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Israël komt Trump  
en PA tegemoet

Kort voorafgaand aan het bezoek van de 
Amerikaanse president Trump aan Israël, 
keurde het kabinet een reeks maatregelen 
goed die het leven van de Arabieren in de 
betwiste gebieden moet verbeteren. Het 
betreft onder meer het verkavelen van land 
in de C-gebieden rond grote Arabische 
plaatsen voor Arabisch gebruik.

‘Jood’ vaker 
scheldwoord
Het Centrum Informatie en Documentatie 
Israël (CIDI) registreerde in 2016 109 anti-
semitische incidenten. Dat is minder dan 
in de voorgaande jaren (126 in 2015, 171 in 
2014). Het lijkt dus beter te gaan, maar dat 
is niet noodzakelijkerwijs het geval. Veel 
antisemitische uitingen worden gedaan op 
sociale media, maar deze werden vorig jaar 
nog niet door CIDI geregistreerd. Daarmee 
is in 2017 wel een begin gemaakt. Wat het 
CIDI opvalt is dat het woord ‘Jood’ steeds 
vaker wordt gebruikt als scheldwoord.

Noorwegen boos op PA

Noorwegen is boos op de Palestijnse 
Autoriteit, nadat deze met Noors hulp-
geld een vrouwencentrum bouwde dat 
genoemd werd naar een vrouwelijke ter-
rorist die in 1978 een bloedbad aanrichtte 
waarbij 37 mensen omkwamen. “Noor-
wegen zal niet toestaan dat het wordt 
geassocieerd met instituten waarmee 
terroristen worden verheerlijkt”, reageer-
de de Noorse minister van buitenlandse 
Zaken Borge Brende (foto). Noorwegen 
heeft geëist dat zijn logo van het gebouw 
wordt verwijderd en dat de fondsen  
voor de bouw worden terugbetaald.  
| Foto: Flash90

Inwoners van Jeruzalem zoeken verkwikking in de fontein van  
het Teddy Park, net buiten de Jaffapoort van de Oude Stad.  
Maar ook op andere manieren verkwikt de Heere Zijn volk.

Het is bijna Pinksteren. In Handelingen le-
zen we hoe na deze pinksterdag Petrus en 
Johannes een kreupele man bij de Schone 
Poort genezen. Als het volk zich hierover 
verbaasd en Petrus het woord neemt, zegt 
hij in Handelingen 3:19: “Kom dus tot in-
keer en bekeer u, opdat uw zonden uitge-
wist worden en er tijden van verkwikking 
zullen komen van het aangezicht van de 
Heere, en Hij Jezus Christus zal zenden die 
tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de 
hemel ontvangen tot de tijden waarin alle 
dingen worden hersteld.”

Het volk Israël is sinds die tijd een 
lijdensweg gegaan in afwachting van 
de komst van zijn Messias. Reikhalzend 
zien we met Israël uit naar de verlos-
sing. Op weg daar naartoe zijn momen-
ten als de oprichting van de staat Israël 
in 1948 en de herovering van Jeruzalem, 
vijftig jaar geleden, verkwikkend. Deze 
herinneren ons aan Gods beloften van 
verlossing wakkeren de hoop aan op 
die uiteindelijke komst van de Here 
Jezus. Dan zullen alle dingen worden 
hersteld.

Maar ook wij mogen vragen of we voor 
Israël verkwikking mogen brengen. Dat 
onze steun, onze gebeden, ons bezoek 
en onze gesprekken een moment van 
verkwikking mogen zijn. Dat we niet met 
oordeel komen, maar met Zijn genade en 
trouw, zoals Jesaja verwoordt: “Hoe lief-
lijk zijn op de bergen de voeten van hem 
die het goede boodschapt, die vrede laat 
horen, die een goede boodschap brengt 
van het goede, die heil laat horen, die 
tegen Sion zegt: Uw God is koning.”  
| Foto: Flash90

Een moment van 
verkwikking
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Hemelvaartsdag

Hemelvaartsdag is een bijzondere 
christelijke feestdag. Een wat verloren 
feestdag. Ik herinner me hoe ik ooit 
voor een dichte winkel stond en het 
Hemelvaartsdag bleek te zijn. In de 
avond stonden bij goedkope restau-
rants de mensen in rijen op straat 
te wachten; blijkbaar was ik niet de 
enige die het vergeten was. Eenmaal 
tot geloof gekomen in de Here Jezus 
Christus heeft die herinnering mij 
nooit meer losgelaten. Blijkbaar ‘zei’ 
die Hemelvaart velen niets meer.
Ook in de kerken weet men er weinig 
raad mee. Een ouderling schreef 
eens in een kerkblad dat het voor de 
leerlingen toch ook wat moet zijn 
geweest in een tijd zonder vliegtui-
gen, dat de Here Jezus ineens omhoog 
ging. Voor deze ambtsdrager was de 

wolk een soort raket. Ik vrees dat er 
meer mensen zo over denken en dan 
begrijp ik ook dat er verlegenheid is 
om dit te vieren. De wolk is echter 
geen vervoermiddel, maar een diep-
zinnig teken.

Heerlijkheid en aanwezigheid
In de Bijbel vinden we de wolk op 
allerlei plaatsen terug. Meestal is het 
een teken van de heerlijkheid van de 
Heere God. Die heerlijkheid wordt 
meestal aangeduid met begrip kavod 
(heerlijkheid of gewicht). In latere 
tijden spreken en schrijven de grote 
rabbijnse geleerden over de shechina 
van de Heere. Dat zou je kunnen ver-
talen met glans of aanwezigheid.
Wanneer nu de discipelen – en wij 
al vierend met hen – de Here Jezus 

opgenomen zien worden in de wolk, 
mag dat herinneren aan die allesbe-
palende aanwezigheid van de Heere 
God. De Here Jezus had in het evan-
gelie volgens Johannes al meermalen 
aangegeven dat Hij en de Vader één 
zijn.

Veertig dagen
Ook Mozes gaat in de wolk. Hij ont-
vangt daar veertig dagen en nachten 
aanwijzingen over de tabernakel, u 
weet wel die heilige voorloper van de 
tempel. De heilige aanwezigheid van 
God en de Here Jezus die daardoor 
wordt bevestigd. Dat is het geheim 
van die veertigste dag van Pasen op 
weg naar Pinksteren. De twee getui-
gen lijken stellig op Mozes en Elia, de 
getuigen van wet en profeten.
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“Mozes ging de wolk in en besteeg de berg. En hij bleef op de berg 
veertig dagen en veertig nachten” (Exodus 24:18).

Gebedspunten

Israël
●   Iran heeft sinds het begin van dit 

jaar via Hezbollah een zogenaamde 
‘Bevrijd de Golan’-brigade, gelegerd 
aan de Syrische kant van de Golan. 
Iran verspreidt daar banieren met 
‘Israël zal vernietigd worden’. Bid in 
alle rust vanuit Jesaja 29:5.

●   Brigadier generaal Tzvika  
Haimovitch stelde recentelijk 
dat Israël uiterst kwetsbaar blijft, 
ondanks dat het ultrageavanceerde 
raketschild nu compleet is. Bid dat 
Israël veilig zal wonen.

●   Dank voor de woorden van de 
profeet Jesaja: “Mijn huis zal een 
bedehuis heten voor alle volken” 
(Jesaja 56:7b). Jeruzalem is belang-
rijk voor hen die geloven in God. 
Het Joodse volk beheert de stad 
en zorgt dat de stad open is voor 
iedereen.

