheen.” | Foto: Youtube

Meer haatberichten  
verwijderd
Het aantal berichten met haatzaai-
ende en ophitsende taal dat door 
Facebook in Israël werd verwijderd, 
verviervoudigde in het afgelopen 
jaar. Israël had het sociale netwerk 
gevraagd harder op te treden tegen 
dergelijke berichten.

Stilte voor Hannah 
Bladon

De Engelse voetbalclub Derby 
County hield een minuut stilte nadat 
de Britse student Hannah Bladon in 
april in Jeruzalem werd doodgestoken 
door een Palestijn. Bladon studeerde 
met een uitwisselingsprogramma aan 
de Hebreeuwse Universiteit en was 
een fervent supporter van de club. 
| Foto: SkySports

De familie Hlany voor hun restaurant. | Foto: CvI

Een broodje falafel. | Foto: Robyn Lee
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Leren over het Jodendom bij Crescas

Exposities

“Crescas is hét Joodse kenniscentrum van Nederland”, 
vertelt directeur Julie Blocq-Schipper van Crescas. Het 
ontstond in 1999 toen bleek dat het Nederlandse ministerie 
van Financiën onder Gerrit Zalm graag een kenniscentrum 
over het Jodendom wilde subsidiëren. Vanaf het begin is 
het altijd ons beleid geweest om in het bestuur een verte-
genwoordiger te hebben van de orthodoxie, de liberalen en 
niet-geaffilieerde Joden in Nederland. Op die manier verte-
genwoordigen we de kennisvraag naar de volledige breedte 
uit het Jodendom.”

Is Crescas dan niet eigenlijk voor Joden in Nederland?
“We hebben jarenlang wel vooral Joods Nederland bediend, 
maar we hebben als bestuur lang gesproken over de vraag 
of we dat ook niet verder open willen breken. We hebben zo 
veel kennis in huis, dat mogen en willen we niet alleen bin-
nen Joodse kring houden. Zo ervaren we dat. Het Jodendom 
is al eeuwenlang een onderdeel van de Nederlandse maat-
schappij. De kennis die wij aanbieden, is ook verrijkend voor 
niet-Joden. Daarbij draagt het uitdragen van kennis over het 
Jodendom bij aan het wegnemen van vooroordelen.”

Kun je een paar voorbeelden geven van cursussen die jullie geven?
“Een van de cursussen waar ik erg trots op ben, wordt gegeven 
door Leo Mock, een van onze docenten die veel kennis heeft 
van de Thora en rabbijnse literatuur. In een van de cursussen 
die hij leidt, bekijken we films van de orthodoxe filmacade-
mie in Jeruzalem, Ma’aleh. Deze films hebben in de regel een 
onderliggend Joods thema en Leo bespreekt in deze cursus de 
Bijbelse lessen van die films.
Een ander mooi voorbeeld zijn onze cursussen over de Joodse 
keuken. Dat is echt een hands-on cursus, waarbij we met een 
groep onder leiding van een docent echt iets gaan koken, terwijl 
je ondertussen allerlei dingen leert over de koosjere keuken.”

Vertegenwoordigt Crescas ook iets van het ‘licht voor de volken’ 
dat het Jodendom mag zijn?
“Crescas heeft geen missionaire drang. We willen niemand 
bekeren. Maar de religieuze kaders van het Jodendom als hoe 
sta je in het leven, hoe verhoud je je tot de ander, hoe stel je 
je bescheiden op ten opzichte van God, al dat soort aspecten, 
daar zit heel veel in, ook voor niet-Joden. Ik geloof dat Crescas 
daarin wel heel veel te brengen heeft.”

kort nieuws

Test voor longkanker
Israëlische onderzoekers hebben 
een bloedtest ontwikkeld waarmee 
longkanker in een vroeg stadium is 
op te sporen, nog voor die uitzaait in 
het lichaam. De test is een belang-
rijke stap voorwaarts in de behan-
deling van longkanker. Nu wordt de 
ziekte vaak zo laat ontdekt dat de 
levensverwachting nog maar enkele 
maanden is na de diagnose. Naar 
verwachting duurt het nog twee jaar 
voor de test ook daadwerkelijk op de 
markt komt. 

Vogelaars houden  
sponsorwedstrijd

Voor de vierde keer werd in Eilat de 
wedstrijd Kampioenen van de lucht 
gehouden. Zeventien teams, bestaan-
de uit meerder nationaliteiten, deden 
mee. De vogelaars moesten in 24 uur 
tijd zo veel mogelijk soorten vogels 
documenteren en daarmee fondsen 
ophalen voor de bescherming van 
vogels. De vogelaars zagen in totaal 
250 verschillende soorten vogels en 
wisten 60.000 dollar op te halen.  
Eilat is een uitstekende plek om 
vogels te zien. Het is een knooppunt 
van vogelvluchtroutes. | Foto: Flash90

Hogere boete parkeren 
invalideplaats

In de eerste tachtig dagen van het 
nieuwe jaar werden er in Israël 2218 
bekeuringen uitgeschreven voor het 
onrechtmatig parkeren op een inva-
lideparkeerplaats. Het lijkt erop dat 
burgers zich weinig aantrekken van 
overheidscampagnes. Daarom is er 
nu het voorstel om de boete voor dit 
foutparkeren aanzienlijk te verhogen. 
| Foto: Flash90

Joodse campus Berlijn
Berlijn krijgt weer een Joodse cam-
pus, de eerst na de Holocaust. Vol-
gens de plannen komt er een gebouw 
met zeven verdiepingen, en kun je 
er terecht voor Joods onderwijs, 
cultuur en sport. In september moet 
de bouw van start gaan, en hopelijk 
kunnen eind 2019 de deuren open 
voor studenten.

Wie meer wil weten over het Jodendom, vindt in Crescas een bron van toegankelijke kennis.  
Met een breed aanbod aan cursussen als Joodse geschiedenis, talen als Hebreeuws en Jiddisj,  

Joodse muziek, de Joodse wet en de koosjere keuken.

Boekrecensie

Sara, het meisje dat op transport ging
Sara Jacobson groeit op in het Duitse Kleve tijdens de opkomst van het nazisme. Op veertienjarige leef-
tijd wordt ze in 1938 samen met haar jongere zusje Mirjam op de trein gezet naar Nederland. Vanwege 
haar leeftijd moet Mirjam daar achterblijven, terwijl Sara door kan reizen naar Engeland, waar ze de 
oorlog doormaakt. Net als zovelen voelt ze zich schuldig dat ze het overleefd heeft. Tegelijk stelt haar 
dat ook in staat om na de oorlog verder te gaan en opnieuw een Joods leven op te bouwen.
Van de Kamp vertelt een aangrijpend verhaal over een stukje geschiedenis dat weinig bekend is: de kin-
dertransporten van 1938 en 11939 vanuit Duitsland naar Nederland en Engeland, om Joodse kinderen in 
veiligheid te brengen. Een sleutelfiguur bij de organisatie van die transporten was Truus Wijsmüller, en 
dit boek is ook mede een eerbetoon aan haar. (KdV)

»  Sara, het meisje dat op transport ging; Lody van de Kamp; Uitgever Mozaïek; € 17,90

Quilts over de Thora  Uit de vergetelheid

De Joodse Helmut Wolff en zijn vrouw Annemie vluchtten in 
1933 uit München naar Nederland omdat het daar voor hen niet 
meer veilig was als Jood. Het fotografenechtpaar vestigde zich in 
Amsterdam. Samen bouwden zij een veelzijdige en succesvolle 
fotografiecarrière op. 

Toen de nazi’s in 1940 Nederland binnenvielen deden Helmut en 
Annemie een gezamenlijke zelfmoordpoging. Annemie overleefde 
en bleef daarna foto’s maken. Zo maakte zij vele portretten van 
Joodse inwoners van Amsterdam. In 2001 werd deze collectie 
ontdekt. Er bleken veel unieke foto’s tussen te zitten, foto’s die de 
enige visuele herinnering zijn van tijdens de Holocaust vermoor-
de Joodse Nederlanders. In het Nationaal Holocaust Museum in 
oprichting is tot en met 3 september een expositie van het werk 
van Helmut en Annemie Wolff te zien.
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Museum Sjoel Elburg exposeert van 12 mei tot 26 augustus 
twintig quilts van de Joodse kunstenares Marlene Sanders.

 Zij maakte de quilts uit inspiratie die ze opdeed bij het bestuderen 
van de Thora. “Als ik in de Thora een zin lees die ik niet begrijp, 
dan zoek ik het commentaar daarop. Als ik de uitleg heb gevonden, 
dan zoek ik verder naar nog een uitleg en nog een uitleg. Soms 
liggen er wel twintig boeken op tafel. Bij het lezen van een mooi 
stuk ontstaat er soms een plaatje in mijn hoofd. Na de Sjabbat ga 
ik daarmee verder. Het is een uitdaging om dat zo te doen dat de 
afbeelding binnen de Joodse wet blijft, binnen de halacha.” 



De feitelijke annexatie van ‘Oost-Jeruzalem’ door 
Israël in de jaren na 1967 is echter door de meeste 
landen veroordeeld (vandaar dat alle ambassades in 
1980 van Jeruzalem naar Tel Aviv werden verplaatst) 
en staat nu onder grote druk. De VN-Veiligheidsraad 
heeft op 23 december 2016 resolutie 2334 aangeno-
men die Israëls nederzettingenbeleid (waaronder het 
toestaan van Joodse inwoners in oostelijk Jeruzalem) 
een “schandalige schending van het internationaal 
recht” noemt, en in januari hebben veel landen in 
Parijs een verklaring uitgebracht waarin zij opnieuw 
pleiten voor het opnieuw verdelen van Jeruzalem. 
Hoewel president Trump Israëls recht verdedigd om 
zijn grenzen via onderhandelingen vast te stellen, 
blijft resolutie 2334 van de Veiligheidsraad nog altijd 
van kracht. De EU blijft van mening dat de annexatie 
van oostelijk Jeruzalem illegaal is en dat het verdelen 
van de stad Jeruzalem de enige manier is om vrede te 
bewerkstelligen. 

Het is van fundamenteel belang dat de internationale 
gemeenschap het recht van Israël om Jeruzalem te 
annexeren erkent. De reden hiervoor is dat deze het 
beste model vormt waarbij niet alleen de belangen 
van de Joden in de stad worden gediend, maar ook 
die van Arabische Palestijnen in de regio.
Er zijn zes belangrijke argumenten te noemen om 
Israëls bestuur en wetgeving over geheel Jeruzalem te 
handhaven. Tegelijkertijd moeten inspanningen om 
de levensomstandigheden in oostelijk Jeruzalem te 
verbeteren, worden gesteund.

1. Erkenning van de Joodse band met Jeruzalem
De Joden hebben een unieke, ononderbroken band 
met de Oude Stad van Jeruzalem, die meer dan 
drieduizend jaar oud is. Dit sluit de band met andere 
volken en de stad Jeruzalem niet uit. Arabische 
Palestijnen hebben ook een historische band met de 
stad en hun moet worden toegestaan om in de stad 
te wonen. Maar instemmen met welk voorstel dan 
ook dat de rechten van het Joodse volk ontkent om 
waar dan ook in Jeruzalem te wonen (net zoals het 
Arabieren ook is toegestaan om in westelijk Jeruza-
lem te wonen), betekent een ontkenning van histo-
rische feiten en een breuk met westerse waarden en 
fundamentele vrijheden.

2. Territoriale soevereiniteit en Israëls grenzen
In de jaren twintig van de twintigste eeuw garan-
deerde de internationale gemeenschap het Joodse 
volk een veilig thuis in Palestina. Deze erkenning van 
het recht van het Joodse volk op zelfbeschikking in 
Palestina werd weerspiegeld in de resolutie van San 
Remo en het Mandaat voor Palestina. Hieruit volgt 
dat Israël geldige claims van territoriale soevereini-
teit kan doen gelden over het geheel van Jeruzalem 
en de ‘Westelijke Jordaanoever’.
Het erkennen van een eenzijdig uitgeroepen Pales-
tijnse staat op basis van de bestandslijnen uit 1949, 
zou dit internationaal recht aangaande het Joodse 
volk met betrekking tot Jeruzalem, Judea en Sama-
ria, schenden. De zogenaamde ‘grenzen van 1967’ 
zijn gewoon de bestandslijnen van 1949. Er is geen 
enkele legale of historische rechtvaardiging om deze 
als basis voor de grenzen van een Palestijnse staat te 
gebruiken.

3. Onderhandelingen
Het erkennen van een eenzijdig uitgeroepen Palestijn-
se staat met ‘Oost-Jeruzalem’ als hoofdstad, is strijdig 
met VN-Veiligheidsraadresolutie 242 uit 1967. Het zou 
bovendien het raamwerk van overeenkomsten sinds 
die tijd – inclusief de Oslo-akkoorden – ondermijnen. 
Dit is namelijk gebaseerd op principes van wederzijdse 
erkenning en onderhandelingen over alle kwesties 
met betrekking tot een laatste status: de status van 
Jeruzalem, het vaststellen van veilige grenzen en de 
oplossing van het Palestijnse vluchtelingenprobleem.

4. Veiligheid
Zoals elke andere staat, heeft Israël recht op veili-
ge grenzen, territoriale integriteit en vrijheid van 
dreiging of agressie. Het is echter zeer waarschijnlijk 
dat radicaalislamitische groeperingen in een nieu-
we Palestijnse staat veel invloed of zelfs de macht in 
handen zouden hebben. Hun vastgestelde doel is om 
Joden uit hun gebied te verdrijven een zelfs de Joodse 
staat te vernietigen. Als Hamas, IS of vergelijkbare or-
ganisaties in feite het recht zouden krijgen om vanuit 
oostelijk Jeruzalem Israël aan te vallen, komt Israëls 
voortbestaan in gevaar.

5. Vrijheid voor alle godsdiensten
Jeruzalem moet toegankelijk blijven voor mensen van 
alle geloven. De geschiedenis laat zien dat onder Joods 
beheer de best mogelijke garantie wordt geleverd dat 
de Oude Stad en de heilige plaatsen daarin worden 
beschermd. Joden en christenen zouden het recht 
moeten hebben om te bidden bij de Klaagmuur en 
op de Tempelberg. Maar tijdens de Jordaanse bezet-
ting van 1948 tot 1967 werden Joden niet toegelaten 
in de Oude Stad. Synagogen werden verwoest en 
ontheiligd. Ook vandaag de dag worden christenen 
en Joden etnisch gezuiverd uit grote delen van het 
Midden-Oosten een worden hun heilige plaatsen 
verwoest. Hetzelfde zou waarschijnlijk gebeuren als 
oostelijk Jeruzalem onder het beheer van een islamiti-
sche Palestijnse staat zou komen.

6.  Diensten aan de inwoners van oostelijk  
Jeruzalem

Het opdelen van de stad zal het welzijn van de 
inwoners van oostelijk Jeruzalem niet ten goede 
komen. Onder Israëlisch bestuur is er een hoge mate 
van integratie tussen de inwoners van het oosten en 
westen van de stad, Joden en Arabieren. Het gemeen-
tebestuur werkt nauw samen met plaatselijke Arabi-
sche en Joodse leiders om de levenskwaliteit van alle 
inwoners te verbeteren. Alle inwoners van oostelijk 
Jeruzalem hebben profijt van de voorzieningen die 
door het bestuur van de verenigde stad worden 
geleverd, zoals de water-, elektra- en telecommunica-
tie-infrastructuur.
Volgens een onafhankelijk onderzoek van het 
Washington Instituut in 2015 gaf 52 procent van de 
Palestijnse Arabieren in oostelijk Jeruzalem aan liever 
burger te zijn van Israël met gelijke rechten, dan van 
een Palestijnse staat. 

De weg naar vrede loopt via wederzijdse acceptatie, 
tweezijdige overeenkomsten en echte samenwerking, 
niet door eenzijdige maatregelen. Wij roepen de 
internationale gemeenschap op om deze principes te 
omarmen en te verzekeren dat Jeruzalem ongedeeld 
blijft, tot profijt van alle inwoners.