Voorbede
●   Bidden voor Israël betekent ook 

Hem groot maken in Zijn schep-
ping. “Want in Hem zijn alle din-
gen geschapen, die in de hemelen 
en die op de aarde zijn”. “En Hij is 
voor alles en alle dingen hebben 
hun bestaan in Hem” (Kolossenzen 
1:15-17).

●   “Hebt dus geduld broeders, tot 
de komst des Heeren!” (Jacobus 
5:7,8). Laten we deze aansporing 
en bemoediging ter harte nemen 
en beseffen dat in de onrustige tijd 
waarin wij leven, we mogen uitzien 
naar Hem die alle dingen nieuw zal 
maken!

●   Wij leven in een unieke tijd nu 
twee ontwikkelingen plaatsvinden 
die nooit eerder hebben plaatsge-
vonden. Het evangelie gaat over 
de hele wereld (Matteüs 24:14) 
en het herstel van Israël (Matteüs 
24:32-34). Bid dat de ogen van 
christenen hiervoor open gaan.

Christenen voor Israël
●   De alija (terugkeer) brengt Joden 

uit meer dan honderd verschil-
lende landen en culturen bijeen 
in Israël. Dank dat God Zijn volk 
thuisbrengt en bid dat men elkaar 
zal begrijpen en accepteren, zodat 
de Heere hen kan zegenen in het 
land (Psalm 133).

●   Bid voor de concerten van het 
Holland-Koor deze maand. Het 
koor zingt tot eer van God en tot 
bemoediging van het volk Israël.

●   Bid en dank voor de bouw van het 
nieuwe Israëlcentrum in Nijkerk. 
Bid voor de afbouw ervan deze 
zomer, er zijn zo veel details te 
regelen. Dank dat we het nieuwe 
pand mogen gebruiken om meer 
christenen bij Israël te betrekken.

Deze meisjes verwarmen lekker marshmallows boven 
een kampvuurtje. Het is een van de leuke dingen van Lag 
Ba’omer, wat betekent ‘de 33e dag van de Omertelling’. Dit 
Joodse feest kennen wij niet goed. De omertelling komt uit 
de Bijbel. Het zijn de dagen die het volk Israël moet aftellen 
tussen Pesach en Sjawoe’ot, het Wekenfeest. Door de jaren 
heen zijn daar tradities bijgekomen. Het gebeurde niet lang 
na de tijd van de Here Jezus dat er een ziekte uitbrak onder 

leerlingen van een heel bekende rabbijn, rabbijn Akiva.  
Wekenlang stierven er leerlingen van hem. Op de 33e dag 
van de omertelling hield die sterfte plotseling op. Dat won-
der wordt gevierd met Lag Ba’omer. Traditioneel worden er 
tussen Pesach en deze 33e dag geen feesten gevierd. Dus als 
er eindelijk weer feestjes mogen worden gevierd, gebeurt 
dit ook uitbundig, met vreugdevuren en veel lekkers.  
| Foto: Flash90

Kampvuurtje
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Watervervuiling
Het aanpakken van de vervuiling van 
het water vraagt samenwerking tussen 
de autoriteiten in Gaza, de Westoever 
en Israël. Daar blijkt in de praktijk nog 
niets noemenswaardig van terecht te 
komen. Maar de watervervuiling is 
wel het ernstigste grensoverschrijden-

de probleem voor Israël. Het tast het 
grondwater aan en schaadt de gezond-
heid van mensen en de kwaliteit van 
leven. Joseph Shapira, de Israëlische 
ombudsman, heeft daarom de verschil-
lende autoriteiten opgeroepen hun 
verantwoordelijkheid te nemen en de 

krachten te bundelen, en niet weer het 
onderwerp af te schuiven of voor zich 
uit te schuiven – wat al ruim twintig 
jaar gebeurt. Het ministerie van Milieu-
zaken zegt te weinig financiële midde-
len ter beschikking te hebben om de 
situatie te verbeteren.



Onberekenbaar
Maandenlang was ernaar uitgeke-
ken en over gespeculeerd. De eerste 
grote buitenlandse trip van de nieuwe 
Amerikaanse president. Omstreden om 
zijn uitspraken, benoemingen en even 
plotselinge ontslagen, zijn beloften 
aan Israël en zijn manier van commu-
niceren - via twitter. Inmiddels is het 
bezoek aan Saudi-Arabië, Israël, de 
paus, Brussel en de top in Sicilië achter 
de rug. Van tevoren waren de ver-
wachtingen hooggespannen over dit 
eerste optreden van de Amerikaanse 
president in met name het conflictrijke 
Midden-Oosten. In zowel hoopvolle als 
kritische commentaren viel meerdere 
malen het woord ‘onberekenbaar’.

Aanvankelijk zagen we een enigszins 
schuchtere, lange, blonde man te 
midden van andere donker getinte 
mannen in lange gewaden en kefiyes 
gehuld. Een onwennige westerling 
tussen rijk geworden Arabische sjeiks 
door aan het westen verdiend oliegeld. 
Maar verrassend was de beheerste 
toon van zijn eerste lange toespraak. 
De zakenman trad op als een president. 
Trouwens, zaken werden er ook nog 
gedaan; voor miljarden werd er een 
deal voor wapenleveranties afgespro-
ken.
Ook zijn toespraken in Israël vertoon-
den hetzelfde beeld. De Amerikaanse 
president manifesteerde zich als een 
groot vriend van Israël. Schouder aan 
schouder wil hij strijden tegen ter-
reurorganisaties als Hezbollah, Hamas 
en IS. De verschrikkelijke lafhartige 
aanslag in Manchester, Groot-Brittan-
nië, onderstreepte nog eens de bittere 
noodzaak van deze aanpak. Evenals 
in Saudi-Arabië was er grote overeen-
stemming over de gemeenschappelijke 
vijand Iran. Een land dat niet aflatend 
spreekt over Amerika als de grote satan 
en Israël als de kleine satan, welke 
vernietigd dienen te worden.

In Israël hebben we in de diverse 
toespraken niets gehoord over de 
beloofde verhuizing van de Amerikaan-
se ambassade naar Jeruzalem, niets 
over de verdere ontwikkeling van de 
dorpen in het hartland van Israël, niets 
over het vredesproces met de Pales-
tijnen. Terloops zij opgemerkt, dat de 
ontmoeting met de leider van de PLO 
in het Bijbels-historische Bethlehem 
koeltjes verliep. Tijdens het bezoek van 
de Amerikaanse president aan Israël 
sprak het Witte Huis overigens tot 
veler vreugde eindelijk in één adem 
over Jeruzalem, Israël. Daarmee voor 
het eerst erkennend dat de eeuwige 
ondeelbare hoofdstad Jeruzalem en de 
staat Israël onverbrekelijk met elkaar 
verbonden zijn.
Is er door deze bezoeken nu meer zicht 
op de vrede in het Midden-Oosten? 
Velen zijn hoopvol gestemd. We zijn 
benieuwd naar het vervolg.
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Kanttekening
Pim van der Hoff, hoofdredacteur
pvdhoff@cvi.nl

Voorafgaand aan deze oorlog dreig-
den Israëls vijanden met de algehele 
vernietiging van de Joodse staat. On-
omwonden ventileerden zij hun doel 
om de Joden de zee in te jagen. Mijn 
schoonfamilie en velen met hen die 
de verschrikkingen van de Holocaust 
hadden overleefd, beleefden opnieuw 
de angst van bedreiging dood en 
vernietiging. De bedreigingen vanuit 
Jordanië, Syrië en Egypte waren zeer 
serieus.
Individuele gezinnen hadden maat-
regelen genomen en hadden zich 
bewapend met hakmessen, bijlen en 
andere wapens om zich eventueel te 
kunnen verdedigen, als het erop aan 
zou komen, bij huis tot huis gevech-
ten. Niet wéér een Holocaust zonder 
gevechten. Dit was de sfeer in Israël 
voor het uitbreken van de oorlog.