In juni is het vijftig jaar geleden dat Jeruzalem weer werd herenigd tijdens de Zesdaagse Oorlog  
in 1967. Israël heeft sindsdien zijn recht en bestuur over het geheel van Jeruzalem doen gelden. Ook voor  

wat betreft het oostelijke deel van Jeruzalem dat van 1948 tot 1967 in Jordaanse handen was.

Zes redenen voor een  
herenigd Jeruzalem
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| Foto: IDF

analyse

Joodse bezoekers op de Tempelberg. Israël heeft bewezen dat onder Joods bestuur de vrije toegang tot heilige plaatsen voor alle  
godsdiensten is verzekerd. | Foto: Flash90

Open brief ECI

Dit pleidooi van Andrew Tucker werd in april als 
open brief gepubliceerd door de Europese Coa-
litie voor Israël (ECI). De ECI begon op 30 maart 
een campagne om de hereniging van Jeruzalem 
te verdedigen. In de komende maanden zullen 
internationale rechtsgeleerden en huidige en 
voormalige EU-politici de brief ondertekenen.



God draagt Israël op die dagen letterlijk te tellen en daarmee 
te beginnen op de tweede dag van het Paasfeest, of, zoals het 
ook genoemd wordt, het feest van de ongezuurde broden 
(Leviticus 23:9-16). De dag waarop een ‘omer’ gerst als eer-
steling aan God gebracht wordt. Veel meer dan een kleine 
schoof is het niet, maar het gaat om de betekenis: het land is 
en blijft van God en dus is de oogst een geschenk van God.

Lag Ba’omer
Als ik in die tijd in Judea en Samaria ben, kan ik aan mijn 
vrienden zien dat het weer zover is. Ze lopen er een beetje 
haveloos bij met hun ongeschoren gezicht. Tijdens de omer-
telling, zo wordt het genoemd, ga je niet naar de kapper en 
je scheert je niet, er worden geen feesten gehouden, ook 
geen bruiloften en je gaat niet uit, want het is een periode 
van rouw. Israël gedenkt zijn martelaren en in het bijzon-
der zij die vermoord zijn omwille van hun geloof tijdens de 
laatste grote oorlog met Rome (132-135), de Bar Kochba-op-
stand, toen elke vorm van religieus leven door de Romeinen 
verboden werd.

Uitzonderingen voor de rouw
Deze rouw geldt trouwens niet tijdens de dagen van de 
maand Niesan, waarin de exodus gevierd wordt. De vreugde 
daarover is te sterk. Ook vlak voor Pinksteren, de drie dagen 

van heiliging die voorafgaan aan de openbaring van God op 
de Sinaï, wordt er niet gerouwd. En ook niet op de drieën-
dertigste dag van de omertelling. Dan is het feest en wordt 
de periode van treurnis onderbroken. Het verhaal gaat dat 
er in de tijd van de oorlog onder de leerlingen van rabbi 
Akiba, een fervent aanhanger van de opstand, een ernstige 
ziekte uitbrak en dat die op deze dag stopte. De naam van 
de feestdag is Lag Ba’omer, de twee letters L en G hebben 
als getalswaarde 30 en 3, vandaar. Er staat dus letterlijk: 
drieëndertig in de omer.
Er is ook een ander verhaal uit die tijd: rabbi Simeon ben Yo-
hai, de beroemde schrijver van de Zohar (mystiek commen-
taar op de Thora), weigerde de verboden van de Romeinen 
op te volgen. Hij verborg zich samen met zijn zoon in een 
grot in Galilea en leefde daar volgens de woorden van Gods 
heilige wet. God liet een bron ontspringen in de spelonk 
en een Johannesbroodboom, en zo bleven de twee in leven. 
De geschiedenis vertelt dat rabbi Simeon ben Yohai op de 
drieëndertigste dag van de omertelling stierf.

Geloofsgetuigen
In deze periode valt voor ons bijna altijd 4 mei, de dag 
waarop wij de doden van de oorlog gedenken. Maar ik denk 
dat het niet raar zou zijn als we in deze tijd ook aandacht 
zouden schenken aan de mensen die om hun geloof gedood 
zijn. Het gaat er natuurlijk niet om dat wij martelaren ver-
eren, dat doet Israël ook niet, maar gedenken zou passend 
zijn. En leerzaam trouwens ook. Als we de verhalen zouden 
lezen van mensen die tot in hun dood trouw geweest zijn 
aan hun geloof, zouden we ons kunnen afvragen wat het ons 
kost om Jezus te dienen. Als ik me niet vergis, gaat de Bijbel 
ons zelf daarin voor: Hebreeën 11 is helemaal gewijd aan die 
geloofsgetuigen.

Tussen Pasen  
en Pinksteren:  
de omertelling 

Vijftig dagen worden er geteld tussen Pasen en Pinksteren. Pinksteren ontleent er in onze taal  
zelfs zijn naam aan, het is afgeleid van het Griekse Pentacosta dat vijftig betekent.

mei 2017 | israël aktueel tittel en jota10
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Vraag naar paspoort
Steeds meer Arabische inwoners 
van Jeruzalem vragen het Israëlische 
burgerschap aan. De meeste van 
Jeruzalems 330.000 Arabieren hebben 
een status als inwoner van de stad 
en moeten speciale reisdocumenten 
aanvragen om te kunnen reizen. 
Israël biedt hen al jaren burgerschap 
aan, maar acceptatie daarvan wordt 
gezien als een soort verraad. Toch 
groeit de vraag hiernaar. In 2016 
vroegen meer dan duizend families 
een Israëlisch paspoort aan.

Boorplatformdrone

Een Israëlische ex-straaljagerpiloot 
heeft met zijn net gestarte bedrijf 
SkyX een drone ontwikkeld die kan 
worden ingezet bij boorplatformen. 
De drone kan verticaal opstijgen en 
landen en kan automatisch naar een 
laadstation vliegen om op te laden 
en verder te gaan met zijn missie. De 
drone kan langs pijpleidingen vliegen 
om die te controleren op beschadi-
gingen. | Foto: SkyX

In Jezus’ voetstappen
Jeruzalem in de dagen van Jezus 
moet schitterend zijn geweest met 
de Herodiaanse bouwwerken in hun 
volle glorie, aquaducten, markten 
en straten. Met Virtual Reality is het 
vandaag de dag mogelijk om hiervan 
een impressie te krijgen. De app Li-
thodomos VR biedt die mogelijkheid. 
Met een Android of Apple smartp-
hone en een VR-bril kun je het zelf 
beleven. De Israëlische Oudheidkun-
dige dienst wil ook een VR-beleving 
van het oude Galilea maken.

Drieduizend gewonden 
geholpen

In de afgelopen vijf jaar heeft Israël 
zeker drieduizend gewonde Syriërs 
behandeld in de diverse ziekenhuizen 
in Israël. De mensen worden zonder 
kosten geholpen. Wanneer ze weer 
teruggaan naar Syrië spreken ze in 
het algemeen positief over Israël. 
Langzaam dringt zo in heel Syrië door 
dat Israël gewonden helpt. Ook na de 
gifgasaanval in april hielp Israël een 
man, vier vrouwen en twee kinderen. 
| Foto: Flash90
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Jezus’ graf hersteld
De Edicule, het heiligdom in de Heilig 
Grafkerk, gebouwd over de plaats waar vol-
gens de overlevering Jezus’ graf is geweest, 
is deels gerestaureerd. Het eeuwenoude 
gebouw stond al jaren op instorten en was 
daarom al tijdens het Britse mandaat gestut 
met een constructie van stalen balken. 
Onderlinge conflicten tussen de denomina-
ties die de kerk beheren, hielden het herstel 
jaren op, maar eindelijk kwam het zover. 
Voor vier miljoen dollar werd de Edicu-
le gestabiliseerd met titanium bouten en 
gereinigd van eeuwen kaarsvet en roetaan-
slag. Het werk werd voornamelijk ’s nachts 
uitgevoerd, zodat overdag de pelgrims het 
heiligdom zo veel mogelijk ongehinderd 
konden bezoeken. Aan het herstel droegen 
alle denominaties bij, maar ook de Jordaanse 
koning Abdullah en PA-voorzitter Mahmoud 
Abbas. Verdere restauratie blijft overigens 
noodzakelijk. Het Vaticaan heeft toegezegd 
hieraan te zullen bijdragen. | Foto: Flash90

‘We zouden ons kunnen 
afvragen wat het ons 
kost om Jezus te dienen.’
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“Wat Ik u voor de Israëlieten gebieden zal” (Exodus 25:22)

Een geheugensteuntje 
voor Salomo

Meerdere termen 
We komen ze een aantal malen tegen in de Hebreeuwse 
Bijbel, soms twee bij elkaar, dan drie, en in 1 Koningen 2:3 
staan er vier bij elkaar. Hun grammaticale vorm maakt ze 
tot een sterke cadans die het geheugen helpt. Dat moet hier 
ook, want koning David wil ze zijn zoon Salomo inprenten. 
“Wandel op Gods wegen”, vermaant hij hem, “onderhoud 
zijn inzettingen, geboden, verordeningen en getuigenissen, zoals 
geschreven staat in de wet van Mozes ... choekotáv, mitsvotáv, 
oe-misjpatáv, ve-edotáv.” Het is de steeds herhaalde uitgang 
‘av’, ‘Zijn’, die er het geheugeneffect aan geeft. Mitsváh: 
gebod; mitsvót: geboden; mitsvotáv: Zijn geboden. Samen 
vormen ze inhoudelijk de Thora, de leer, het onderricht. 

Choekotáv: zijn wetten 
De NBG-vertaling spreekt hier van inzettingen en de Herzie-
ne Statenvertaling van verordeningen. Het gaat om syno-
niemen, woorden die onderling een zekere overeenkomst 
uitdrukken. Maar toch, iedere term heeft zijn eigen afkomst. 
Ze zijn vrij goed te preciseren. Het enkelvoud chok betekent 
eenvoudigweg: wet. Het is verwant aan een werkwoord dat 
niet alleen vastzetten, bepalen, betekent, maar ook ‘ingriffen’. 
Zo ontstond bijvoorbeeld in de achttiende eeuw v.Chr. in 
Babylon de zogenaamde stèle van Hammurabi, een stenen 
zuil waarin wetsteksten in spijkerschrift zijn uitgehakt, en 
nog steeds leesbaar zijn dankzij deze duurzame methode. 

Mitsváh 
Bekend is de regel dat een jongen van dertien ‘zoon van het 
gebod’ wordt, bar mitsváh. Vanaf dat moment is hij ver-
antwoording schuldig voor wat hij doet. Mitsváh laat zich 
ook weergeven met ‘bevel’, immers het werkwoord letsavót 
betekent: een bevel geven. Een bevel kan worden gegeven 
door bijvoorbeeld een koning of een legeraanvoerder, maar 
in de Hebreeuwse Bijbel gaat het in negentig procent van de 
gevallen om bevelen van Godswege. Het woord is nog steeds 
in gebruik. In het moderne Jodendom kan het ook gelden 
voor een goede daad. Die wordt gezien als het volgen van de 
goede weg, de weg van de Heere. 

Misjpatáv: zijn rechtsbepalingen 
Het enkelvoud is: misjpát. Hier gaat het om een rechtsbe-
slissing, om een rechtsbepaling. Liesjpót betekent: recht 
verschaffen, recht spreken. Sjafténi elohim ... “Doe mij recht, o 
God”. Zo begint Psalm 43. Recht op grond van de bepalingen 
van de wet. Dat laatste kan het richten zijn dat de Richters 
deden. Het boek Richteren heet in de grondtekst sjoftiem 
(let op de letters: sj, f/p en t) enkelvoud sjoféet. Die benaming 
is rechtstreeks afgeleid van dezelfde woordstam als misjpat 
(zie ook hier de letters sj, f/p en t). Een Richter sprak recht 
en heerste op grond van de goddelijke wetsbepalingen. Heel 
verrassend is de sjoféet in het huidige Israël: hij is de scheids-
rechter bij een voetbalwedstrijd. Die ‘richt’ hij! 

Edo táv: zijn getuigenissen 
De basis hiervan is eed, getuige, zoals we die kennen in 
bijvoorbeeld een rechtszaak. Het enkelvoud komen we tegen 
in Exodus 25:16: “In de ark zult gij de getuigenis leggen die Ik 
u geven zal”, de edóet. Maar de Tenach spreekt in meervoud 
in 1 Koningen 2. Waarom eigenlijk? Wel, Exodus 31:18 spreekt 
van de sjnei loechot ha-edóet ... de twee stenen tafelen. Wat 
daarop geschreven staat moet worden nagekomen, on-
derhouden. Mozes moest ze in de ark leggen, onder het 
verzoendeksel. Nu zegt Hebreeën 9:4 dat er in de ark, bij de 
stenen tafelen meer aanwezig was, namelijk een kruik man-
na en ook de eens bloeiende staf van Aäron. Alhoewel, in de 
Hebreeuwse tekst, zowel in Exodus 16 en Numeri 17, staat 
lifnéi ha-edóet ... vóór de getuigenis. Volgen we Hebreeën 9, 
dan zien we dat niet alleen de edóet in acht moest worden 
genomen, maar ook diende men de kruik manna en de staf 
van Aäron voor ogen te houden. Meerdere zaken dus die 
een getuigenis waren van het heilvol ingrijpen van God 
voor Zijn volk. 

Eigenlijk is het ontroerend zoals de oude koning David zijn 
zoon het goede inprent in de cadans: Sjamártah choekotáv, 
onderhoud zijn inzettingen, sjamártah mitsvotáv, vergeet ook 
zijn misjpatáv niet, mijn zoon, en zijn edotáv ... weet je, dan 
zal er altijd een man op de troon van Israël zijn. 

D
rs

. D
ir

k
 V

a
rw

ij
k

Ik zal gebieden: atsavéh. Het werkwoord hangt samen met het begrip mitsváh,  
vaak uitgesproken als mitswe, dat ‘gebod’ betekent. Het is maar een van de  

benamingen voor wat God verlangt van Israël. 

De achttiende letter van het 
alefbeet is de tsade. In de he-
dendaagse uitspraak represen-
teert hij een scherpe ts-klank. 
Een bekend Hebreeuwse woor-
den met een tsade is tsaddiek 
(rechtvaardige). Vanuit het 
Jiddisch wordt de letter soms 
ook tsaddiek genoemd.

De tsade heeft twee vormen. 
Aan het eind van een woord 
wordt hij iets anders geschre-
ven dan aan het begin of in het 
midden: met een lange staart 
naar beneden, net als de kaf en 
de pe. In de klassieke schrijf-
wijze wordt de tsade voorzien 
van een kroontje. De twee 
vormen symboliseren volgens 
de Talmoed dat de tsaddiek 
(rechtvaardige), die gekenmerkt 
wordt door zijn nederigheid en 
daarom gebogen is, uiteindelijk 
wordt opgericht.
De getalswaarde van de tsade 
is negentig. Sara was negentig 
toen Isaak geboren werd. In het 
Misjna-traktaat Spreuken der 
Vaderen (Pirkee Avot 5:21) wor-
den verschillende leeftijdsfasen 
gekarakteriseerd. Iemand van 
negentig is gebogen, staat er. 
Het lichaam wordt zwak. Maar 
als het goed is, is iemand op die 
leeftijd er ook toe gekomen om 
zich helemaal voor God neer te 
buigen en van Hem afhankelijk 
te worden. Daardoor leeft hij 
heel dicht bij God. Dat komt 
met name tot uiting in de kracht 
van zijn gebed.