Wonder
Uit verdediging is Israël begonnen 
met een aanval, op hoop van zegen 
tegen de vijanden. In de wildste 

dromen van het Joodse volk kon men 
zich niet voorstellen dat er zo een 
grote en bijzondere overwinning zou 
volgen. Binnen zes dagen waren de 
Sinaï, de Golan, Judea en Samaria en 
de Oude Stad van Jeruzalem ver-
overd. Een wonder! Het hele Joodse 
volk, waar dan ook ter wereld, was 
ongelooflijk blij. Een wonder.

Dov Laks sneuvelde als soldaat 
tijdens de Zesdaagse Oorlog. Zijn 
vader en moeder waren Holocausto-
verlevenden. Zijn vader had tijdens 
de Tweede Wereldoorlog zijn vrouw 
en drie kinderen verloren en zijn 
hele verdere familie. Dov was het 
enige kind van dit echtpaar, dat na de 
Holocaust opnieuw een bestaan had 
opgebouwd in Israël. 
Opnieuw brachten deze mensen het 
grootste offer voor het Joodse volk. 
Dov werd door een sluipschutter 
tijdens de gevechten in Jeruzalem 
gedood. Hun herinnering zal ons tot 
zegen zijn.

Jom Jeroesjalajim
 

Op 28 Iyar 5777, 24 mei 2017, was het Jom Jeroesjalajim. Dit jaar is het precies vijftig jaar  
geleden dat Jeruzalem weer werd herenigd tijdens de Zesdaagse Oorlog.

Vakbondsverkiezingen
De verkiezingen voor een nieuwe leider van de grootste vak-
bondorganisatie in Israël was een harde strijd. Ruim een half 

miljoen leden konden op 23 mei 
hun stem uitbrengen. De vakbond 
Histadrut werd al opgericht in 
1920, vóór het bestaan van de 
staat Israël. Alhoewel de officiële 
uitslag nog op zich laat wachten, 
ziet het er naar uit dat de huidige 
leider Avi Nissenkorn herkozen zal 
worden. | Foto: Flash90

Erdogan noemde het een “religieuze en historische verantwoor-
delijkheid” voor moslims om belang te stellen in “de strijd van 
onze Palestijnse broeders voor recht en gerechtigheid”. Daarbij 
beschuldigde de Turkse leider Israël van misdaden: “Israël blijft 
zijn straf maar ontlopen.” En: “Vrede kan nooit bereikt worden 
als Israël niet aansprakelijk gehouden wordt voor zijn misda-
den.” Hierbij vergeleek Erdogan het Israëlische beleid met de 
apartheid in Zuid-Afrika en noemde het Israëlische bewind 
“racistisch en discriminerend”.

Israël reageerde koeltjes op Erdogans aantijgingen. “Israël houdt 
de volledige godsdienstvrijheid voor Joden, moslims en chris-
tenen hoog in acht en zal dit blijven doen, ondanks deze onge-
fundeerde laster”, liet een woordvoerder van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken weten. | Foto: R4BIA.com

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan moedigde moslims in mei aan om Jeruzalem te bezoeken.  
“Wij moslims zouden Al-Quds [de Arabische naam voor Jeruzalem, red.] vaker moeten bezoeken.”  

Hij deed zijn uitspraken tijdens een ontmoeting met de PA-premier Rami Hamdallah  
om te bespreken hoe ze Jeruzalem beter kunnen beschermen tegen ‘judaïsering’.

Erdogan: ‘Bezoek Jeruzalem’
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De drie veteranen uit de iconische foto (inzet) 
van de herovering van de Westelijke Muur  
kwamen afgelopen maand opnieuw samen. 
| Foto: Flash90

Nationaal Aquarium Jeruzalem
Deze maand opent bij de Bijbelse Dierentuin in Jeruzalem 
het Nationaal Aquarium zijn deuren. Het is een prachtig 

zeeaquarium, waarmee de on-
derwaterschoonheid van Eilat 
ook voor bezoekers van Jeruza-
lem dichtbij komt. Het aqua-
rium is voorlopig alleen door 
groepen te bezoeken. Aan het 
einde van dit jaar gaat het ook 
open voor het grote publiek.  
| Foto: Flash90
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Keerpunt in de geschiedenis

Misschien dat niet alles in één keer volmaakt is, maar waar 
het naartoe gaat, is duidelijk. Maar wat gebeurt er dan pre-
cies? Nou, lees maar mee.

Ontferming en terugkeer
Het begint met ontferming. God is bewogen met Zijn volk, 
Hij laat Zijn hart spreken en bedekt de zonden van Zijn 
volk (Psalm 85:3). Dat betekent dat langzaam maar zeker de 
ballingschap wordt opgeheven. Israël is verstrooid onder de 
volken, maar de Heere zal hen terugbrengen naar zijn land. 
“Al waren uw verdrevenen aan het einde van de hemel”, zegt 
Deuteronomium 30:4. God zal Zijn volk planten in de bodem 
van het beloofde land, zo vast, dat ze er nooit meer zullen 
worden uitgerukt, zegt de profeet Amos (9:15). Hij zal het 
land herstellen en Israël opbouwen zoals Hij dat vroeger ge-
daan heeft (Jeremia 33:7). God zal de bevolking laten groeien 
en niet toestaan dat het aantal van de kinderen van Israël 
minder wordt (Jeremia 30:19). En uiteindelijk zal God Israël 
tot een lof stellen onder alle volken van de aarde (Sefanja 
3:20). De verachting van het Joodse volk zal definitief een 
einde nemen.
Misschien is dat laatste wel het allerlaatste wat gebeurt. 
Want het heeft alles te maken met wat God ook zal doen in 
de ontferming van Zijn volk. Hij zal ijveren voor Zijn Naam 
en zich voor het oog van heel de wereld bekend maken als de 
Heilige God van Israël (Ezechiël 39:27).

Naar de voltooiing
Ik geloof dat we in onze generaties deze wending meemaken. 
Er zijn ontwikkelingen die mijn grootouders niet kenden. 
Het tekende zich al wel af, maar zo groots zoals in onze 
dagen was het niet. De ommekeer in de geschiedenis voltrok 
zich na het dieptepunt van de geschiedenis: de Shoah (Ho-
locaust). En zo spreken de profeten er ook over: na het dal 
van de dorre doodsbeenderen, ontfermt God zich over Zijn 
geslagen volk, Zijn gewonde en bedroefde bruid. De Geest 
maakt zich los en waait met kracht door de heilsgeschiedenis 
heen. De ontwikkelingen gebeuren nu met haast, het zijn 
ook de laatste dingen. Alles snelt nu naar de voltooiing, naar 
de volkomen verlossing. Maar niet nadat er nog een ontwik-

keling heeft plaats gevonden, de inzameling van de volken 
naar Jeruzalem.

Naar Jeruzalem
De verguizing van Israël is in de jaren na de Holocaust 
nagenoeg verstomd. Erg lang duurde dat trouwens niet. 
Maar het is dit keer niet iets wat het Joodse volk overkomt. 
Profeten als Zacharia en Joël (hoofdstuk 3) zeggen dat er nu 
een plan van God achter zit. In de dagen dat God een keer 
brengt in het lot van Juda en van Israël verzamelt Hij ook 
de volken van de aarde rond Jeruzalem. Ze kunnen er niet 
afblijven, het lijkt bijna een waan, waarin ze gevangen zijn. 
Ze willen het, maar ze moeten het ook. God zegt dat Hij de 
volken zal richten om wat ze gedaan hebben, om het breken 
van Zijn land om maar iets te noemen, maar ook dat Hij zich 
dan voor het oog van alle naties in al Zijn glorie en majesteit 
zichtbaar zal maken. We beseffen dat dat ook het uur zal zijn 
waarop de Messias verschijnt aan het hoofd van Zijn hemelse 
legermacht, we beseffen dat dat het moment zal zijn waarop 
de Zoon des mensen zal verschijnen op de wolken van de 
hemel. Want als Hij komt, daalt Hij neer voor de poorten van 
Jeruzalem. Nergens anders. En zal dat dan ook het moment 
zijn dat de graven zich openen en dat de doden uit het dal 
van de dorre doodsbeenderen, bekleed met de opstanding, 
Jeruzalem zullen bereiken en binnentrekken?

God belooft dat Hij een keer zal brengen in het lot van Israël 
en ik geloof dat wij het meemaken. Het groeit toe naar een 
hoogtepunt, waarop het Joodse volk tot lof en eer zal zijn 
in de wereld (Jeremia 33:9): de natie die God zelf geschapen 
heeft, Zijn uitverkoren volk, metgezel, knecht des Heren. 
Maar het is de vraag of er ook een keer zal komen in de situa-
tie van de kerk. Als Christenen voor Israël weten we wat God 
zal doen voor Juda en Israël en we voelen het als onze roe-
ping om de kerk op het hart te drukken dat God trouw is aan 
Zijn volk, en al Zijn beloften aan Israël nakomt. Wat zou het 
zijn, wat zou het voor God betekenen als we als kerk op het 
keerpunt van de geschiedenis omdraaien naar Jeruzalem en 
dat doen wat profeten en apostelen gezegd hebben: Verheugt 
u heidenen met zijn volk (Romeinen 15:9)?

Antisemitisme
Onlangs woonde ik in Oekraïne de 
onthulling bij van een monument op 
de plaats waar in 1942 duizend Joodse 
kinderen werden vermoord door 
Duitse soldaten en de Oekraïense 
politie. De nazi’s hadden de Joodse 
gemeenschap in Uman de keuze 
gegeven om zelf duizend Joodse 
kinderen tussen de drie en tien jaar 
uit te leveren of hen zelf te komen 
halen uit het getto. Ze zouden ‘naar 
een kuuroord worden gebracht’. Maar 
daar, in een bos bij Uman zijn ze 
vermoord. Doodgeschoten of levend 
begraven. Onbeschrijfelijk als je even 
je ogen sluit en tot je laat doordrin-
gen wat dat betekend heeft.
Er waren ook Joodse overlevenden 
bij de plechtigheid aanwezig. Eén van 
hen stelde mij de vraag: “Hoe staat 
het met de Jodenhaat in Nederland 
en in de wereld? Gaat het beter?”  
We spraken erover. Is de wereld ver-
anderd? Helaas niet, ons hart verzet 
zich tegen Gods soevereiniteit en Zijn 
keuze van het Joodse volk. In 2015 
waren 20 van de 23 resoluties van de 
Verenigde Naties tegen de Joodse 
staat gericht. In 2016 waren dat er 
20 van de 26. En dit is niet iets van 
de afgelopen twee jaar ... Alle landen 
waar regeringen en hun vazallen zich 
werkelijk zeer ernstig misdragen, 
blijven buiten schot. Antisemitisme 
tegen de Joodse staat vindt wederom 
op wereldschaal plaats.

Terug in Nederland bekeek ik het 
VARA-programma Zembla, over ‘de 
vrienden van Trump’. De makers 
waren er in geslaagd om Trump 
en zijn Joodse schoonzoon, Jared 
Kushner, en een Joodse zakenvriend 
die zich schuldig zou maken aan het 
verhandelen van bloeddiamanten, in 
connectie te brengen met de Joodse 
religieuze beweging Chabad. Via via 
werd de suggestie gewekt dat dat 
foute geld uiteindelijk ook terecht 
zou komen bij de ‘nederzettingen’. 
De kijker moest duidelijk worden 
gemaakt dat bij Joden en dan vooral 
religieuze Joden alles geoorloofd is 
als het de zaak van de nederzettingen 
maar ten goede komt …
De media hielden zich stil. Ook uit 
de Joodse gemeenschap is er weinig 
ophef. Laten we er maar niet over 
praten. Dat leidt weer tot nieuw 
antisemitisme. Dat is waarschijnlijk 
ook een gegronde angst. Echter: 
“Om Sions zal ik niet zwijgen en om 
Jeruzalems wil zal ik niet rusten, tot-
dat zijn heil opgaat als een lichtglans 
en zijn verlossing als een brandende 
fakkel” (Jesaja 62).

Voortdurend kom je het tegen in de psalmen en vooral in de profeten dat God  
belooft dat Hij een keer zal brengen in het lot van Juda en Israël. De geschiedenis  

zal een wending nemen, dingen zullen veranderen.
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Roger van Oordt
rvoordt@cvi.nl

Joodse immigranten uit Oekraïne komen aan in Tel Aviv. | Foto: Flash90



Vanuit Vinnitsa en Lviv
De laatste tijd brengen we meer en meer 
olim (emigranten) naar de luchthavens 
Lviv en Vinnitsa voor hun definitieve 
vertrek naar Israël. Onlangs vertrokken 
23 olim vanaf Vinnitsa en Lviv. Op de 
luchthaven worden we opgewacht door 
een verantwoordelijke van het Joods 
Agentschap. Deze geeft dan verder tekst 
en uitleg aan de olim over hoe het een 
en ander geregeld is als ze in Israël zijn 
geland. Eenmaal in Israël wacht iemand 
van het ministerie van Integratie de olim 

op. Na het invullen van allerlei docu-
menten mogen ze hun koffers ophalen 
en worden ze naar hun eerste thuis in 
Israël gebracht.

Verzoek om hulp
We kregen van de directrice van de Jood-
se school in Bela Cherkov een verzoek te 
een familie te helpen die alija wil maken. 
Maar de vader had eerst dringend een 
operatie nodig en kon het niet betalen. 
Ziektekostenverzekering bestaat hier 
nauwelijks. Na de operatie gaan we deze 

familie verder helpen zodat ze spoedig 
naar Israël kunnen gaan! Een droom die 
voor veel Oekraïense Joden de komende 
maanden werkelijkheid zal worden!