“De rechtvaardige is een eeuwig 
fundament” (Spreuken 10:25). 
Het Hebreeuwse woord olám 
dat hier met ‘eeuwig’ vertaald 
is, betekent ook wereld. Je kunt 
het Hebreeuws ook zo lezen: 
‘de rechtvaardige is fundament 
van de wereld’. De wereld is ge-
grondvest op, bestaat omwille 
van de (36) rechtvaardigen die 
er in iedere generatie verborgen 
zijn.
“De rechtvaardige zal door zijn 
geloof leven” (Habakuk 

2:4). De mens is geschapen in 
het beeld (Hebreeuws: tselem, 
tsade-lamed-mem) van God. De 
rechtvaardige weerspiegelt het 
beeld van God. Emoenah (ge-
loof) heeft de getalswaarde 102. 
De getalswaarde van tsaddiek is 
het dubbele: 204. Dat zijn twee 
niveaus van geloven: in God als 
de Bron van de schepping, en in 
God die Zich openbaart in Zijn 
Thora.
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Het alefbeet
Kees de Vreugd
kdvreugd@cvi.nl

Een bar mitswa in Jeruzalem. | Foto: Flash90
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Onderduikers in de dierentuin

“Zo begin ik altijd mijn rondleiding 
Artis in oorlogstijd”, vertelt Raya 
Lichansky. Al negen jaar leidt ze 
groepen rond in Artis, de oudste 
dierentuin van Nederland, opgericht 
in 1838. We ontmoeten elkaar in het 
restaurant van Artis. 
“De rondleiding laat een deel van het 
oorlogsverhaal zien dat vrij onbekend 
is. Denk je eens in. Artis bevindt zich 
nog geen kilometer van het Tropen-
museum waar tijdens de oorlog de 
Grüne Polizei gevestigd was. Hier 
schuin aan de overkant is de Holland-
sche Schouwburg, tijdens de oorlog dé 
verzamelplaats voor Joden voordat ze 
naar de verschillende kampen werden 
afgevoerd. En tussen al dat vreselijks 
was er Artis, een eiland van rust. Niet 
alleen voor Amsterdammers, maar ook 
voor mensen die van heinde en verre 
kwamen. Ook tijdens die oorlogsjaren. 
Er zijn foto’s uit die tijd met lange rijen 
wachtenden die voor de ingang staan. 
Een dierentuin raakt een andere laag 
in het gevoelsleven. Je kan je er ver-
wonderen, geroerd worden. Daarom 
was het een geliefde plek en misschien 
vooral juist toen, tijdens die vreselijke 
oorlogsjaren. Groen en rustig, voor een 
wandeling en ter ontspanning.”

Hard blaffen
De Duitsers hadden iets met dierentui-
nen. Hitler liet zich graag als dieren-
vriend portretteren. In de nationaalso-
cialistische ideologie golden de natuur 
en de dierenwereld als voorbeeld 
voor de mens: altijd strijd en alleen 
de sterksten overleefden. De Duitse 
soldaten werden dan ook in het begin 
van de bezetting vaak naar dierentui-
nen gestuurd om te kijken hoe het er 
daar aan toe ging. Er kwamen wel eens 
verzoeken van de bezetters om dieren 
te leveren voor het jachtgebied van 
Hitler. Lichansky: “Maar Artis-direc-
teur Armand Sunier (van origine een 
Duitstalige Zwitser) heeft dat nooit 
toegelaten. Hij kon net zo hard blaffen 
als de Duitsers zelf, en er is nooit ook 
maar een dier weggegeven.”

Zoals alle cafés, parken en openbare 
gelegenheden in Nederland, werd ook 
Artis vanaf september 1941 voor Joden 
verboden. De driehonderdvijfender-
tig Joodse leden van de dierentuin 
moesten hun lidmaatschap ‘opzeggen’. 
Bijzonder was dat Artis hen de helft 
van hun contributie terugbetaalde. 

Onderduikers
“Artis is nooit bezet geweest en was 
dankzij zijn directeur niet alleen een 
veilige haven voor de dieren maar ook 
voor de vele onderduikers: Joden, per-
soneelsleden van Artis en verzetsstrij-
ders die waren verraden of waren op-
geroepen voor werkkampen.” In totaal 
huisvestte Artis tientallen onderdui-
kers, het exacte aantal is tot op heden 
onbekend. Geschat wordt dat het om 
tussen de honderdvijftig en driehon-
derd mensen gaat. De onderduikers 
zaten op verschillende plekken over de 
dierentuin verspreid. Er waren er die 
zich schuilhouden op de hooizolder 
boven het roofdierenverblijf, anderen 
zochten hun heil in de ruimtes boven 
of achter de verblijven van de beren 
en wolven. Overdag liepen sommigen 
door de dierentuin als bezoeker of 
werknemer, maar wanneer het bijna 
sluitingstijd was, dook men weer onder 
in de diverse verblijven.

Niemand ontdekt
“In de vijf jaar dat Nederland bezet was, 
is er geen enkele onderduiker in Artis 
door de bezetters ontdekt, wel sommi-
gen door de dieren. Zo is er een verhaal 
bekend over een verzetsstrijder die in het 
hok van de chimpansees ondergedoken 
zat. In een kooi ernaast zat de nieuws-
gierige gorilla Japie vaak door een gaatje 
in de wand naar hem te loeren.” Naast 
Sunier was er ook de directeur van de le-
vende have, dr. Anton Portielje. Pas na de 
oorlog bleek dat de directeuren, onafhan-
kelijk van elkaar, allerlei mensen hadden 
laten onderduiken. Tijdens de oorlog 
hebben ze dat van elkaar nooit geweten. 
Van slechts twee personeelsleden is het 
bekend dat ze NSB-sympathieën hadden. 
De een heeft zelf ontslag genomen en de 
ander vertrok naar het Oostblok met de 
belofte dat hij nooit zou praten over wat 
hij in Artis allemaal had gezien. En daar 
heeft hij zich aan gehouden.

Een wonder
Het lukte de directie en de medewer-
kers om in de oorlogsjaren voldoende 
hooi en eten te bemachtigen voor de 
dieren, en steenkool en elektriciteit voor 
de verwarming van hun verblijven en 
de pompen in het aquarium. Toch is 
Artis niet helemaal gespaard gebleven. 
De dierentuin lag naast het rangeerter-
rein aan de Plantage Doklaan waar de 
Duitsers treinwagons met zoeklichten 
en luchtdoelgeschut hadden geplaatst. 
De Engelse luchtmacht had opdracht de 
spoorrails te vernietigen. Maar er ging 
iets fout. In de nacht van 13 op 14 juli 1941 
raakten de brandbommen uit een Brits 
gevechtsvliegtuig niet alleen de rails en 
wat wagons maar ook diverse gebouwen 
en dierenverblijven in Artis.
“Natuurlijk kwamen de bezetters wel 
eens naar Artis om onderduikers te 
zoeken. Maar de directie en verzorgers 
hadden altijd wel een verhaal klaar, zodat 
ze niet verder zochten. Zoals ‘dieren 
dragen vaak ziektekiemen met zich mee 
en dat is voor dieren oké, maar gevaarlijk 
voor mensen’. Tijdens de oorlogsja-
ren was Artis een vredige haven. Een 
wonder, een absoluut wonder”, besluit 
Lichansky.

“We staan hier in Artis. We verbeelden ons dat het de jaren ’40-’45 zijn. Rondom gebeuren de  
meest vreselijke dingen. Toch ... als jullie een dramatisch verhaal van mij verwachten, dan moet  

ik jullie al direct teleurstellen want dat wordt het niet.”

kort nieuws

Rusland erkent  
Jeruzalem
Het Russische ministerie van Buiten-
landse Zaken bracht begin april een 
verklaring uit. Daarin stond dat Rus-
land “de status van Oost-Jeruzalem 
als hoofdstad van de toekomstige 
Palestijnse staat” opnieuw benadrukt. 
Maar er stond ook: “We beschouwen 
West-Jeruzalem als de hoofdstad van 
de staat Israël.”

Spoorlijn
De Israëlische minister van Trans-
port onthulde in april het plan om 
een goederenspoorlijn aan te leggen 
van Haifa naar de stad Irbid in Jor-
danië. Van daaruit kunnen goederen 
ook verder worden vervoerd naar 
staten in de Perzische Golf. Het 
plan zou goed zijn voor de haven in 
Haifa, maar ook voor Jordanië en de 
Golfstaten.

Oefenoffer

Hoewel er geen tempel meer is en 
het voorschrift dus niet naar Bijbelse 
maatstaven kan worden uitgevoerd, 
‘oefent’ het Tempelinstituut in Jeru-
zalem met het Pesachoffer. Het doet 
dit al enkele jaren, om Israël voor 
te bereiden op de tijd dat er weer 
een tempel zal zijn. Dit jaar vond die 
oefening plaats op het plein in de 
Joodse wijk van de Oude Stad.  
| Foto: Flash90

Bijna failliet 
Het Tempelberg-zeefproject zeeft al 
jaren het puin dat van de graafwerk-
zaamheden van de islamitische Waqf 
op de Tempelberg komt. De Waqf 
groef onder het oppervlak van de 
Tempelberg een enorme moskee uit 
en dumpte het puin. Het zeefproject 
heeft in het puin al talloze archeolo-
gische schatten gevonden, maar het 
geld is op. Toen dat onlangs bekend 
werd, regelde premier Netanyahu 
dat het project andere fondsen kan 
aanboren en kan doorgaan.

Eerste moslimdiplomaat

De 31-jarige Arabisch-Israëlische Ras-
ha Atamny wordt Israëls eerste mos-
limdiplomaat. Ze zal op de ambassa-
de in Ankara gaan dienen als eerste 
secretaris van de ambassadeur. Ze is 
niet de eerste Arabische diplomaat, 
maar wel de eerste moslim die de 
staat Israël gaat vertegenwoordigen.  
| Foto: Twitter120
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Bezoekers bij de apenrots in Artis tijdens de Tweede Wereldoorlog. | Foto: Artis

Raya Lichansky in Artis. | Foto: met dank



Stefan Weiss 
1927-2017

Met een gezelschap van vijftien personen mocht ik 
eind maart een werkreis meemaken naar Oekraïne. In 
onze groep was ook iemand uit België en drie perso-
nen uit Duitsland. Samen hebben we tweeduizend 
voedselpakketten gemaakt en die in de loop van de 
week naar verschillende adressen gebracht. Adressen 
waar Joden wonen, die deze pakketten erg goed kun-
nen gebruiken. Het viel me bij deze bezoeken op dat 
ze er echt naar uitkijken.

Rita Schweibes
Daarnaast vertelden onze begeleiders ook over de 
geschiedenis van de Joden in en na de Tweede We-
reldoorlog. Een geschiedenis die gekenmerkt is door 
verschrikkelijk wrede moordpartijen op Joden, onder 
wie tienduizenden kinderen en baby’s. Zo zaten we 
zomaar tegenover Rita Schweibes, die deze verschrik-
kingen overleefde. Rita (82 jaar), over wie ik eerder 
had gelezen in het boek Geboren om te lijden. Wat ze in 
dat boek beschreef, maakte al een grote indruk op me. 
Maar nu ze daar in alle rust nog eens over vertelde, 
maakte het nog veel meer indruk. Ze is een kordate 
vrouw, die weet wat ze wil. Ze heeft haar levenswerk 
gemaakt van het omzien naar de Joden in haar omge-
ving. Daarom ook heeft ze er niet over gepiekerd om 
alija te maken (terugkeer naar Israël). Ze draagt nu 
zorg voor het verdelen van de voedselpakketten aan 
Joden van wie de levensomstandigheden niet best zijn.

Bizarre keuze
Naast haar zat iemand die net zo’n voedselpakket in 
ontvangst had genomen. Ik weet zijn naam niet meer. 
Geboren in 1945. Een man die net genoeg heeft om te 
leven, maar te weinig om de vele medicijnen die hij 
moet gebruiken aan te schaffen. Die na twee hartin-
farcten keuzes moet maken: moet ik bezuinigen op 
mijn eten of moet ik niet alle medicijnen kopen die ik 
nodig heb? Een bizarre keuze. Ook deze man wil om 
verschillende redenen niet op alija naar Israël gaan.

Sponsorproject
Voor onder andere deze man is ons sponsorproject 

opgezet. Naast een voedselpakket, zullen we deze man 
maandelijks steunen met 25 euro. Velen van u hebben 
gereageerd op de oproep om een alleenstaande, arme 
Joodse man of vrouw, of een echtpaar dat ver onder de 
armoedegrens leeft te sponsoren. Het project wordt 
in de Oekraïne gecoördineerd door Koen Carlier, onze 
veldwerker daar. Binnenkort hopen we de sponsoren 
meer informatie te geven over de personen die zij 
helpen.

Sponsorproject

Voor een maandelijks bedrag van 25 euro kun-
nen we zorgen voor:

– extra thuiszorg
– plaats in een gaarkeuken
–  drie maal per week een warme maaltijd aan 

huis bezorgd
– medicijnen
– kleine reparaties in het flatje of huisje

Met 25 euro sponsoring per maand zorgt Koen 
Carlier ervoor dat een Holocaustoverleven-
de in Oekraïne praktische en essentiële hulp 
krijgt. Voor meer informatie en een machti-
gingsformulier: chrisinnemee@cvi.nl 
of 033-2458824.

israël aktueel | mei 2017 steun israël 13
C

h
ri

s 
In

n
e

m
e

e

Bij het uitdelen van voedselpakketten, ontmoeten we de Joodse bevolking van Oekraïne.  
Velen van hen leven in armoede en moeten kiezen of ze hun geld besteden aan voedsel of medicijnen.  

Voor deze mensen is Christenen voor Israël een sponsorproject gestart. 

Sponsorproject is broodnodig

“Hartelijk dank voor jullie steun. We zijn erg geraakt door 
deze blijvende toewijding en steun van Christenen voor Israël. 
Dat helpt ons essentiële hulp te geven aan de vele ouder 
wordende Holocaustoverlevenden die aan onze zorg zijn 
toevertrouwd.

Op dit moment is jullie hulp extra noodzakelijk. We zitten 
midden in een periode van twee jaar waarin al onze vijftien 
centra volledig toegankelijk moeten worden voor mensen 
met verschillende handicaps. Dat is nog eens extra dringend 

omdat de Holocaustoverlevenden 71 jaar of ouder zijn. Elke 
dag zijn er meer en meer overlevenden die te maken hebben 
met lichamelijke aftakeling. Ze worden afhankelijk van een 
rolstoel, of hebben speciale voorzieningen nodig om te zien 
of te horen. We weten dat de overlevenden die onze diensten 
niet kunnen bereiken het risico lopen om in zichzelf gekeerd 
te raken, wat vervolgens leidt tot sociale isolatie, depressie 
en wanhoop. . Daarom is uw donatie zo ontzettend wel-
kom. We waarderen uw steun bijzonder. Nogmaals, onze 
hartelijke dank daarvoor.”

De in Hongarije gebo-
ren Stefan overleefde de 
vernietigingskampen, 
maar verloor zijn ouders. 
Daarna leefde hij in het 
communistische Honga-
rije, maar kwam uitein-
delijk toch naar Israël. 
De afgelopen veertig jaar 
woonde Stefan in een 
door Reuth gesubsidieerde 
woonvoorziening voor 
Holocaustoverlevenden. 

Stefan ontving veel bezoekers in zijn piepkleine maar 
perfect onderhouden appartement. Toen hem eens 
werd gevraagd wat de belangrijkste les is die we moeten 
onthouden, zei hij snel en vastberaden: “Wees altijd 
dankbaar voor het bestaan van de staat Israël en neem 
het nooit voor vanzelfsprekend.”

»  Christenen voor Israël ondersteunt de woonvoor- 
zieningen van Reuth voor overlevenden van de  
Holocaust.

Rita Schweibes en de arme Joodse man. | Foto: CvI

Toegankelijke hulp
Onlangs ontvingen we een brief van Amcha uit Israël. Amcha is een 

organisatie die psychosociale hulp geeft aan Holocaustoverlevenden. 
Fragmenten uit deze ontroerende brief willen we graag met u delen.

Foto: Reuth

»  Steunt u de overlevenden van de Holocaust? 

Uw bijdrage is van harte welkom op NL38 ABNA 0529 310 252  

en vermeld daarbij ‘Holocaustoverlevenden’.