Veel olim verwacht
De verwachtingen zijn dat de komen-
de maanden meer dan tweeduizend 
emigranten alleen al vanuit Oekraïne 
voorgoed zullen thuiskomen en iedereen 
is meer dan welkom! Eind mei gaan we 
op verzoek van de Joodse gemeenschap 
naar het oosten om samen het Joods 
Agentschap een alijaseminar te organise-
ren. Ook is er midden juni een alijabeurs 
in Kiev, waar meer dan drieduizend 
bezoekers worden verwacht! Dankzij 
uw gebed en steun kunnen we Joodse 
families in Oekraïne op een praktische 
manier helpen terug te keren naar het 
land van hun voorvaderen!
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Reservoirs voor pelgrims
Rond de Oude Stad van Jeruzalem liggen vele waterreservoirs. 
Zo is er het waterreservoir van Israël vlakbij de Tempelberg. In 
de christelijke wijk ligt het reservoir van Hizkia. En velen kennen 
de vijver van Siloam. Tot nog toe hadden archeologen nog nooit 
de vraag gesteld waarvoor deze reservoirs dienden. Elke inwoner 
van de stad had namelijk zijn eigen watervoorraad en er waren 
aquaducten om de stad van water te voorzien. Archeoloog 
David Gurevich komt tot de conclusie dat de reservoirs waren 
voor drinkwater, koken en andere dagelijkse dingen voor de vele 

pelgrims die de stad bezochten. Er is geen andere stad rond de 
Middellandse Zee waar zoveel waterreservoirs waren.

Nauwelijks nog illegalen
Het hek tussen Israël en Egypte lijkt zijn werk te doen. Kwamen 
er eerst honderden tot enkele duizenden vluchtelingen per jaar 
illegaal naar Israël, het afgelopen jaar was dat er slechts één. 
Het gaat om vluchtelingen uit Afrika. Vluchtelingen kunnen wel 
via de officiële kanalen asiel aanvragen.

5

Tijdens het Joods paasfeest, Pesach, waren er geen ritten naar de ambassades en luchthavens.  
Een mooie gelegenheid voor een grondige onderhouds- en reparatiebeurt voor alle busjes!  

Nu zijn we alweer druk in de weer met ritten. Vooral met jonge gezinnen, maar ook oudere Joden.

Veel ritten, veel olim

kort nieuws

VN uit Jeruzalem?

Minister Regev van Cultuur en 
Sport (foto) wil dat de VN uit het 
historische pand in Jeruzalem wordt 
gezet. De VN zitten in het pand van 
de voormalige hoge commissaris. 
Volgens Regev zit de organisatie er 
al zo’n zeventig jaar, zonder huur te 
betalen, en steunt de organisatie 
pro-Palestijnse initiatieven. Maar 
het voornaamste argument is dat 
de VN kort na de Zesdaagse Oorlog 
van 1967 het pand mocht gebruiken 
om toe te zien op de naleving van de 
wapenstilstand. Als uitzetting niet 
mogelijk is, wil Regev dat er huur 
betaald wordt. | Foto: Flash90

Interactieve strijdkaart
De strijd die gevoerd werd tijdens de 
Onafhankelijkheidsoorlog in 1948 is 
voor zeker de jongere generatie ge-
schiedenis. Ze kennen slechts enkele 
feiten. In aanloop naar het zeven-
tigjarig bestaan van de staat Israël 
worden er komend jaar allerlei feiten, 
cijfers en andere wetenswaardighe-
den over de slagvelden op de website 
Kaart van de Onafhankelijkheidsoor-
log geplaatst. De interactieve kaarten 
tonen informatie over specifieke 
plaatsen.

Gratis lesboeken

Studenten in Oost-Jeruzalem krijgen 
al gratis lesboeken voor het Pales-
tijnse lesprogramma en examen. 
Deze boeken bevatten vaak hate-
lijke taal over Israël. Daarom zou 
de gemeente Jeruzalem graag zien 
dat meer studenten het Israëlische 
programma en examen volgen en de 
lesboeken gratis beschikbaar stellen. 
Deze lesboeken kosten nu tientallen 
euro’s per boek. Het wachten is op 
toestemming voor dit plan door het 
ministerie van Onderwijs.  
| Foto: Flash90

Google beste werkplaats
Elk jaar wordt in Israël onderzocht 
welk bedrijf het prettigst is om voor 
te werken. In de afgelopen vier jaar 
was Israël Electric Corporation de 
beste. Maar dit jaar staat Google 
bovenaan de lijst, gevolgd door Israël 
Electric Corporation, Intel, Teva 
en Bank Leumi. De volgorde wordt 
bepaald door de werknemers. Salaris 
blijkt de belangrijkste factor.
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»  Steun Breng de Joden thuis. Het kost 
135 euro om een Jood uit Oekraïne 
thuis te brengen.  
Vanuit India kost dit 900 euro en 
vanuit Frankrijk 400 euro. Stort  
uw bijdrage op rekeningnummer  
NL38 ABNA 0529 310 252.  
Alvast hartelijk dank.

Een jong echtpaar op de luchthaven voor hun vertrek naar Israël. | Foto: CvI

Alle activiteiten die te maken hebben met de gebieden Judea, Samaria en Gaza, lopen via een speciale afdeling van de Israelische regering, kortweg COGAT genoemd. 
Deze afdeling publiceert met regelmaat wat er bijvoorbeeld in de voorgaande maand werd in- en uitgevoerd naar Gaza, en in welke hoeveelheden. Onlangs publiceer-
de COGAT de bijgevoegde afbeelding over de 120 miljoen dollar voor Gaza die gebruikt had moeten worden voor onder andere de elektriciteitsrekening, salaris van 
ambtenaren en onderhoud van overheidsgebouwen. | Beeld: COGAT
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‘Ik heb niks met Israël’

We zijn christen, omdat we geloven in Jezus Christus. Maar 
Hij was wel een Joodse man, geboren uit zijn Joodse moeder, 
Maria. Zijn Vader, onze Vader in de hemel, noemt Zichzelf 
de God van Israël. Na Jezus’ opstanding uit de dood, in Zijn 
verheerlijkte opstandingslichaam, waren de littekens aan 
Zijn handen en voeten nog zichtbaar voor Thomas. Jezus 
blijft dus ook na de opstanding een Joodse man. En zo zit 
Hij ook aan de rechterhand van de Vader waar Hij als Joodse 
man voor ons pleit voor de troon van God.

Koning en herder
Wij erkennen Hem als de Messias waarover Het Oude Tes-
tament op vele plaatsen spreekt. Als Messias zal Hij straks de 
koning van Israël worden, als Zijn vrederijk van Jesaja 2 zal 
aanbreken. Ezechiël 37 zegt zo mooi: “Ik zal hen van rondom 
bijeenbrengen en hen naar hun land brengen (…) En Mijn 
Knecht David zal Koning over hen zijn. Voor hen allen zal 
er één Herder zijn.” Jezus verwijst later naar deze tekst als 
Hij zegt: “En het zal worden één kudde en één Herder.” Hij 
plaatst Zichzelf als de Goede Herder in deze profetie. Jezus 
zal dus de Koning van Israël worden.

Knecht des Heeren
Als Jesaja spreekt over de ‘Knecht des Heeren’ dan zegt hij 
in hoofdstuk 53 dat die Knecht “om onze ongerechtigheden 
verbrijzeld” is. Wij lezen hierin een profetie die verwijst 
naar de Messias als de Knecht des Heeren. Maar op andere 
plaatsen zegt diezelfde Jesaja dat Israël de Knecht des Heeren 
is, zoals in hoofdstuk 41: “Maar u, Israël, Mijn dienaar, u, 
Jakob, die Ik heb verkozen, het nageslacht van Abraham.” In 
beide gevallen staat er in het Hebreeuws het woordje ėved: 
knecht of dienaar. Israël en de Messias worden dus beiden 
aangeduid als de ‘Knecht of dienaar’ van de Heere. En die 
parallel herhaalt zich meerdere malen in Jesaja. Er is dus een 
bijzondere verbondenheid tussen de Messias en Zijn volk 
Israël. In Exodus 4 moet Mozes namens God tegen de farao 
zeggen: “Zo zegt de Heere, Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is 
Israël.” Later in het Nieuwe Testament zegt Paulus in Kolos-
senzen 1 over Jezus: “Hij is het beeld van de onzichtbare God, 
de Eerstgeborene van de hele schepping.” Opnieuw dus een 

treffende parallel: Israël en de Messias worden beiden Gods 
eerstgeborene genoemd.

We kunnen er toch niet omheen dat er een unieke band 
is tussen Jezus en zijn volk Israël. En dat wordt nog eens 
bevestigd door Jezus zelf wanneer Hij in Matteüs 15 tegen de 
Kananese vrouw zegt: “Ik ben alleen maar gezonden naar de 
verloren schapen van het huis van Israël.” Opvallend is dat 
Jezus hier zegt dat Hij is gezonden ‘tot’ Israël, en dat Paulus 
later in Romeinen 11 over Jezus zegt: “En zo zal heel Israël 
zalig worden, zoals geschreven staat: de Verlosser zal uit 
Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.” 
Jezus komt dus zowel ‘uit’ Israël als ‘tot’ Israël. Hij vertegen-

woordigt als Messias uit Israël zijn eigen volk wanneer Hij 
alle geboden tot het einde toe vervult en volbrengt. Hij is de 
Verlosser uit Israël en voor Israël. En door Gods ondoorgron-
delijke genade mogen ook wij als heidenen door het geloof 
in Hem eveneens zalig worden en een kind van God worden. 
En daarmee als een wilde loot geënt op de olijfboom van 
Israël.

Andere Jezus
Het is dan ook voor een christen niet vol te houden om te 
blijven zeggen ‘ik heb niks met Israël’. Dan snijd je teveel weg 
uit de identiteit van Jezus. Dan houd je een andere Jezus over 
dan over wie de Heilige Schrift spreekt. Het is echt een ver-
rijkende ontdekkingstocht om meer te leren over de verbon-
denheid tussen Israël en Messias Jezus.

Je hoort het mensen in de kerk weleens zeggen: ‘Ik heb niks met Israël.’ Alles rondom Israël wordt  
soms gezien als een hobby van bepaalde mensen die wat idolaat zijn van Israël. De spannende  

vraag is echter: kun je als christen wel volhouden te zeggen: ik heb niks met Israël?D
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Hoelang nog?
“Mens en dier verlost Gij, Here” 
(Psalm 36:7). Deze regel kwam bij mij 
op bij het zien van een foto waarop 
een roofvogel een drone uit de lucht 
plukt. Terreurorganisaties gebruiken 
drones voorzien van explosieven 
om weer eens wat te ontwrichten. 
De roofvogels werden getraind om 
dit gevaar te stoppen. Arme vogels. 
Arme mensen- en dierenwereld.
Zo las ik ooit over afgerichte hon-
den die Joden met een ‘Jodenster’ 
moesten opjagen. Een boer had 
zonder te weten zo’n hond gekocht. 
Een bezoeker met een gele narcis in 
zijn knoopsgat werd door de hond 
aangevallen. Arme mensen- en die-
renwereld. Hoe belangrijk is de bede: 
“Verlos ons van de boze.”

Hoelang kan de situatie in Syrië 
nog duren? Hoelang zal Israël nog 
aangeklaagd en ook bedreigd wor-
den? Hoelang nog kindsoldaten en 
bootvluchtelingen? De som van al 
deze moeilijkheden wordt langer en 
langer. 

Ja, hoe belangrijk is de bede: “Uw Ko-
ninkrijk kome”. De zekerheid hiervan 
zal ons leiden om anders naar de din-
gen te kijken. Meer gericht op: “Onze 
Vader, onze Koning”. Avinoe, Mal-
kenoe. Maar ook dat we toch meer 
de profetische boodschap over het 
komende grote herstel gaan geloven. 
Niet dat wij het zelf in elkaar gaan 
knutselen, maar dat we in vertrou-
wen de Heere Zijn werk laten doen 
naar de belofte van Ezechiël 36.

Nog een Psalmregel in dit verband 
komt bij mij boven. “De HERE ver-
breekt de raad der volken (VN pas 
op). Hij verijdelt de gedachten der 
natiën. Geen held wordt gered door 
geweldige kracht; het paard faalt ter 
overwinning” (Psalm 33:10,17).
We stelden aan het begin de vraag: 
hoelang nog? Het antwoord vinden 
we in de ontwikkeling van Israël. Op 
de terugkeer uit de volken.

‘Dan houd je een andere 
Jezus over dan over 
wie de Heilige Schrift 
spreekt’

Column
Bert Koning
bkoning@cvi.nl

Foto: Ricardo Camacho / CC2.0 Flickr.com



Ze is in Nederland geboren, maar maakte in 1991 op zeventienjarige leeftijd alija naar Israël. Drie jaar later,  
op 17 mei 1994 reed Yael Haddad na de viering van het Wekenfeest (Sjawoe’ot) met haar moeder en Rafael,  

een goede vriend, terug uit Gush Katif. Op de weg tussen Beersheva en Hebron werden ze ineens beschoten.  
Yael overleefde het ternauwernood. De anderen niet.

Yael overleefde een terreuraanslag

Yael met haar man en vier kinderen. | Foto: Geja Lahpor

Israëli’s wonen in PA
Je zult zo’n brief maar ontvangen waar-
op staat ‘Palestijnse gebieden’ terwijl 
je gewoon in Israël woont. Dat over-
kwam onder andere Franse burgers die 
in Kohav Ya’acov woonden, een dorp 
dat niet in de betwiste gebieden ligt. 
Frankrijk stuurde alle Fransen in het 
buitenland een brief met de oproep te 
gaan stemmen voor de presidents- 
verkiezingen. | Foto: met dank

Historische voorwerp 
geveild
De naam zie je overal in Israël: Jabo-
tinsky. Ze’ev Jabotinsky werd in 1880 
geboren in Odessa, Oekraïne. Hij was 
schrijver en zionist, en zette zich actief 
in voor de oprichting van een Joodse 
staat. Op 13 juni komt zijn vluchtelin-
genkaart onder de hamer in New York.

Jeruzalem, Israël als  
geboorteplaats
Wetgevers in Amerika dringen er op aan 
dat er beleid komt dat het standpunt van 
het congres uitvoert. Het congres nam 
in 2002 een wet aan die stelt dat burgers 
geboren in Jeruzalem, Israël als land van 
geboorte in hun paspoort krijgen.

Honderd rustplaatsen
Hoe het hem gelukt is, is onduidelijk. 
Maar de miljardair Lev Leviev heeft 
voor familie en vrienden honderd gra-
ven gekocht in Jeruzalem. Een graf met 
eeuwige grafrust is kostbaar omdat de 
ruimte beperkt is. Bij wet mag je daar-
om alleen voor jezelf, je echtgeno(o)t(e) 
en ouders een graf kopen.