Aalsmeer Mevr. Wichers ☎ 020 - 6455530
 “Het Baken” Sportlaan 86
 Zaterdag 13 mei 13.00 - 16.00 uur
Alblasserdam Fam. Fiole ☎ 06 - 30902370
 In “Het Scheepke” 
 Rijnstraat 434
 Maandag 8 mei 14.00 - 21.00 uur
 Dinsdag 9 mei 10.00 - 17.00 uur
Amerongen Mevr. Boonstoppel ☎ 0343 - 454871
 Kon. Wilhelminaweg 81
 Maandag 8 t/m zaterdag 13 mei na telefonisch overleg
Amstelveen Mevr. Wichers ☎ 020 - 6455530
 Nieuwenhuijzenlaan 15
 Woensdag 17 mei 10.00 - 20.00 uur
Amsterdam Mevr. Wichers ☎ 020 - 6455530
 “Tituskapel” hoek Derkinderenstraat / W. Nuijenstraat 1
 Zaterdag 20 mei 11.00 - 15.00 uur
Amsterdam/Buitenveldert Mevr. Wichers ☎ 020 - 6455530
 In het “Keerpunt”, A.J. Ernststraat 302-304
 Donderdag 18 mei 10.00 - 15.00 uur
Andijk Marleen den Boer ☎ 0228 - 593140
 P/a Tijdens kunst en tuinroute  Middenweg 3
 Zaterdag 27 mei 10.00 - 16.00 uur
Apeldoorn Fam. van Beek ☎ 055 - 750 78 04
 Hoornbloem 1
 Zaterdag 13 mei 10.00 - 13.00 uur
Arnemuiden Willy Jansens ☎ 06 - 51057947
 Bij “Hersteld Hervormde Gemeente
 Cittersweg 2R
 Zaterdag 20 mei 9.30 - 14.30 uur
Arnhem Anneke Nicolaij ☎ 06 - 57527906
 Stadswaardenlaan 95
 Maandag 8 en zaterdag 13 mei 14.00 - 17.00 uur 
Assen Richard en Annet Frankfort ☎ 0592 - 399366
 Planetenlaan 34
 Maandag 8 t/m woensdag 10 mei 14.00 - 21.00 uur
 Na telefonisch overleg. 
Barendrecht Fam. Fiole ☎ 06 - 30902370
 Cadeau- Boekwinkel “Joy”
 ’t Vlak 12 
 Woensdag 17 mei 10.00 - 16.00 uur
Barneveld Marilene Zoutendijk ☎ 0342 - 417224
 Arendshorst 46
 Donderdag 11 mei
 09.00 - 12.00, 14.00 - 17.00 en 19.00 - 21.00 uur 
Beilen Anneke Broksma ☎ 0593 - 542926
 Dovenetellaan 15
 Woensdag 10 mei 15.00 - 20.00 uur
 Donderdag 11 mei 10.30 - 20.00 uur
 Vrijdag 12 mei 10.30 - 16.00 uur
Bennekom Mientje en Jan Opgelder ☎ 0318 - 415596
 Spinakker 22
 Dinsdag 9 mei 14.00 - 19.00 uur
 Woensdag 10 mei 10.00 - 19.00 uur
Beverwijk Mevr. P. Zuidema - Luijben ☎ 06 - 27307722
 Kerkgebouw Vrije Evangelische Gemeente
 Van Riemsdijklaan 1  
 Woensdag  10 mei 14.30 - 18.00 uur
Biggekerke  Suzet Besuijen ☎ 0118 - 552472
 Kerkplein 16
 Donderdag 11 mei van 09.30 - 17.30 uur 
Bleskensgraaf Consulente: Liesbeth Kortlever 

 ☎ 0184 - 641938
 Bij: Adrie Swijnenburg - Broekhuizen 

 ☎ 0184 - 689494
 Hondsdrafstraat 27
 Dinsdag 23 mei 14.00 - 19.00 uur
Boskoop Mevr. E. van Staveren ☎ 0172 - 742855
 Ridderbuurt 20
 Vrijdag 12 mei 10.30 - 16.30 uur
Bovenkarspel Henk en Lucy van Essen ☎ 0228 - 785959
 Boerhaavestraat 66
 Woensdag 10 mei 14.00 - 20.00 uur
Buitenpost Mevr. Minnema ☎ 0512 - 352571
 Trekweg 16
 Dinsdag  9 en donderdag 11 mei 10.00 - 18.00 uur
Capelle aan den IJssel Mevr. Koolmees ☎ 010 - 4508036
 Crocusstraat 7   
 Maandag 8 t/m zaterdag 13 mei na tel. overleg.
Den Haag Mevr. W. Blom - Rook ☎ 070 - 3609021
 Heiloostraat 83
 Woensdag 10 mei 14.00 - 19.00 uur   
Den Haag Noor Roeleveld - Kuijper ☎ 070 - 3545730
	 Nederhoflaan	22
 Woensdag 10 mei 13.00 - 18.00 uur
Ede Janny van Essen ☎ 0318 - 483845
 Krommesteeg 21
 Donderdag 11 mei 10.00 - 21.00 uur

Ede Arie en Hanneke Eland ☎ 0318 - 625503
 Coba Ritsemastraat 22
 Woensdag 10 mei 10.00 - 21.00 uur
Ede Gerry van Seters ☎ 0318 - 650692
	 Saffierstraat	12
 Dinsdag 9 mei 10.00 - 21.00 uur
Eemnes Ester Rebel ☎ 035 - 5260888 
 Scholekster 32
 Donderdag 11 mei 13.00 - 17.00 uur
Eindhoven Alfred en Irene Fietje ☎ 040 - 2416589
 Orléanshof 26
 Maandag 8 en woensdag 10 mei 11.00 - 16.00 uur
Emmeloord Ria Mulder - de Jong ☎ 0527 - 613903
 Bunschotenlaan 38
 Donderdag 11 en vrijdag 12 mei 13.30 - 17.30 uur
Etten Leur Fam. Willems ☎ 076 - 7505883
 Orgelhof 44
 Maandag 8 t/m 13 mei na telefonisch overleg
Garderen Saskia Eerland ☎ 0577 - 461774
 Wilgenlaan 3
 Dinsdag 9 mei 10.00 - 20.00 uur
Geldermalsen Dhr. J. M. Nout ☎ 0345 - 752459
 Talmastraat 4
 Dinsdag 9 mei 13.00 - 17.00 uur
 Donderdag 11 mei 19.00 - 21.00 uur
Genemuiden Klaasje van der Heide ☎ 038 - 3866996
 In het Hervormd Wijkgebouw
 Stuivenbergstraat 51
 Vrijdag 12 mei 12.00 - 18.00 uur
Goes Willy Jansens - Dekker ☎ 06 - 51057947
 Berkenstraat 8
 Woensdag 17 mei 10.00 - 17.00 uur
Goes Willy Jansens ☎ 06 - 51057947
 Bij “Calvijn College” Klein Frankrijk 19
 Zaterdag 27 mei 10.00 - 16.00 uur
Gorredijk Joke van Riel ☎ 0513 - 463938
 Mouterij 64
 Donderdag 11 en vrijdag 12 mei 14.00 - 18.00 uur
Groenekan Mevr. J. Geurts ☎ 0346 - 215662
 Versteeglaan 36
 Donderdag 11 mei 13.30 - 17.00 na tel. overleg.
Groningen Mevr. Hazenberg ☎ 050 - 5771243
 J. van Hattumstraat 23
 Donderdag 11 mei 10.30 - 18.00 uur
Groningen Mevr. de Nooijer ☎ 050 - 5416968
 Lichtboei 63
 Woensdag 10 mei 10.00 - 17.00 uur
Hagestein Aartje van der Lee ☎ 0347 - 351443
 Lekdijk 12
 Zaterdag 13 mei 09.30 - 16.00 uur
Hardenberg Mevr. van Eldik ☎ 0523 - 232002
 Van Oijstraat 24
 Woensdag 10 mei 16.00 - 19.30 uur
H.I.Ambacht Fam. Fiole ☎ 06 - 30902370
 In de “Elimkerk” Jan Wissenlaan 7
 Woensdag 10 mei 10.30 - 17.00 uur
Heino/Liederholthuis Marian v.d. Bent ☎ 0572 - 393252
 Bredenhorstweg 21
 Woensdag 10 mei 10.30 - 17.00 uur
Heteren Dik en Elly Vergunst ☎ 026 - 4722054
 “De Vluchtheuvel” Kastanjelaan 20
 Vrijdag 12 mei 18.30 - 20.00 uur
 Zaterdag 13 mei 10.00 - 12.00 uur
Hoek Charlotte The ☎ 0115 - 442348
 Irisstraat 101
 Vrijdag 12 mei 10.00 - 18.00 uur
Hoogvliet Fam. Verhelst ☎ 06 - 14397023
 Kardoenhof 34
 Woensdag 10 mei 14.00 - 18.00 uur    
 Zaterdag 13 maart 11.00 - 19.00 uur   
Houten Guus en Ria Zwart ☎ 06 - 40071393
 Kluutweide 6
 Maandag 8 en woensdag 10 mei 19.00 - 22.00 uur
 Dinsdag 9 en donderdag 11 mei 10.00 - 17.00 uur  en 

19.00 - 22.00 uur
Huizen Mevr. de Pater ☎ 035 - 5255284
 S. de Beauvoirlaan 85
 Dinsdag 9 en woensdag 10 mei   
 10.00 - 12.00 en 14.00 - 16.00 uur
IJmuiden Mevr. T.. Zwitser - Slager ☎ 0255 - 511652
 Keetberglaan 50,  Toren 2
 Dinsdag 9 mei 10.00 - 18.00 uur
IJsselmuiden Carola van der Spek ☎ 038 - 3380774
 Kluisstraat 45
 Zaterdag 13 mei 10.30 - 16.30 uur
Kamerik Anneke Los - Meijers ☎ 0348 - 401990
 Mijzijde 4

 Woensdag 10 en donderdag 11 mei 10.00 - 17.00 uur
Kampen Mevr. Kok - Opgelder ☎ 06 - 23864456
 Burgwal 13
 Donderdag 11 en vrijdag 12 mei  14.00 - 19.00 uur
Katwijk Fam. Kuipers ☎ 071 - 4028828 
 Doggersbank 7     
 Vrijdag 12 mei 10.00 - 18.00 uur
 Zaterdag 13 mei 10.00 - 12.00 uur
Kerkenveld Dick en Herma Blokzijl ☎ 0528 - 361623
 Gedempte Wijde Wijk 11
 Vrijdag 12 mei 14.00 - 20.00 uur
 Zaterdag 13 mei 10.00 - 16.00 uur
Kockengen Hilda van Oosterom ☎ 06 - 83231780
 Fuut 4
 Vrijdag 12 mei en zaterdag 13 mei 14.00 - 17.00 uur
Leek Fam. Postma ☎ 0594 - 707010
 Romboutstraat 16
 Woensdag 10 en vrijdag 12 mei 14.00 - 18.00 uur
 Zaterdag 13 mei 10.00 - 16.00 uur
Leerbroek Mevr. Hijkoop ☎ 0345 - 599711
 Leerbroekseweg 39
 Maandag 8 mei 14.00 - 18.00 uur
Leerdam Jantine Slotboom - Brouwer ☎ 0345 - 610120
 Violierlaan 36
 Donderdag 11 mei 10.00 - 16.00 uur
Lelystad Mevr. Buijnink - Akker ☎ 0320 - 842758
 Bongerd 206
 Maandag 8 t/m zaterdag 13 mei na tel. overleg.
Lisse Fam. Gelderman ☎ 0252 - 415165
 J. van Ruysdaelplein 133
 Maandag 8 t/m zaterdag 13 mei na tel. overleg.
Maassluis Anita Mudde - Teeuwen en Wil Heijes 

☎ 010 - 4676148
 Mgr. W. M. Bekkerslaan 46
 Dinsdag 9 mei 10.00 - 18.00 uur
Maassluis Mevr. Mudde ☎ 010 – 4676148
 Voorjaarsfair  Noordvliet 17
 Zaterdag 20 mei 10.00 17.00 uur
Middelharnis Dhr. W. Stoter ☎ 0187 - 846232
 Pr. Willem Alexanderstraat 13
 Maandag 8 mei 15.00 - 21.00 uur
Moordrecht Arianne van Haaren ☎ 0182 - 379092
 Dorpsstraat 73
 Woensdag 10 mei 15.30 - 20.30 uur
Nieuwegein Dhr. H. van Heck ☎ 030 - 6036921
 Martinusgaarde 16
 Woensdag 17 mei 10.30 - 21.00 uur 
Nieuwleusen Fam. Neelis ☎ 0529 - 484 525
 Kon. Wilhelminalaan 59
 Vrijdag 5 mei 11.00 - 17.00 en 19.00 - 21.00 uur
 Zaterdag 6 mei 11.00 - 16.00 uur 
Niezijl Fam. van der Naald ☎ 0594 - 212983
 Hoofdstraat 79
 Vrijdag 12 mei van 14.00 - 18.00 uur
 Zaterdag 13 mei 10.00 - 17.00 uur 
Nieuw-Beijerland- Ariena Troost ☎ 06 - 81170331    
 “De Hoeksteen”
 Kerkstraat 22
 Maandag 8 mei 10.00 - 16.00 uur
Nijmegen Consulente: mevr. A. Venmans 

☎ 0485 - 517035
 Bij: mevr. D. Lamla ☎ 024 - 3790163
 Adantestraat 24
 Woensdag 10 mei 10.30 - 15.00 uur
Numansdorp Margriet Oudeman ☎ 0186 - 652281
 Mozartstraat 2
 Dinsdag 9 mei 18.30 - 22.00 uur
Oldebroek Fam. Wastenecker ☎ 0525 - 631779
 Klocklaan 9
 Donderdag 11 mei 13.00 - 18.00 uur
 Vrijdag 12 mei 10.00 - 21.00 uur
Oldemarkt Janny Bouwer - Muis ☎ 0561 - 452171
 in “de Ontmoeting”, Marktplein 9
 Zaterdag 13 mei 10.00 - 16.00 uur
Ommen Mevr. Hamhuis - Vos ☎ 0529 - 450290
 Reigerstraat 32
 Maandag 8 t/m zaterdag 13 mei na tel. overleg.
Papendrecht Margot Unger ☎ 078 - 6425533
 Gerard Dousingel 43
 Maandag 8 mei 13.00 - 16.00 uur
Pernis Janny van der Kuil ☎ 010 - 4164698
 Burgemeester van Esstraat 189
 Maandag 8 t/m zaterdag 13 mei na tel. overleg.
Putten Gerda Klok ☎ 0341 - 361257
 Harderwijkerstraat 91
 Dinsdag 9 en vrijdag 12 mei 11.00 - 17.00 uur

Ridderkerk Fam. Fiole ☎ 06 - 30902370
 Bij: Chr. boekwinkel ”De Kandelaar”
 St. Jorisstraat 10
 Vrijdag 12 mei 10.00 - 17.30 en 18.30 - 20.00 uur
 Zaterdag 13 mei 10.00 - 16.00 uur
Rijssen St. C.I.H.I. ☎ 0548 - 515122 
 Jan en Riek Schelhaas en Janny Kremer
 Lindenlaan 5
 Di. 9 en wo. 10 mei 13.30 - 18.30 uur
 Ma. 8, do. 11 t/m za. 13 mei na tel. overleg.
Rijssen Wilma Mensink ☎ 0548 - 522525
 Inloopmiddag in gebouw “Jeruel”
 Van Heekstraat 40
 Woensdag 17 mei 13.30 - 17.00 uur
Rotterdam Fam. Fiole ☎ 06 - 30902370
 Zuid In: Ev. Boek- en cadeaushop “Exodus”
 Wolphaertsbocht 343a
 Zaterdag 6 mei 11.00 - 16.00 uur
Schalkhaar Diny Mengering ☎ 0570 - 631042
 Oerdijk 1d
 Dinsdag 9 mei 14.00 - 18.00 uur
 Woensdag 10 mei 10.00 - 18.00 uur
Steenwijk Mevr. H. Hakvoort-Braad ☎ 0521 - 852995
 Dieptol 150
 Zaterdag 13 mei 14.00 - 17.00 uur
Stiens Mevr. Zilver ☎ 058 - 2575846
 Dr. G.A. Wumkesstraat 9
 Zaterdag 13 mei 10.00 - 16.00 uur
Streefkerk Mevr. N. Noorland - van Werkhoven 