Riool voor iedereen
Het klinkt makkelijk, maar bureaucra-
tisch en politiek was het zeer complex. 
De waterafvoer van een Palestijns en 
Samaritaans dorp vervuilde het milieu 
jarenlang. Maar de aansluiting op het 
rioleringssysteem van het Israëlische 
dorp Har Bracha is nu eindelijk een 

feit. De betrokken partijen hopen dat 
ze ook in de toekomst meer kunnen 
samenwerken. | Foto: Flash90
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In Ma’ale Adumim, een mooie voorstad 
van Jeruzalem in de bergen, ontvangt 
Yael Haddad mij hartelijk. Ik zie in haar 
gezicht de gevolgen van de aanslag. 
Haar vier kinderen en haar man Yossi 
zijn ook thuis. Ze vieren vandaag On-
afhankelijkheidsdag met een barbecue, 
zoals de meeste Israëli’s doen. Gastvrij 
als ze zijn, word ik na het gesprek ook 
uitgenodigd aan de rijk gedekte tafel.

Kogels doorzeefden de auto
Yael vertelt: “We kwamen uit de Joodse 
enclave Gush Katif in Gaza. Mijn moe-
der reed, en Rafael die net getrouwd 
was, zat naast mijn moeder. Terwijl een 
auto ons inhaalde werd er vanuit diezelf-
de auto ineens op onze auto geschoten. 
Vele kogels doorzeefden onze auto. Mijn 
moeder was op slag dood door een kogel 
in haar voorhoofd. Ook Rafael werd 
zwaar getroffen. Ik kreeg vlak naast mijn 
rechteroog een kogel die er door mijn 
linkerwang weer uitkwam. Daarnaast 
was mijn schouder door kogels getrof-
fen. Het was een vreselijk bloedbad heb 
ik mij laten vertellen door de hulpverle-
ners,  omdat ik mij de aanslag niet meer 
kan herinneren.” Yael vertelt bewogen 
haar ongelofelijke verhaal.
“De terroristen zijn na de schietpartij 
gevlucht. Een noodteam en een groep 
soldaten hebben ons geholpen. Daarna 
kwam de ambulance; een traumaheli-
kopter bracht mij even later naar het 
ziekenhuis in Jeruzalem.” Voor Yael 
begon een levenslange revalidatie.

Surrealistisch
“De kogels die nog in mijn lichaam 
zaten, werden verwijderd en ik ben 
weken buiten bewustzijn gehouden op 
de intensive care. Ik lag aan de beade-
ming en kreeg sondevoeding. Het leek 
of ik op  een andere planeet was; ik had 
hallucinaties. De specialisten vochten 
voor mijn leven. Ik droomde over mijn 
moeder dat ze naar mij keek, maar dat 

ze niet dichterbij kwam. Ik kon helaas 
geen sjiva zitten (rouwperiode van 
zeven dagen in het huis van de overle-
dene), en ik kon niet bij haar begrafenis 
zijn. Mijn vader en andere familieleden 
waren er wel. Gisteren zijn we met Jom 
Ha’zikaron, herdenkingsdag van sol-
daten en slachtoffers van terreur, naar 
de Theodor Herzlberg gegaan, waar 
mijn moeders naam ter nagedachtenis 
vermeld staat.” Yael is even stil, maar 
daarna vertelt ze verder. 

Onherstelbare schade
“Ik heb een gezichtsreconstructie gehad, 
waardoor veel is verbeterd, maar ik ben 
aan mijn linkeroog praktisch blind, ik 
heb nog last van mijn destijds gebroken 
kaak en ik ben doof aan één oor. Mijn 
gebit is zwaar beschadigd. Ik heb een 
open gehemelte en geen schouderkom 
meer, waardoor ik mijn arm  nauwelijks 
kan bewegen. Het gat in mijn wang is 
gedeeltelijk gereconstrueerd, maar om-
dat de huid zo verbrand was, is het niet 
meer helemaal goed te krijgen.

Daarbij heb ik onherstelbare hersen-
schade. Hierdoor heb ik al twee keer een 
hersenvliesontsteking gehad en twee 
keer een hersenontsteking door een 
abces.” Tot op vandaag ondervindt Yael 
nog dagelijks lichamelijke problemen 
door de aanslag en moet zij zeer regel-
matig diverse behandelingen ondergaan.

Aanslag opgeëist
De aanslag werd opgeëist door een 
tak van Hamas, de Izzeddin Al-Qas-
sam Brigade. Achter de aanslag zat 
waarschijnlijk ‘Ingenieur nummer 
twee’; zo werd hij genoemd in Israël. 
Deze man was het brein achter 
vele aanslagen en voerde die samen 
met anderen uit. Hij is uiteindelijk 
geliquideerd. Wat er met de andere 
daders is gebeurd en of ze gevonden 
zijn, weet Yael niet.
“Zo’n zeven maanden geleden werd 
ik opnieuw geconfronteerd met een 
terreuraanslag, in Jeruzalem. Ik zou 
uit de auto stappen, toen we scho-
ten hoorden. Een politieman en een 
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burger werden neergeschoten en er 
waren vier gewonden. Ja, dan komen 
veel emoties weer boven. Sinds die 
aanslag ben ik wel bang geworden dat 
mijn kinderen iets overkomt als ze 
weg zijn; het is voor mij een opluch-
ting als ze weer veilig thuis zijn.”

Bijzondere betekenis naam
In 1997, drie jaar na de aanslag, 
ontmoette Yael Yossi Haddad, met 
wie ze inmiddels bijna twintig jaar is 
getrouwd. Ze is blij dat hij voor haar 
gekozen heeft om wie ze is, ondanks 
haar handicaps. Ze kregen twee doch-
ters en twee zoons. Yael: “Wij hebben 
onze jongste zoon bewust een naam 
gegeven met een bijzondere beteke-
nis. Hij heet Amichai-Rafael. Rafael is 
de aartsengel van de genezing (wordt 
in apocriefe boeken genoemd) en be-
tekent: genezende kracht van G’d. En 
Amichai betekent: mijn volk leeft!”

Geloof
Op de vraag of haar geloof in God  
eronder heeft geleden, zegt Yael: 
“Deze aanslag verwoestte mijn 
lichaam en in zekere zin mijn leven, 
maar niet mijn ziel, hoewel het wel 
een wond in mijn ziel blijft. Mijn 
geloof in God heeft er niet onder 
geleden, want voor de slechte dingen 
die mensen elkaar aandoen, kun je 
God niet verantwoordelijk stellen.
Wat mij ook erg bemoedigd heeft, is 
dat er in de sjoel (synagoge) Psalmen 
en gebeden werden opgezegd voor 
mijn genezing. Ik heb vertrouwen in 
Hashem en ik ben dankbaar dat Hij 
mij helpt in alles. Ik kies vóór het 
leven en wil me dan ook met al mijn 
beperkingen inzetten voor goede 
dingen. Zoals jij jezelf ziet, zo zullen 
anderen jou zien.” Deze positieve 
houding kenmerkt deze moedige 
en bewonderenswaardige 43-jarige 
vrouw.
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Droogtejaar

Opnieuw valt er in het noorden van 
Israël te weinig neerslag. De Wa-
terautoriteit staat daardoor voor 
de moeilijke vraag of het water zal 
moeten pompen in het Meer van Ga-
lilea. Het meer verzilt langzaamaan 
door de extreem lage waterstand. De 
gevolgen hiervan kunnen dramatisch 
zijn, want het water is dan niet langer 
bruikbaar voor irrigatie en drinkwater. 
Maar zomaar ontzilt water pompen 
in het meer zoals de Waterautoriteit 
voorstelt, kan ook problemen geven. 
Zitten er wel voldoende mineralen in 
het water; wat zijn de gevolgen voor 
de planten en dieren; en komt het 
water wel in het meer als je het via 
een zijstroom wilt toevoegen of zakt 
het weg in de grond? | Foto: Flash90

’Kom naar Nazareth’
Hij is geboren en getogen in Naza-
reth. Uri Biv is 31 jaar en gemeen-
teraadslid. Maar zijn ouders zijn 
immigranten uit Ethiopië. “Ik ben een 
voorbeeld van succesvolle integra-
tie in Israël.” Nu gaat Biv namens 
de gemeente naar Oekraïne om de 
immigratie naar Israël aan te moedi-
gen. Burgemeester Plot van Nazareth 
legt uit: “Ik vroeg Uri Biv hiervoor, 
om immigranten uit Oekraïne aan te 
moedigen naar Nazareth te komen, 
want hij is een succesvoorbeeld van 
integratie.”