☎ 0184 - 683270
 Molenakker 18
 Dinsdag 9 mei 09.30 - 21.00 uur
 Woensdag 10 mei 09.30 - 17.00 uur
Surhuisterveen Mevr. J. van der Hoek 

☎ 0512 - 362896
 Munnikestraat 7
 Woensdag 17 en vrijdag 19 mei 10.00 - 17.00 uur
 Donderdag 18 mei 10.00 - 21.00 uur
Uden Mevr. Arts ☎ 0413 - 785032
 Beatrixhof 452
 Zaterdag 13 mei 10.00 - 16.00 uur
Veenendaal Fam. W. van de Brink ☎ 0318 - 556638
 Wijkcentrum Maranatha (bij Julianakerk)
 Prins Bernhardlaan 26
 Vrijdag 12 mei 14.30 - 17.00 en 19.00 - 21.00 uur
 Zaterdag 13 mei 10.00 - 15.00 uur
Venlo Mevr. W. Botman - Karthaus ☎ 077 - 3544883
 Helbeek 62
  Zaterdag 13 mei 11.00 - 16.00 uur
Vlaardingen Dhr. Mary Peters ☎ 06 - 51545793
 Kraanvogellaan 156
 Zaterdag 13 mei 10.00 - 14.00 uur
Vlissingen Isabel Vrolijk ☎ 0118 - 473878
 Lunenburg 15
 Maandag 8 mei t/m zaterdag 13 mei na tel. overleg.
Voorburg Barbara en John Roeloffs ☎ 070 - 7442767
 Appelgaarde 231
 Zaterdag 13 mei 12.00 - 16.00 uur
Vriescheloo Dinie Nobbe ☎ 0597 - 541874
 Wedderweg 39
 Dinsdag 9 mei 10.00 - 21.00 uur
Waddinxveen Ida Slappendel ☎ 0182 - 604831
 Dorpstraat 68
 Donderdag 11 mei 09.30 - 14.00 en 19.30 - 21.30 uur
Wijk en Aalburg Mevr. T. Vos - Tissing ☎ 0416 - 697272
  Kortestraat 24
 Vrijdag 12 mei 14.30 - 17.30 uur
Wijk bij Duurstede Flora van Meggelen 

☎ 0343 - 750249 Birkastraat 47
 Woensdag 10 mei 15.00 - 19.00 uur
Zetten José Verhoeven ☎ 0488 - 451812
 Schilderswinkel Zetten
 Bakkerstraat 22
 Woensdag 10 t/m vrijdag 12 mei 09.00 - 18.00 uur
Zwaagwesteinde/De Westereen  Saakje en Feye van  

der Meulen ☎ 0511 - 442099
 Foarstrjitte 48
 Donderdag 11 mei 13.00 - 17.30 uur
 Vrijdag 12 mei 13.00 -  21.00 uur
Zoetermeer Mevr. van West de Veer ☎ 079 - 3166074
 Annaplaats 3
 Dinsdag 9 en zaterdag 13 mei 10.00 - 16.00 uur
Zwolle Marja Hendriks ☎ 038 - 4659577
 Van Echtenmarke 4
 Woensdag 10 mei 10.00 - 17.00 uur

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 8 t/m za 13 mei 2017

Fantastische producten uit  
het land Israël!

Kom alles vrijblijvend bekijken bij:

Culinair cadeau voor jou:  

kruidenmix naar keuze  

bij aankoop v.a.€ 25,00
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kort nieuws

Geen ruimtevaart

De Israëlische minister Ofir Akunis 
van Wetenschap, Technologie en 
Ruimtevaart vond de naam van zijn 
ministerie te lang. Bovendien is er 
nergens ter wereld een ministerie 
van ‘Ruimtevaart’ te vinden. Dus is hij 
voortaan minister van Wetenschap 
en Technologie. Het ‘Ruimtevaart’ 
was toegevoegd door zijn voorgan-
ger, Danny Danon, die na drie maan-
den ministerschap aangesteld werd 
als ambassadeur bij de Verenigde Na-
ties. Het aanpassen van alle bordjes 
en het briefpapier “kost slechts een 
paar duizend sjekel”. | Foto: Flash90

Nieuw handvest
Hamas past zijn handvest aan en gaat 
ogenschijnlijk een ‘mildere’ koers va-
ren. Een gelekt concept van het nieu-
we handvest stelt: “Het is mogelijk 
in te stemmen met een staat binnen 
de grenzen van 1967, maar dat houdt 
niet noodzakelijk een erkenning van 
Israël in.” Verder stelt het handvest 
dat ‘verzet’ en de ‘bevrijding van 
Palestina’ een recht en plicht is van 
het ‘Palestijnse volk’.

Tweeërlei wapens
Het Israëlische leger trekt regelma-
tig de gebieden onder Palestijnse 
Autoriteit in om wapenfabriekjes op 
te rollen om zo de terreur te beteu-
gelen. Daar is een extra focus bij 
gekomen. De haat tegen Israël wordt 
aangewakkerd met allerlei haatzaai-
ende materialen en publicaties. Het 
leger richt zich daarom nu ook op 
plaatsen waar dergelijke materialen 
worden gefabriceerd.

Bijzonder graf gevonden

Bij herstelwerkzaamheden op een 
eeuwenoude begraafplaats in Safed 
legden werkers een bijzondere tombe 
bloot waarop duidelijk gegraveerd 
stond: “De oude wijze, de arts Abra-
ham Ben Ezra”. Men vraagt zich af of 
dit het graf is van rabbijn Avraham 
Ibn Ezra, een van de grote Bijbelcom-
mentatoren uit de Joodse geschiede-
nis. Hij kwam uit Spanje, en trok aan 
het einde van zijn leven naar Israël. 
De locatie van zijn graf was nog altijd 
onbekend. | Foto: Flash90
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In samenwerking met de Israëli-
sche natuurbescherming (SPNI) 
openden lokale vogelaars in 1994 
het Jeruzalem Vogelobservatorium 
(JVO). De 5000 vierkante meter 
(nu zeer begeerde) bouwgrond 
werd hun door de Israëlische re-
gering geschonken. Die Jeruzalem 
oase is nu Israëls nationale ring-
centrum.

In het voor-en najaar worden voor 
zonsopgang rond de twintig netten uit-
gezet. Vrijwilligers ‘oogsten’ de gevan-
gen vogels en stoppen ze in katoenen 
zakjes. Nadat ze een voor een zijn gewo-
gen en gemeten, geringd en gecontro-

leerd op lichaamsvet, worden de diertjes 
tien minuten later weer vrijgelaten. In 
het hoogseizoen krijgen zo’n 200 vogels 
per dag een ring en wordt hun informa-
tie ingevoerd in de computer. Op deze 
manier krijgt men een goed beeld van 
het leven van de vogels vóór, tijdens en 
na de trek. Het observatorium houdt de 
soorten en ringnummers van meer dan 
200 verschillende vogelsoorten bij die 
hier langskwamen.

Favoriete plaats
Vanuit de langgerekte waarnemingspost 
kunnen bezoekers in alle rust de vogels 
bestuderen. Regelmatig vinden allerlei 
activiteiten plaats in en rondom het be-
zoekerscentrum. Israëls eerste ‘levende 
gebouw’, gemaakt van oud bouwma-

teriaal, is dusdanig ontworpen dat het 
de natuurlijke sfeer van het gebied niet 
verstoort. Met opzet gemaakte gaten in 
de muur bieden een schuilplaats voor 
vogels en andere dieren.

Bezoeken
Het ringen van vogels, de oudste manier 
om vogelbewegingen te volgen en hun 
gewoonten te bestuderen, gebeurt in 
deze moderne tijd nog steeds. Tussen 
zondag en donderdag kunnen bezoe-
kers van 9.00 tot 12.00 uur zien hoe dat 
in zijn werk gaat. Het JVO bevindt zich 
in Jeruzalem aan de Rothschild Street, 
bij de achteringang van de Knesset. De 
toegang is gratis (parkeren niet). De ob-
servatiepost is 24 uur per dag geopend 
en rolstoeltoegankelijk.
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Afgelopen maand was het weer zover. We vergrootten de 
tafel, zetten er een extra tafel bij en bovendien – nieuw dit 
jaar – een kindertafel voor onze boefjes, de kleinzonen. 
We nodigden de vaste gasten uit en, net zoals elk jaar, een 
gezin van nieuwe immigranten. Zoals gebruikelijk zaten 
we met Pesach met zesentwintig personen aan tafel om het 
verhaal van de uittocht uit Egypte te vertellen, de bijbeho-
rende liedjes te zingen en – het allerbelangrijkste – om een 
heerlijke maaltijd te nuttigen begeleid door minstens vier 
glazen wijn, zoals onze traditie dat voorschrijft. De twee 
oudste kleinzoons gingen op een stoel staan om samen ‘de 
vier vragen’ zingend te stellen: “Wat verschilt deze avond 
van alle andere avonden?”, terwijl wij, de ouderen, hun 
zingend hebben geantwoord.

De Joodse traditie is gebaseerd op het overbrengen van ken-
nis en gebruiken ‘van generatie op generatie’. Dat betekent 
dat wij, de ouderen, verplicht zijn om onze kinderen de 
geschiedenis van ons volk te vertellen en hen ook de tradi-
ties bij te brengen. Net zoals andere religies hebben ook wij 
Joden een aantal feestdagen per jaar en helaas ook nog een 
aantal treurdagen. Dit alles wordt ons meegegeven door 
onze ouders en grootouders. Sinds mijn levenspartner en ik 
trouwden en een gezin stichtten, hebben wij er met Pesach 

een nieuwe traditie aan toegevoegd, die in feite afgekeken 
is van de pakjesavond met Sinterklaas die ik als kind mee-
maakte in Nederland. Alle kinderen krijgen van alle gasten 
een cadeautje. Ze begrijpen dat al snel en kunnen een week 
tevoren nauwelijks nog slapen van de opwinding. Wij, de 
ouderen, hebben van onze kant weer plezier in hun voor-
pret, hun reacties op de geschenken en de verrassingen.

Een andere Pesachtraditie is het verbergen van de afikom-
an. Dit is een halve matse, die verstopt wordt (mijn voor-
recht), waarna de kleintjes die moeten gaan zoeken. De 
vinder mag dan van mij nog een extra cadeau vragen dat we 
dan de volgende dag samen gaan kopen. Omdat we nie-
mand willen teleurstellen, mogen alle kleinkinderen mee 
en krijgen ze uiteraard allemaal een verrassing.

U ziet het, een avond vol gezelligheid en goed eten, terwijl 
we de traditie van generatie op generatie overbrengen. Aan 
het einde van de avond wensen we elkaar “Sjana haba’a be-
Jeroesjalim” – volgend jaar in Jeruzalem, een wens die uit de 
diaspora komt en voor ons, degenen die al in Israël wonen, 
nauwelijks nog betekenis heeft. 

Maar we bewaren de traditie.

Vogels kijken in Jeruzalem

Foto’s: Petra van der Zande

Prijzenpuzzel
Test uw kennis over Jeruzalem en beantwoord onderstaande vragen. Onder alle inzenders van de  
goede antwoorden verloten we 25 exemplaren van de prachtige, net verschenen glossy Jeruzalem.  
Stuur uw antwoorden vóór 19 mei in via christenenvoorisrael.nl/prijzenpuzzel.

·  Welke Israëlitische koning veroverde de stad Jeruzalem?
·  In welk jaartal werd Jeruzalem door de Romeinen verwoest?
·  Wat is voor Joden de heiligste plaats in Jeruzalem?
·  Hoe heette de oorlog waarin Jeruzalem weer werd herenigd als hoofdstad van Israël?
·  Wat is de naam van de Brits-Joodse filantroop die in 1857 een molen aan Jeruzalem doneerde  

als voedselvoorziening voor de arme Joodse bevolking? (Hint: deze molen werd in 2012  
gerestaureerd door Christenen voor Israël)



JAFFA óók in de zomer een toevluchtsoord
Honderden paar kinderogen kijken vol verwachting.

Is er voor ons een plaats binnen de deuren van het Jafffa Instituut of… 
niet.
 Twee maanden binnen de deuren van het Jaffa Instituut 
of…  twee maanden op straat. 
Uw gift bepaalt mede dat verschil tussen geborgenheid en rondzwerven 
op straat.
Meer informatie vindt u in onze mei nieuwsbrief.

bankrekening nummer: 
NL12 RABO 0335 5422 39

Géén gesloten deuren bij het Jaffa Instituut. 
Helpt u om die deuren open te houden?
Uit de grond van honderden kinderharten 

TODA RABA – hartelijk bedankt

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

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

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

H.B. Slagter & P.A. Slagter - 64 blz - 20x12,5 cm - 9789066943988 - € 5,50

Vijf bijzondere vrouwen 
in het geslachtsregister van de Heere Jezus 
Tamar, Rachab, Ruth, Bathseba en Maria. Vijf vrouwen met een 
veelbewogen leven. Er waren drie weduwe. Eén van hen was een 
hoer en een ander deed zich voor als hoer. Twee behoorden niet tot 
het volk Israël. Maar wat echt telt, is dat ze elk een ereplaats hebben 
in het geslachtsregister van de Heere Jezus.

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”.

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

HELPT U MIJ
KIND TE ZIJN?

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

STEUN ONS

WWW.JEMIMA.NL

IBAN NL53 RABO 0367 5075 60
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Glossy Jeruzalem
Speciaal ter gelegenheid van het feit dat Jeruzalem 
dit jaar vijftig jaar bevrijd en herenigd is, heeft de 
redactie van Christenen voor Israël een prachtige 
glossy gemaakt over Jeruzalem. In dit prachtig 
vormgegeven magazine vindt u diverse verdie-
pende artikelen over de betekenis van de stad, 
interessante weetjes, prachtige foto’s van vroeger 
en nu en nog veel meer.  
 
»  Dit 116 pagina’s tellende magazine is te koop via 

uw christelijke boekhandel voor € 7,50, maar is  
gratis voor alle bezoekers van de zomerten-
toonstelling Jubeljaar in Jeruzalem. 

Deze zomer is het vijftig jaar geleden dat Jeruzalem werd herenigd in de 
Zesdaagse Oorlog in 1967. Voor Jeruzalem is 2017 daarom een jubeljaar. 
Kom onze zomertentoonstelling over deze bijzondere stad bekijken in 
ons Israëlcentrum in Nijkerk: Jubeljaar in Jeruzalem.

Na de stichting van Israël in 1948, heel kort na de duisternis van de Holocaust, was 
1967 een nieuw jaar met grote betekenis. Voor het eerst sinds twintig eeuwen was de 
hele stad herenigd onder Joods bestuur.
Jeruzalem was, is en blijft de stad met een centrale rol in de Bijbel. Jeruzalem zal al-
tijd het brandpunt van de politiek zijn. En het blijft de stad van ons geloof – ook het 
geloof in de toekomst van het Koninkrijk van God en de komst van de Messias.

Wat is er te zien?
Jubeljaar in Jeruzalem verkent in drie delen de geschiedenis en het vooruitzicht van Je-
ruzalem. Van het prille begin, toen David de stad op de Jebusieten veroverde, tot aan 
de toekomstverwachting die we vanuit de Bijbel voor deze stad mogen hebben. Eeu-
wenlang door de volken vertreden, talloze malen belegerd en verwoest, maar steeds 
opnieuw opgebouwd. Met veel beeldmateriaal en informatie, en met een indrukwek-
kende filmpresentatie wordt deze bijzondere geschiedenis in beeld gebracht.

Jong en oud
Zoals altijd is de zomertentoonstelling een belevenis voor jong en oud. Jonge bezoe-
kers kunnen aan de hand van leuke filmpjes met Wendy van de Tov!Club Jeruzalem 
ontdekken, door een heuse tunnel kruipen, schatten zeven uit het zand en een speur-
tocht met vragen door de tentoonstelling volgen. 
Schoolklassen en ook andere groepen zijn van harte uitgenodigd om de tentoonstel-
ling bij wijze van excursie te komen bezoeken. Wij regelen een ontvangst en begelei-
den het bezoek. Reserveer daarom van te voren uw groepsbezoek.

Praktische informatie
Jubeljaar in Jeruzalem is van 1 mei tot 31 augustus dagelijks geopend van 10.00 tot 
16.00 uur (uitgezonderd zon- en feestdagen). De toegang is gratis. Er is koffie en thee 
en alle bezoekers krijgen gratis de glossy Jeruzalem mee naar huis. De expositie vind 
plaats in het Israëlcentrum aan de Patroonstraat 1 in Nijkerk.



Sjabbaton
Een Sjabbaton is zoveel als een Sjabbatconferentie. In 
de sfeer van de Sjabbatsrust zoeken naar verdieping. 
Vier de Sjabbat met rabbijn Chaim Eisen uit Israël! 
Het thema is: Wat is bidden? De Sjabbaton is op za-
terdag 24 juni van 10.00 tot 17.00 uur in Amsterdam. 
Kosten: E 40,- (inclusief lunch). Aanmelding voor 15 
juni via bijeenkomst@cvi.nl.

Rabbijn Chaim Eisen. | Foto: CvI

Zingen voor Israël
Een feestelijk avondje koor- en samenzang, omlijst met liefde voor Israël, 
gratis toegang, een korte maar krachtige meditatie, verkoop van Israël-
producten en boeken en een collecte voor steun aan Holocaustoverle-
venden, dat zijn de ingrediënten van de Zingen voor Israëlavonden in het 
land. Komende maand zingen we in Meppel, Barneveld en Den Haag.

Meppel
Zaterdag 6 mei bent u vanaf 19.15 uur van harte welkom in de Grote- of Mariakerk aan 
de Hoofdstraat 52. Het Christelijk Mannenkoor Staphorst en zanggroep Stil uit Vol-
lenhove treden voor u op. Ruth Pos bespeelt het orgel. Ds. J. Stap verzorgt de opening 
en de meditatie is in handen van ds. Henk Poot.

Barneveld
Dinsdag 9 mei zingen we vanaf 19.45 uur in de Immanuëlkerk aan de Achter-
dorpstraat 5. Hier zingen jongerenkoor Speranza uit Barneveld en Chr. Streekman-
nenkoor Noord-West Veluwe uit Nijkerk onder leiding van Martin Mans voor u. Mark 
Brandwijk speelt op het orgel. De opening is in handen van ds. P. Molenaar en ds. 
Kees van Velzen verzorgt de meditatie.

Den Haag
Donderdag 11 mei 2017 heten we u graag welkom vanaf 19.45 uur in de Christus  
Triumfatorkerk aan de Juliana van Stolberglaan 154. Het Kerkkoor Scheveningen en 
het Leidschendams Kerkkoor treden hier gezamenlijk voor u op. Ook zingen deze 
avond het Katwijks Jong Mannenkoor Sjir El Shaddaï en het koor Rains  
of Blessings for All Nations uit Den Haag. Ds. J. Maasland verzorgt de opening en  
ds. H. Poot houdt een meditatie.

De Christus Triumfatorkerk is uitstekend te bereiken met het openbaar vervoer, met 
buslijnen 23 en 24 en vanaf het Centraal Station met tramlijnen 2 en 6.
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Van 19 tot 21 mei organiseert Christenen voor  
Israël een Bijbelstudieweekend voor jongeren van 
20 tot 45 jaar met Henk Binnendijk, in conferen-
tiecentrum De Betteld in Amerongen. Het thema 
luidt: De God van Abraham, Isaak en Israël.
 
Henk Binnendijk, opperrabbijn Binyomin Jacobs,  
ds. Kees van Velzen en ds. Willem Glashouwer zullen 
spreken op dit weekend. Daarnaast is er veel tijd voor 
lofprijzing en natuurlijk veel gezelligheid. Voor 129 euro 
all-in neem je deel en verblijf je in een vierpersoonska-
mer met gedeeld sanitair. Liever iets meer luxe? Dan kun 
je voor 159 euro in een tweepersoonskamer verblijven. 

»  Kijk voor meer informatie en het opgaveformulier op 
cvi.nl/bijbelstudieweekend.

Bijbelstudieweekend  
met Henk Binnendijk

actief

Mijn Jeruzalem
Deze zomer kunt u in de gangen en kantine van het Israëlcentrum een 
verrassende expositie zien: Mijn Jeruzalem. Wat er precies te zien is 
en welke kunstenaars komen exposeren, dat kunnen we u nog niet 
vertellen. Want u kan die kunstenaar zijn! 

Iedereen die zich op welke wijze dan ook bezighoudt met kunst – schilderen, 
borduren, mozaïek, textiele kunst, tekenen – mag een van zijn werken komen 
exposeren. 

De voorwaarden
·  Het onderwerp of thema van het kunstwerk moet Jeruzalem zijn.
·  Het werk moet kunnen worden opgehangen aan de muur.
·  U hoeft geen kunstenaar te zijn.
·  Ook kinderen mogen exposeren.
·  U schrijft een korte toelichting waarom dit werk voor u ‘mijn Jeruzalem’ is.
·  We behouden ons het recht voor om werken niet te exposeren.

Heeft u werk voor de expositie, dan kunt u het langsbrengen tijdens kantoor-
uren in de eerste weken van mei. Een afspraak maken vooraf is niet nodig.  
Uw werk kunt u na 31 augustus weer ophalen.

Studiedag voor predikanten  
en voorgangers 
Wie Israël leert kennen, gaat de Bijbel met andere ogen lezen.  
Dit jaar organiseert Christenen voor Israël een reeks van vier studie 
dagen die speciaal bedoeld zijn voor predikanten en voorgangers. 
Onder het motto ‘Ontmoet Israël’ willen we in gesprek met elkaar 
komen tot een rijker verstaan van de Bijbel en van Gods weg met 
Israël en de volken. Dit jaar doen we dat rond het thema ‘Jeruzalem’.

Donderdag 11 mei
De eerstkomende studiedag in de serie van vier is op donderdag 11 mei. 
Sprekers deze dag zijn rabbijn Shmuel Katz en dr. Hélène Evers. Rabbijn 
Katz spreekt over het thema ‘Gebouwd als een stad die wel samengevoegd is 
(Psalm 122:3). Wanneer wordt Jeruzalem gebouwd?’
Rabbijn Katz is verbonden aan de Gerard Dousynagoge in Amsterdam. Ook 
doceert hij aan het Nederlands Israëlietisch seminarium en is hij de drij-
vende kracht achter stichting Zikna die zich onder andere inzet voor Joodse 
ouderenzorg.
Dr. Hélène Evers geeft een lezing over ‘De stad die fundamenten heeft  
(Hebreeën 11). Welke verwachting heeft de kerk voor Jeruzalem?’
Dr. Evers is predikant van de Protestantse Gemeente Zwolle en docent kerk-
recht aan de ETF in Leuven. Zij is gepromoveerd op een onderzoek naar de 
uitgangspunten en achtergronden van de Hervormde Kerkorde van 1951. 

Praktische informatie
Van 10.00 tot ongeveer 15.30 uur. Inloop met koffie en thee vanaf 9.30 uur.
Kosten: E 17,50 (inclusief lunch)
Aanmelding is verplicht, graag uiterlijk 5 mei.
Locatie: Goede Herderkerk, Willem Alexanderplein 14, Nijkerk

Foto: Cvi

 Rains of Blessings for All Nations uit Den Haag. | Foto: met dank
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Jarig zijn kan niet zonder muziek. Daarom 
geeft het Hineni Symfonie Orkest een Jeru-
zalemconcert op Jeruzalemdag, 24 mei om 
20.00 uur in de Noorderkerk, Kerkstraat 20, 
in Bunschoten-Spakenburg. Op deze dag is 
het precies vijftig jaar dat de stad herenigd is. 
De zeer betrokken musici en dirigent Luber-
tus Leutscher trakteren u graag op een con-
cert. Voor deze speciale gelegenheid werkt 
ook solist Gilad Nezer mee. 

Programma
Wat u op dit concert kunt verwachten is een verras-
send programma met klassieken en Joodse muziek. 
Schitterende muziek waarbij je zo kan wegdromen, 
bijvoorbeeld de Notenkrakersuite van Tsjaikovski, 
Egmont van Beethoven en de ouverture Hans und 
Gretel van Humperdinck. En feestelijke muziek waar-
bij je bijna niet stil kan blijven als je de klanken van 
Hava Nagila, Hine matov of Avinu Malkeinu hoort.

Doel
Net zo belangrijk als de schitterende muziek van 
deze professionele musici - die deze avond pro Deo 

meewerken - is het doel van het orkest: tot steun en 
bemoediging van het Joodse volk. Daarom onder-
steunt het orkest het Hinenicentrum in Jeruzalem 
waar de armen van de stad een restaurantwaardige 
warme maaltijd ontvangen. Hineni zeggen, hier ben 
ik, dat is wat dit orkest wil doen.

Kaarten
De kaarten zijn aan de zaal te koop zolang de 

voorraad strekt voor E 17,50. Wilt u van een plaats 
verzekerd zijn, koop dan uw kaarten in de voorver-
koop met korting, namelijk voor E 15,00. Dat kan 
via hinenisymfonieorkest.nl, Luv Spakenburg, De 
Ziel 21, Bunschoten-Spakenburg; Bruna, Laanstraat 
32, Baarn; Den Hertog, Frieswijkstraat 6, Nijkerk; 
De Fakkel, Soesterbergsestraat 74, Soest; Zin Book & 
Gift Store, Arnhemseweg 1, Amersfoort. Kinderen tot 
en met twaalf jaar mogen gratis mee naar binnen.

Feest met Hineniconcert
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Een gezellig en leerzaam dagje uit. Nieuwe men-
sen ontmoeten die ook van Israël houden. Dat is 
een excursie van Christenen voor Israël. En het 
hoeft niet duur te zijn!

In mei organiseren we boeiende excursies naar Zutphen, 
Elburg, Amsterdam en Amersfoort. Hieronder vindt u het 
overzicht. » U kunt zich aanmelden via excursie@cvi.nl of 
033-2458824. Let op: vol is vol.

3 mei en 13 juli – Amsterdam
Een excursie Joods Amsterdam onder leiding van rabbijn 
Shmuel Katz en Marianne Glashouwer. U wordt ontvan-
gen in de Gerard Dousynagoge met een koosjere lunch en 
een lezing. ’s Middags maken we een wandeling met gids 
in de buurt van de Portugese synagoge. Het programma 
is van 12.00 tot 17.00 uur. Kosten: E 25,- Eventueel kunt 
u voor E 30,- aansluitend een koosjer diner genieten. Kijk 
op cvi.nl/amsterdam.

Dinsdag 16 mei – Zutphen
We bezoeken de synagoge van Zutphen. We worden 
ontvangen met koffie en koosjere boterkoek en na het 
bezichtigen van de sjoel genieten we van een heerlijke 
koosjere lunch. ’s Middags maken we een stadswandeling 

door het Joodse verleden van Zutphen. Het programma is 
van 10.30 tot 15.30 uur. Kosten: E 25,-.

Vrijdag 19 mei – Elburg
We beginnen de dag met koffie en gebak. Vervolgens 
bezoeken we museum Sjoel Elburg. Aan de hand van de 
geschiedenis van Elburgse Joden leert u veel over het Jo-
dendom. Lunchen doen we op eigen gelegenheid. Vervol-
gens begint de stadswandeling met bezoek aan de Joodse 
begraafplaats. Het programma is van 10.30 tot 15.00 uur. 
Kosten: E 16,- (met museumkaart E 10,-).

Vrijdag 26 mei – Kamp Amersfoort
We verzamelen bij Kamp Amersfoort en beginnen met 
een kopje koffie. Vervolgens krijgen we een rondleiding 
en bekijken twee korte films met getuigenissen van 
oud-gevangenen. De oud-gevangenen schetsen in de 
films een indrukwekkend beeld van hun gevangenschap 
in de oorlogsjaren ’40-’45. Het programma is van 11.30 tot 
14.00 uur. Kosten: E 5,-.

Nodig een  
spreker uit
Christenen voor Israël biedt u de mogelijkheid om een 
spreker uit te nodigen. Of u nu een Bijbelstudie over 
Israël in gedachten heeft of een presentatie over de actu-
aliteit in Israël, een forumavond of een jongerenbijeen-
komst, Christenen voor Israël heeft een spreker voor die 
gelegenheid. Met deskundigheid en passie kunnen onze 
sprekers vertellen over Gods trouw aan Israël, het land en 
volk dat God uitkoos als instrument voor Zijn zegen.

»  Geïnteresseerd? Kijk op christenenvoorisrael.nl/
sprekers voor informatie over onze sprekers en een 
formulier om een spreker uit te nodigen.

Lekkere recepten
De recepten in het boekje van het Israël Producten Centrum zijn meer 
dan alleen lekker! De recepten zijn eenvoudig, maken gebruik van ten 
minste één ingrediënt uit Israël, en is voor vegetariërs, zoetekauwen en 
alleseters. Kortom, voor iedereen zit er wel iets tussen.
Daarnaast is het boekje voorzien van een handige ringband en zijn de 
bladzijden van stevig papier. Dus je slaat het boekje zo open bij je favo-
riete recept. En met de leuke tips erbij en een begrijpbare uitleg van de 
bereidingswijze zet je zeker iets verrassends op tafel.

»  Lekkere recepten; Israël Producten Centrum; € 5,95

Amsterdam, Zutphen, Elburg en Amersfoort

Excursies

Interieur van de wintersynagoge bij de Portugese synagoge in 
 Amsterdam. | Foto: met dank

Foto: Chris van Beek



Profetisch Perspectief
De geestelijke leegte in Europa
Themanummer Profetisch Perspectief

Het nieuwste themanummer van Profetisch Perspectief (94) heeft als 
thema: ‘De geestelijke leegte in Europa’. Verschillende auteurs zoomen 
in op actuele, politieke en maatschappelijke onderwerpen. Het bevat de 
volgende artikelen:

• Het schemert in het Avondland, Henk Poot
• Onreine geesten en lege huizen, Jaap de Vreugd
• Esau en de moderne maatschappij, rabbijn Evers
• De profetie van Daniël en de wereld van nu, Feike 

ter Velde
• Geestelijke verzetsbeweging, Willem 

Glashouwer
• De ontkerstening van Europa en dan? G. Hette 

Abma
• De slaapwandelaars, Hubert Luns
• De gewonde ziel van Europa, Wim Rietkerk

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

U kunt ook een abonnement aanvragen voor 
€33,25 per jaar (buiten Nederland gelden 
aangepaste tarieven). Wie zich met het 
onderstaande bestelbiljet voor minstens een jaar 
abonneert, ontvangt gratis het lentenummer  
‘De geestelijke leegte in Europa’.
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Het schemert in Europa

Het herstel van het Romeinse Rijk

Geestelijke verzetsbeweging
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Jan Budding Schilderwerk
Elst (Utrecht) 

Voor al uw schilderwerk,
binnen en buiten!

30% winterkorting
Bel voor een vrijblijvende offerte:

06-39 675 192

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

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



Waardevolle spullen?  
Geef ze aan Israël
Al ruim drie jaar verzorgt Ron Pijl voor Chris-
tenen voor Israël de verkoop van waardevolle 
spullen waarvan de opbrengst bestemd is 
voor Israël.

Pijl heeft een boedelruimingbedrijf en heeft zo een 
goed besef van de waarde van spullen. Sommige spul-
len leveren via websites als marktplaats.nl iets op, 
maar er zijn natuurlijk ook kostbaarheden die kun-
nen worden geveild. Soms zitten daar heuse pareltjes 
tussen die een mooi bedrag opleveren.

Verzameling modeltreinen
Een uitgebreide verzameling van modeltreinen en 
modelauto’s was bijvoorbeeld wat mevrouw Holl-
mann jaren bewaarde nadat haar man was overleden, 
omdat ze er geen afscheid van kon nemen. De spoor-
baan, waar hij veel tijd aan had besteed, stond in do-
zen gepakt op zolder. Maar kortgeleden zag mevrouw 
Holleman de advertentie over de Israëlveiling in deze 
krant staan. Dát is nou eens een mooie bestemming, 
dacht ze, en belde ons. Kort daarna is de hele verza-
meling opgehaald en naar een van de veilinghuizen 
gebracht. In dit geval is gekozen voor een veilinghuis 
dat gespecialiseerd is in speelgoed.
Nadat alles zorgvuldig was uitgepakt en beoordeeld, 
zijn de treinen, huisjes, rails en modelauto’s netjes in 
vitrines geplaatst. Het wachten is nu op de volgende 
veiling. Kopers bij deze veiling komen uit Nederland 
maar ook uit andere landen. Zelfs Russen komen er 
tegenwoordig en ook via internet kan men mee-
bieden tijdens de veiling. Het kan maar zo zijn dat 
de modeltreinen en auto’s die mevrouw Hollmann 
inleverde in tien verschillende landen terechtkomen. 

Maar één ding staat vast: het geld dat het gaat ople-
veren, komt allemaal in Israël terecht.

Contact
Heeft u waardevolle spullen die kunnen worden 
geveild of verkocht via Marktplaats, zoals sieraden, 
verzamelingen van diverse aard, antiek, designmeu-
belen, designlampen of iets anders en wilt u deze 
afstaan voor verkoop voor Israël? Neem dan contact 
op met Ron Pijl. Bij voorkeur per e-mail: info@boe-
delruiming.nl, of telefonisch: 06-17479198. In overleg 
wordt dan bepaald of de spullen geschikt zijn.
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jubilerend Jeruzalem
Jeruzalem is niet compleet zonder ook aandacht 
voor de mensen aan de onderkant van de samenle-
ving. Daarom helpen we Aleh meer zwaar gehan-
dicapte jongeren onderdak te geven. Als teken van 
vriendschap en verbondenheid met Jeruzalem. 
Inmiddels is het bijna zover dat de extra verdie-
pingen voor onderdak van de jongeren klaar zijn. 
Later deze maand kunnen ze hier hun thuis gaan 
vinden. Precies de maand dat Jeruzalem zijn vijf-
tigste verjaardag viert als herenigde stad.

»  Helpt u Jeruzalem een stad te zijn voor ieder-
een? Geef uw bijdrage voor ons jubileumge-
schenk aan Jeruzalem, voor een thuis voor hen 
die dat zo enorm nodig hebben. Maak uw gift 
over op NL38 ABNA 0529 310 252 en vermeld 
erbij ‘jubileumgeschenk Aleh’.

Wereldwijd Isrealitynetwerk
Het werk van Christenen voor Israël Inter-
nationaal breidt zich wereldwijd uit, en ook 
Isreality, gericht op jongeren. Momenteel 
zijn er jongeren actief in Australië, Brazilië, 
Oostenrijk, Italië, Duitsland en natuurlijk in 
Nederland.

Matthew Thorn (Australië) is coördinator van Isrea-
lity Internationaal. Hij vertelt enthousiast over zijn 
betrokkenheid: “Omdat we nog relatief jong zijn, 
weten we misschien nog niet zoveel over Israël en 
Gods plannen voor Israël, maar we houden van God. 
En we houden van Israël! Samen zijn we op zoek om 
meer te leren over het Joodse volk en het belang van 
Israël. En we proberen te ontdekken wat dit betekent 
voor onze persoonlijke wandel met de Heere. 

Het is bijzonder om dit te kunnen doen met andere 
jongeren.”

Matthew heeft het voorrecht gehad om naar Israël te 
gaan met een van de Isrealityreizen. “Het is zo bijzon-
der om met eigen ogen te zien dat profetieën in ver-
vulling gaan. Dat je Hebreeuws hoort op de Jaffastraat, 
dat je bij de Klaagmuur Joden ziet bidden, dat je samen 
met Israëli’s vrijwilligerswerk kan doen. Op die manier 
vang je een glimp op van het werk van de Heere doet.  
Hij houdt zijn beloften!” 

»  De jongeren die betrokken zijn bij Isreality willen 
graag in hun eigen land en kerken een verschil 
maken. Wilt u bidden voor de jongere generatie? 
Dat zij begrijpen en verstaan wat deze boodschap 
betekent en dit ook uitdragen in hun omgeving.

Nieuw Israëlcentrum
De contouren van het nieuwe pand dat we later dit jaar 
hopen te gaan huren, zijn al goed zichtbaar. Met nog een 
aantal maanden voor de boeg hopen we in oktober te 
kunnen verhuizen. We hopen dat iedereen zich thuis en 
welkom zal voelen in het pand. De aankleding is daar-
voor van belang. Als u ons hierbij wilt helpen, maak dan 
een bijdrage over op NL38 ABNA 0529 310 252 met de 
vermelding ‘inrichting Israëlcentrum’. | Foto: CvI

Foto’s: Ron Pijl

Foto: CvI

Foto: Aleh





Met een kleine groep door Oekraïne reizen, voedselpak-
ketten inpakken en uitdelen, getuige zijn van de bewij-
zen van de Holocaust in dit geplaagde land, waar eens 
het Jodendom in de ballingschap tot ongekende hoogte 
opbloeide. Dat zijn heel beknopt de ingrediënten van een 
werkreis naar Oekraïne. U wordt begeleid door Koen Car-
lier, onze veldwerker in Oekraïne die Joden helpt terug 
te keren naar Israël. Wit u zo’n indrukwekkende reis eens 
meemaken? 

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

    •    16 – 24 juni
    •   16 – 23 september (internationale Isrealityreis)
    •     7 – 14 oktober (herhalersreis)
    •   11 – 18 november
    •    9 – 16 december
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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,-

Een verlangen vervuld

S
o

li
d

a
ri

te
it

sr
e

iz
e

n
 n

a
a

r 
Is

ra
ë

l

actief

Veel christenen koesteren het verlangen 
om nog eens een reis naar Israël te ma-
ken. Waar komt dit vandaan? Het begint 
meestal bij het feit dat de Bijbelverhalen 
zich hier hebben afgespeeld. Maar wie 
eenmaal naar Israël gaat, blijkt vaak ook 
iets anders bij zichzelf op te merken: 
Israël voelt voor velen als ‘thuiskomen’.

Kent u dit verlangen? Dan dagen we u graag uit 
om met ons mee te reizen naar Israël. Wij laten 
u niet alleen het Bijbelse verleden van het land 
zien, maar hebben ook oog voor de Bijbelse 
toekomst. We reizen met de Bijbel open en 
zien hoe vandaag de dag Gods Woord in ver-

vulling gaat. We bezoeken niet alleen plaatsen 
met dode stenen die getuigen van het verleden, 
maar ontmoeten ook Israëli’s en bezoeken pro-
jecten die getuigen van Gods trouw aan  
Zijn volk.
Onze jarenlange ervaring in het organiseren van 
reizen en ons uitgebreide netwerk aan vrienden 
in Israël maken dat we bijzondere reizen kunnen 
aanbieden die meer zijn dan zomaar een vakan-
tiereis. We reizen namelijk niet alleen voor eigen 
plezier, maar willen het Joodse volk bemoedigen 
met onze komst. Het zijn solidariteitsreizen. Dat 
doet niets af aan de kwaliteit. U reist comfortabel 
en verblijft uitstekend verzorgd in goede hotels. 
Maar juist het solidariteitsaspect van onze reizen 
voegt kwaliteit toe. Want een ontmoeting van 
hart tot hart is meer waard dan een fotoboek vol 
zonnige herinneringen.

»  Kijk voor meer details en aanmelding op 
 relireizen.nl/cvi.

Werkreizen 
naar Oekraïne

Een groep reisdeelnemers bij drie bussen vol voedselpakketten.  
Klaar om deze uit te delen. | Foto: CvI

Soms zijn luiers, billendoekjes, babymelk en 
een wiegje alles wat nodig is om een aanstaan-
de moeder (en vader) toekomstperspectief en 
hoop te bieden. Zo’n kraampakket maakt dan 
het verschil tussen het kiezen voor geboorte in 
plaats van abortus.

Vanuit de overtuiging dat leven een kostbaar geschenk 
van God is, helpt de organisatie Be’ad Chaim in Israël 
vrouwen en stellen die abortus overwegen. Een van de 
belangrijke redenen die steeds weer genoemd wordt, 
zijn de financiën. Dat gebrek aan financiën uit zich 
in allerlei vormen, zoals geen ruimte in de woning en 

geen of nauwelijks inkomen om rond te komen. De 
kosten voor (nog) een kind, doet de vrouwen besluiten 
tot abortus. Ze zien geen andere oplossing.

Er is soms weinig nodig om de vrouwen op andere 
gedachten te brengen: een kraampakket voor een jaar. 
Dit pakket bestaat naast de al eerder genoemde zaken 
uit een wandelwagen, badje en beddengoed – en dat 
alles een jaar lang.

Etti
Voor Etti was deze hulp het steuntje in de rug. Ze 
trouwde al jong, nog maar zeventien jaar. Haar vader 
mishandelde haar moeder, ook haar man mishandel-
de haar. Maar toen haar man ook hun kinderen ging 
slaan, vond Etti de moed om weg te gaan. Ze kreeg 
een relatie en raakte onbedoeld zwanger. Etti vreesde 
ontzettend wat haar omgeving zou zeggen van de 
zwangerschap. Na lang nadenken bedacht ze: “Ik denk 
dat het in het begin zwaar en ongemakkelijk zal zijn, 
maar daarna raken de mensen eraan gewend en vindt 
het zijn weg.” Het pakket van Be’ad Chaim was precies 
wat ze nodig had om die beslissing te maken.

Avigail en Adelle
Voor een gezin uit het zuiden van Israël is de situatie 
ondanks de hulp van Be’ad Chaim nog steeds zwaar. 
Het is nog steeds moeilijk om de eindjes aan elkaar te 
knopen. Maar ze kunnen wel genieten van hun twee-
ling Avigail en Adelle, en ook het huwelijk van het stel 
loopt een stuk beter dan voorheen. “Die zorg voor al 
die luiers, en dat dan ook nog eens voor twee baby’s, 
die ik niet hoef te kopen. Elke maand komt er weer 
een voorraad. Het is alsof er een last van mijn schou-
ders valt en ik meer van mijn kinderen kan houden.”

»  Help mee met een kraampakket. Een jaar lang hulp 
met alle zaken zoals hier beschreven kost 1400 euro. 
Maak uw bijdrage over op NL38 ABNA 0529 310 252 
en vermeld daarbij ‘kraampakket Be’ad Chaim’. 

Wandelen door de Oude Stad van Jeruzalem.  
| Foto: Shutterstock
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Foto’s: Be’ad Chaim

Kraampakket redt levens



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

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

Persoonlijk gesprek
Heeft u vragen over nalaten aan het JNF dan kunt u contact opnemen 
met Barbara Flesschedrager, 020  646 64 77 of barbara@jnf.nl. Stuur 
onderstaande bon in een ongefrankeerde envelop wanneer u onze 
vrijblijvende brochure over nalaten wilt ontvangen. U kunt de brochure 
ook aanvragen via onze website: www.jnf.nl.

Deze bon kunt u in ongefrankeerde envelop sturen naar 

Joods Nationaal Fonds, Antwoordnummer 47200, 1070 VC Amsterdam

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

Naam en voorletters

Adres en huisnummer 

Postcode en woonplaats 

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

vrijblijvende informatie over de mogelijkheid het JNF te begunstigen 

in mijn testament.

m/v

Telefoonnummer E-mail

1
7

IA

✃

Tel. 020  646 64 77 • barbara@jnf.nl • www.jnf.nl/nalaten

Voor altijd in het hart
  van Israel gesloten...
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Joodse kalender

6 mei 2017
Thoralezing: Acharé mot, Leviticus 
16:1-18:30
Haftarahlezing: Ezechiël 22:1-19
Thoralezing: Kedosjiem, Leviticus 19:1-
20:27
Haftarahlezing: Amos 9:7-15

13 mei 2017
Thoralezing: Emór, Leviticus 21:1-24:23
Haftarahlezing: Ezechiël 44:15-31

14 mei 2017
Lag Ba’omer (33e dag van de Omertel-
ling)

20 mei 2017
Thoralezing: Behár, Leviticus 25:1-26:2 
Haftarahlezing: Jeremia 32:6-27;
Thoralezing: Bechoekotai, Leviticus 
26:3-27:34
Haftarahlezing: Jeremia 16:19-17:14

24 mei 2017
Jom Jeroesjalajim (Hereniging van 
Jeruzalem)

27 mei 2017
Thoralezing: Bemidbár, Numeri 1:1-4:20
Haftarahlezing: Hosea 2:1-22

31 mei 2017, Sjawoe’ot (Wekenfeest)
Thoralezing: Exodus 19:1-20:26; Numeri 
28:26-31
Haftaralezing: Ezechiël 1 en 3:12

1 juni 2017, Sjawoe’ot 
Thoralezing: Deuteronomium 15:19-
16:17; Numeri 28:26-31
Haftaralezing: Numeri 3:1-19

3 juni 2017
Thoralezing: Nasó, Numeri 4:21-7:89
Haftarahlezing: Richteren 13:2-25

Sprekers

Woensdag 3 mei
20.00 uur: Zoetermeer: Lezing Aglow 

Zoetermeer met Heleen Bénard.  
Locatie: Stadsboerderij de Weide-
molen, Burg. Middelberglaan 2. 
Thema: Israël, verheug je in je 
Maker.

Zaterdag 6 mei
19.30 uur: Rotterdam: Lezing Heleen 

Bénard.  Locatie: Stichting 
Exodus, Van Zwietenlaan 1 
(metrostation Zuidplein). Thema: 
Profetische vreugde.

Maandag 8 mei
20.00 uur: Nieuwpoort: Lezing ds. 

Willem J.J. Glashouwer.  Locatie: 
Hervormd Centrum, Bij de Kerk 
10. Thema: Gods eeuwige ver-
bond met Israël.

Dinsdag 9 mei
20.00 uur: Gorinchem: Lezing ds. 

Jaap de Vreugd. Locatie: VEG 
De Ark, Kennelweg 14. Thema: 
De plaats van Israël in Gods 
heilsplan.

Woensdag 10 mei
19.45 uur: Dordrecht: Lezing ds. 

Henk Poot.  Locatie: Kroos-
wijkhof, Singel 184-186. Thema: 
afsluitende avond over Abraham.

20.00 uur: Stadskanaal: Lezing ds. 
Kees Kant.  Locatie: Christenge-
meente Rehoboth, Hoofdkade 
139a. Thema: De grote rol van 
Israël in Gods heilsplan met de 
wereld.

Donderdag 11 mei
10.00-15.30 uur: Nijkerk: Predikan-

tendag met rabbijn Shmuel Katz 
en dr. Hélène Evers.  Locatie: 
Goede Herderkerk, Willem 
Alexanderplein 14. Aanmel-
ding is verplicht, uiterlijk tot 5 
mei via bijeenkomst@cvi.nl of 
033-2458824. Kosten: e 17,50 
(inclusief lunch). 

Dinsdag 16 mei
15.30-17.00 uur: Nijkerk: Officiële 

opening zomertentoonstelling 
Jubeljaar in Jeruzalem.  Locatie: 
Israëlcentrum, Patroonstraat 
1. Spreker: zijne excellentie 
Aviv Shir-On, ambassadeur van 
Israël. Muziek: Klezmer-duo C 
Kwadraat. Aanmelden verplicht: 
bijeenkomst@cvi.nl of 033-
2458824.

Woensdag 17 mei
19.30 uur: Apeldoorn: Vrienden-

avond over Jeruzalem.  Locatie: 
Gebouw055, Condorweg 1. 
Toegang gratis. Meer info en aan-
melden: israel-apeldoorn.nl.

20.00 uur: Steenbergen: Lezing ds. 
Kees van Velzen.  Locatie: ’t 
Cromwiel, Krommeweg 1. Thema: 
Zie Ik ben met jullie tot aan de 
voleinding van de wereld.

Maandag 29 mei
20.00 uur: Aalsmeer: Lezing ds. Kees 

van Velzen.  Locatie: Gebouw 
Heliomare, Zwarteweg 98. 
Thema: Zie Ik ben met jullie alle 
dagen tot aan de voleinding der 
wereld.

Donderdag 1 juni
20.00 uur: De Meern: Seminar ds. 

Henk Poot (1/3).  Locatie: Ver-
enigingsgebouw, Zandweg 148. 
Thema: Het geheim van Israël.

Dinsdag 6 juni
20.00 uur: Maarssen: Seminar ds. 

Henk Poot (1/3).  Locatie: Kerk-
centrum Open Hof, Kerkweg 60. 
Thema: Het geheim van Israël.

Woensdag 7 juni
19.30 uur: Oud-Beijerland: Seminar ds. 

Henk Poot (1/2).  Locatie: Kerkelijk 
Centrum Maranatha, Kerkstraat 57. 
Thema: Jeruzalem.

Donderdag 8 juni
20.00 uur: De Meern: Seminar ds. 

Henk Poot (2/3).  Locatie: Ver-
enigingsgebouw, Zandweg 148. 
Thema: Het geheim van Israël.

Dinsdag 13 juni
20.00 uur: Maarssen: Seminar ds. 

Henk Poot (2/3).  Locatie: Kerk-
centrum Open Hof, Kerkweg 60. 
Thema: Het geheim van Israël.

Woensdag 14 juni
19.30 uur: Oud-Beijerland: Seminar ds. 

Henk Poot (2/2).  Locatie: Kerkelijk 
Centrum Maranatha, Kerkstraat 57. 
Thema: Jeruzalem.

Donderdag 15 juni
20.00 uur: De Meern: Seminar ds. 

Henk Poot (3/3).  Locatie: Ver-
enigingsgebouw, Zandweg 148. 
Thema: Het geheim van Israël.

Dinsdag 20 juni
20.00 uur: Maarssen: Seminar ds. 

Henk Poot (3/3).  Locatie: Kerk-
centrum Open Hof, Kerkweg 60. 
Thema: Het geheim van Israël.

Donderdag 22 juni
10.00-15.30 uur: Nijkerk: Predikan-

tendag met rabbijn Chaim Eisen.  
Locatie: Goede Herderkerk, 
Willem Alexanderplein 14. Thema: 
Jeruzalem, plaats van gebed. 
Aanmelding is verplicht, uiterlijk 
tot 19 juni via bijeenkomst@cvi.
nl of 033-2458824. Kosten: e 17,50 
(inclusief lunch). 

20.00 uur: Eindhoven: Lezing ds. Henk 
Poot.  Locatie: Het Schootskwar-
tier, Schootsestraat 47 (achter de 
CGK, Schootsekerk). Thema: Jeru-
zalem, stad van de grote Koning.

Zaterdag 24 juni
10.00-17.00 uur: Amsterdam: Sjabbat 

met Chaim Eisen.  Locatie: wordt 
nog bekend gemaakt. Thema: 
Sjabbaton. Kosten: e 40,- (inclu-
sief lunch). Aanmelding voor 15 juni 
via bijeenkomst@cvi.nl. 

Muziek

Zaterdag 6 mei
19.15 uur: Meppel: Zingen voor Israël.  

Locatie: Grote- of Mariakerk, 
Hoofdstraat 52.

Dinsdag 9 mei
19.45 uur: Barneveld: Zingen voor 

Israël.  Locatie: Immanuelkerk, 
Achterdorpstraat 5.

Donderdag 11 mei 
19.45 uur: ’s-Gravenhage: Zingen 

voor Israël:  Locatie: Christus 
Triumfatorkerk, Juliana van Stol-
berglaan 154. 

Woensdag 24 mei
20.00 uur: Bunschoten: Jeruzalem-

concert Hineni Symfonie Orkest. 
Kaarten 15,00 euro voorverkoop, 
17,50 euro aan de zaal, kinderen 
t/m 12 jaar gratis. Te bestellen via 
hinenisymfonieorkest.nl.

Overig

1 mei tot 31 augustus
10.00-16.00 uur: Nijkerk: Zomerten-

toonstelling Jubeljaar in Jeru-
zalem.  Locatie: Israëlcentrum, 
Patroonstraat 1. Boeiend voor 
jong en oud. Toegang en con-
sumptie gratis, op zon- en feest-
dagen gesloten. Meer informatie: 
cvi.nl/zomertentoonstelling.

19 tot 21 mei
Amerongen: Bijbelstudieweekend 

met Henk Binnendijk. Voor 
deelnemers van 20 tot 45 jaar. 
Overige sprekers: opperrabbijn 
Jacobs, ds. Kees van Velzen 
en ds. Willem J.J. Glashouwer. 
Deelname en informatie: cvi.nl/
bijbelstudieweekend.

2 tot 5 juni
Biddinghuizen: Opwekking Pink-

sterconferentie, stand van 
Christenen voor Israël in de 
MissionExpo.  Locatie: Walibi, 
Spijkweg 30. Op zondag 4 juni om 
18.00 uur spreekt ds. Willem J.J. 
Glashouwer op in de seminartent 
over het thema ‘Israël en de 
eindtijd’.

Excursies

Woensdag 3 mei
12.00-17.00 uur: Amsterdam: Excursie 

Joods Amsterdam o.l.v. rabbijn 
Katz en Marianne Glashouwer.  
Locatie: Gerard Doustraat 238 in 
Amsterdam. Kosten: 25,00 euro, 
optioneel met koosjer diner á 30 
euro (totaal e 55,00). Opgave via 
cvi.nl/amsterdam of 033-2458824.

Donderdag 4 mei
10.45-15.30 uur: Antwerpen: Excursie 

Jodendom Antwerpen ver-
kennen o.l.v. Ben Vandeputte. 
Wandeling Joodse buurt, bezoek 
synagoge en koosjere maaltijd bij 
Hoffy’s. Kosten e 39,50. Info en 
aanmelden: cvibelgie@gmail.com 
of 06-39150052.

Dinsdag 16 mei
10.30-15.00 uur: Zutphen: Excursie 

synagoge o.l.v. Heleen Bénard.  
Locatie: Dieserstraat 11. Kosten: 
25,00 euro. Opgave via excursie@
cvi.nl of 033-2458824.

Vrijdag 19 mei
10.30-15.00 uur: Elburg: Excursie 

Joods Elburg o.l.v. Heleen 
Bénard.  Locatie: Jufferenstraat 
21 in Elburg. Kosten: 17,00 euro, 
met museumkaart 11,00 euro. 
Opgave via excursie@cvi.nl of 
033-24588244.

Vrijdag 26 mei
10.30 uur: Amersfoort: Excursie 

Kamp Amersfoort o.l.v. Heleen 
Bénard.  Locatie: Loes van Ove-
reemlaan 19 te Leusden. Kosten: 
5,00 euro. Opgave via excursie@
cvi.nl of 033-2458824.

Donderdag 13 juli
12.00-7.00 uur: Amsterdam: Excursie 

Joods Amsterdam o.l.v. rabbijn 
Katz en Marianne Glashouwer.  
Locatie: Gerard Doustraat 238 in 
Amsterdam. Kosten: 25,00 euro, 
optioneel met koosjer diner á 30 
euro (totaal e 55,00). Opgave via 
cvi.nl/amsterdam of 033-2458824.

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 302 verschijnt op 2 juni 2017.

Zegenbede voor bomen
President Reuven Rivlin (r) en de Sefardische opperrabbijn Yitzhak Josef spreken de zegenbede 
uit voor de bloei van bomen en bloemen. Dit wordt jaarlijks gedaan aan het begin van de Joodse 
maand Niesan, vanuit de ambtswoning van de president.  | Foto: Flash90

colofon
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.

BESTUUR: D.G. Schutte (voorzitter), W.A. van der Hoff (vicevoorzitter), J. van Dijk 
(secretaris), R. Fluit (penningmeester), ds. B. Haverkamp, ds. G. Krol, dr. ir. L. Meijer, 
F. de Lange.

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

TECHNISCHE REALISATIE: Novente vormgevers, Lunteren

ADVERTENTIES: BDU Uitgeverij, Barneveld | Harry Hardeman, 
h.hardeman@bdu.nl, 0342 -494289

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.



INTERNATIONAL JEWISH MUSIC FESTIVAL

020-644 8429   info@israelactie.nl
Postbus 7858   1008 AB Amsterdam

BESTEL VIA WWW.ISRAELACTIE.NL/IJMF-CVI.HTML
GEBRUIK CODE: CVI IJMF

De High-Dependency ziekenhuisvleugel van ALEH 
Jerusalem heeft dringend extra ruimte nodig voor 
de zorg en revalidatie van ernstig meervoudig 
gehandicapte kinderen en jongvolwassenen. Om 
deze patiënten de langdurige complexe medische 
zorg te geven die zij nodig hebben worden er dit 
jaar twee verdiepingen bijgebouwd.  

Wij hebben uw hulp nodig. 
Samen maken we Israël sterker!

STEUN HEN OP IBAN NL91 INGB 0000 7777 77

Het International Jewish Music Festival is een tweejaarlijks festival in Amsterdam, 
waaraan een uniek concours voor Joodse muziek is verbonden met artiesten uit de hele 
wereld. Op maandagavond 8 mei 2017 vindt in het DeLaMar Theater de grote finale 
plaats, met de uitreiking van de hoofdprijzen. Met uw CVI kaart bent u uitgenodigd bij 
onze exclusieve receptie in de Rode Foyer van het DeLaMar Theater.

De opbrengst van deze avond komt ten goede aan ALEH Jerusalem

OMDAT BIJZONDERE ZORG NODIG IS

Bestel nu uw kaarten€ 35
p.p

Met traditionele 

Joodse muziek
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Verduistering
Al snel nadat de heidenen de meer-
derheid van de kerkdienst uitmaak-
ten, kwam de vroege gemeente van 
Jezus voor wat uitdagingen te staan. 
In no-time kwam de gedachte op dat 

God klaar was met Israël en met ‘plan B’ was begon-
nen. De nieuwe ‘heidenkerk’ kon prima volstaan met 
zijn Nieuwe Testament, maar zat in zijn maag met dat 
Oude Testament. De oplossing? Het Oude Testament 
moest je vooral niet te letterlijk nemen. Waar positief 
over Israël werd gesproken gaat het over de kerk, maar 
bij de minder fraaie passages gaat het nog steeds over 
Israël. De duisternis sloeg al snel toe.

O, zeker, de Psalmen zijn prachtig. ‘De Heer is mijn 
Herder, mij ontbreekt niets!’ Ons ontbreekt toch zeker 
niets?! We grabbelen er op los in die ton van mooie 
teksten voor een zieke, zwakke of gedoopte broeder of 
zuster. We grasduinen naar hartenlust in de verhalen 
van het Oude Testament, op zoek naar een mooie 
metafoor om te gebruiken voor de preek van zondag. 
Allemaal van ons en voor ons. Toch?

Ik ontdekte dat we bezig zijn een misdrijf te plegen! 
We zijn aan het verduisteren. Ik bedoel dit: het Oude 

Testament is, inclusief die prachtige Psalm 23 en 
andere opbeurende teksten, aan Israël gegeven. 
Geen eigendom van de kerk. Het wetboek van 
strafrecht leert ons dat niet alleen diefstal een 
misdrijf is. In dat geval neem je iets weg waarvan je 
weet dat het van een ander is en beschouw je dat 
als je persoonlijk eigendom. Maar ook verduistering 
is een misdrijf.

Wanneer je zonder toestemming het dagboek van 
je broer steelt, dan heet dat diefstal. Wanneer je 
broer echter toestemming geeft om zijn dagboek 
te lezen maar je het vervolgens opzettelijk niet 
teruggeeft, dan heet dat verduistering. De spijker 
op zijn kop waar het gaat over ons gebruik van 
het Oude Testament. Het is eigendom van Israël, 
aan hen gegeven door God, waar wij gebruik van 
mogen maken. Maar wat deden wij? Wij hebben 
het ons toegeëigend als ons exclusief bezit. 
Verduistering! 

Het wordt tijd om het verduisterende gordijntje 
waarmee wij de Bijbel lezen, opzij te schuiven. 
Alleen dan kan het licht van Gods Woord volledig 
schijnen. Doe je mee?
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Deze zomer trekken we er weer op uit met 
twee te gekke jongerenreizen naar Israël! Een-
tje van 17 tot 27 juli en de ander van 31 juli tot 
10 augustus. Er zijn nog een paar plaatsen vrij 
en dit is waarom jij er daar eentje van wilt:

1. Je loopt waar Jezus ook liep
Lopen in de voetsporen van de Here Jezus: dat kan 
alleen in Israël! We bezoeken onder meer de Graftuin, 
de Oude Stad van Jeruzalem en de Olijfberg. Op deze 
plekken slaan we de Bijbel open en komen de eeuwen-
oude verhalen tot leven.

2. Je doet ook wat voor een ander
Tijdens deze reis denk je niet alleen maar aan jezelf, maar 
we gaan ook aan de slag voor een ander. Je helpt mee in 
een gaarkeuken voor de armste inwoners van Jeruzalem 
en werkt een paar dagen mee in een klusproject in een 
achterstandswijk.

3. Goedkoper krijg je het niet
Elf dagen Israël voor nog geen 1000 euro. Dat vind je 
nergens anders! En dan heb je ook nog eens een recht-
streekse vlucht, een prima hotel, gevarieerd programma 
en goede gidsen. Toch niet genoeg money op je rekening? 
Dan laat je je toch gewoon sponsoren! Omdat je tijdens 
deze reis een paar dagen vrijwilligerswerk gaat doen zijn er 
vast wel mensen die je willen supporten.

4. Je gaat DRIJVEN OP DE DODE ZEE!
Naast verdiepende Bijbelstudies en het vrijwilligerswerk 
voor de armste inwoners van Jeruzalem is er natúúrlijk 
ook tijd voor ontspanning. Bijvoorbeeld als we lekker gaan 
chillen in Tel Aviv of drijven op de Dode Zee. Wát een 
gave ervaring is dat!

5. Je gaat samen met een toffe groep
Als het weer net zo’n succes wordt als onze jongerenrei-
zen van de afgelopen jaren, dan is een topreis gegaran-
deerd! Check isreality.nl/zomer voor ons reisaanbod, of 
bekijk de video die reisdeelnemer Arjan maakte van zijn 
Israëlreis met Isreality in 2016.

» isreality.nl/zomer

We krijgen steeds vaker de vraag of er ook een Isre-
ality-app is. Da’s ons veel te duur, maar we kunnen 
natuurlijk wel doen alsof!
Want dat is eigenlijk best makkelijk. En het leuke is: jij 
kan het ook. In een handomdraai installeer je de enige 
echte Isreality-zogenaamde-doe-alsof-nep-app. Zo 
heb je vanaf nu met één druk op de knop toegang tot 
je dagelijkse portie inspiratie en verdieping over Israël!

17 juli-27 juli

Isreality Jongerenreis naar Israël #1

31 juli-10 augustus

Isreality Jongerenreis naar Israël #2

3-5 november

Isreality Jongerenweekend 2017

DR
Y

 B
O

N
ES

Nep-app

Vijf redenen, twee kansen



Het Joodse volk is 
voor ons niet zomaar 
een volk. Israël helpen 
is een: 

  Gebedszaak 
  Hartezaak 
  Erezaak 
  Noodzaak

Help ons daarom 
Israël helpen 
in het Shaare 
Zedek Ziekenhuis 
te Jeruzalem

T  0184-612632
M 06-51236636 (b.g.g)
E  info@shaarezedek.nl
I www.shaarezedek.nl
NL51 INGB 0004 2954 26
NL74 ABNA 0436 4270 60 
t.n.v. Sti chti ng Shaare Zedek

Project 2017: een operati ekamer die met name bedoeld is voor 
specifi eke bevallingen, zoals een keizersnede. In het ziekenhuis 
vinden meer dan 22.000 bevallingen per jaar plaats, waarvan 10% 
op indicati e keizersnede. Het percentage prematuren bedraagt 8%. 
Dit hoge aantal prematuren is mede het gevolg van het beleid dat 
de beschermwaardigheid van het leven gewaarborgd wordt. Dit 
willen wij graag samen met u steunen. 

Volg alle ontwikkelingen op Facebook en Twittter.

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

Speciale 
operati ekamer 
voor de 
moeder en 
kind afdeling.

doneer online: www.shaarezedek.nl 
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