The Lancet over Israël

Wereldwijd is het magazine The 
Lancet bekend, vooral in de medische 
wereld. De meest recente editie 
heeft als thema ‘gezondheid in Israël’. 
Eerder publiceerde het blad een ver-
nietigend commentaar van redacteur 
professor Richard Horton waarin hij 
beweerde dat Israëls politiek een 
schande was voor de mensheid, naar 
aanleiding van de Gaza-oorlog. Op 
uitnodiging bezocht hij het Rambam-
ziekenhuis in Haifa. Nog tijdens het 
bezoek zei hij dat zijn aanval op Israël 
hem “ontzettend, ontzettend spijt”. 
Hij besloot toen ook een speciale 
uitgave te maken over de gezond-
heidszorg in Israël. | Foto: Flash90

In een gezellige ruimte die aanvoelt als 
‘de eetkeuken thuis’, zitten vijftien jonge 
vrouwen en mannen rondom een grote 
houten tafel. Ze zijn een vriendengroep 
die ieder halfjaar samen iets leuks doet. 
Deze keer een kookworkshop ‘gerechten 
uit de Joodse en Arabische keuken’. Vro-
lijk en enthousiast legt Esther uit hoe de 
kookstudio is ontstaan en hoe de avond 
zal verlopen. Iedereen krijgt vervolgens 
een keukenschort. Dan reikt Esther, 
per groepje van twee, een A4’tje uit met 
een compleet uitgeschreven recept. Het 
feest kan beginnen. De groep verhuist 
naar de keuken waar alle ingrediënten 
per recept klaarliggen. Twee uur lang is 
het snijden, hakken, malen, koken, bak-
ken en vooral veel lachen. Esther loopt 
geduldig rond, beantwoordt alle vragen 
en helpt waar nodig.

‘Heel erg Joods’
Esther’s Cookery in Amsterdam is opge-
zet door de religieus Joodse Esther (39) 
en heeft als doel mensen te binden en 
een kijkje te geven in de Joodse (culinai-
re) wereld. “Al honderden jaren wonen 
er Joden in Nederland. We zijn een 
sterke, aanwezige gemeenschap. Met 
als afschuwelijk dieptepunt de oorlog. 
Tot vandaag zijn de sporen daarvan 
nog steeds in de Joodse gemeenschap 
te voelen. Toch is de generatie van onze 
ouders en grootouders in staat geweest 
weer een bloeiende gemeenschap op te 
bouwen. Er zijn synagogen, Joodse scho-
len en Joodse sportclubs. Het Jodendom 
in Nederland leeft. Ik ben heel erg Joods 
als je dat zo kan zeggen. De Joodse cul-
tuur, de manier van leven, de religie en 
ook de Joodse eetcultuur zijn belangrijk 
voor me. Dat wil ik laten zien en delen.” 
Esther gaat nog een stapje verder. Ook 
samen met Syrische, Turkse en Marok-
kaanse koks geeft ze kookworkshops. “In 
Nederland verwart men vaak integratie 
met assimilatie. Allemaal hutspot eten. 
Iedereen hetzelfde, welke achtergrond 

je ook hebt. Ik geloof daar niet in. Door 
juist onze verschillen te vieren en te 
delen en niet te verbergen, bereik je 
meer. Zo ontstaat respect voor elkaar. 
Dan blijft een ieder zichzelf. We leren 
van, met en over elkaar.”

‘Wat doen voor de wereld’
Bezoekers die Amsterdam aandoen, uit 
zowel binnen- als buitenland, hebben 
Esther’s Cookery inmiddels ontdekt. 
Het is de plek om meer te leren over 
het Jodendom, over het verleden en het 
heden. Bij Esther smaakt dat altijd naar 
meer. “Mijn kennis heb ik van mijn 
moeder, van kookboeken en van horen 
vertellen. Ik combineer de keuken van 
‘toen’ met die van ‘nu’.”
Esther is van origine verpleegkundige. 
“Ik wilde wat doen voor de wereld.” Ze 
werkte onder andere in Afrika en India 
en leerde in Calcutta over eten. Hoe 
er mee te experimenteren en het echt 
te proeven. “Terug in Nederland heb 
ik dat voortgezet. Eerst als hobby en 
nu in het ‘echt’. Ik heb van mijn passie 
mijn werk gemaakt.” De kookstudio 
is nu een jaar open en het is nog geen 
dag stil geweest. Ook de Nederlandse 
omroep heeft Esther ontdekt. Ze is 
regelmatig te gast als kok bij RTL’s 
Koffietijd.

Elkaar beter begrijpen
Twee uur later. De gerechten zijn klaar. 
Van tabouleh tot freekeh, van viskoek-
jes tot hummus. Van kugel tot kigel 
en van laffa tot gremsjeliesj. De groep 
vrienden tast toe. “Oh wat lekker”, “oh 
moet je dit proeven ...”
Esther is intussen aan de afwas en 
ruimt de keuken op. Ze glundert. “Het 
was weer een succesvolle avond. Mijn 
droom? Dat mensen elkaar beter gaan 
begrijpen, ongeacht hun afkomst. Jood, 
christen en moslim. Als ik daar met 
mijn kookstudio een klein beetje aan 
kan bij dragen, ben ik helemaal blij.”
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“Goedenavond. Welkom in Esther’s Cookery, de enige vegetarische,  
koosjere kookstudio in Nederland. Mijn naam is Esther Weissman  

en het wordt een mooie avond.”

Kokkerellen en smullen
Foto’s: J. Nihom



Wie wil kan vandaag de dag de route 
van toen te voet volgen. Van Amsterdam 
naar Westerbork loopt dicht langs het 
spoor een gemarkeerde wandelroute, 
van station naar station: het Wester-
borkpad. De route neemt de wandelaars 
mee in de verhalen en de feiten van 
toen.

“We lopen met z’n vieren de route. 
Ongeveer elke twee maanden doen we 
een etappe”, vertelt Anneke van der 
Leek. ‘We’ zijn in dit geval Anneke van 
der Leek, Gerda Aartsen en Henk en Elly 
van der Laan. “Het begon eigenlijk heel 
eenvoudig”, vertelt Anneke. “Ik zag het 
boekje over het pad in de winkel liggen 
en dat wekte mijn belangstelling.”
Gerda: “Voor mij was het anders. We 
hadden het Pieterpad gelopen en we 
wilde weer een route gaan lopen. Je 
bent zo verbonden met het Joodse volk, 
verleden en heden, dat ik dacht: het lijkt 
me wel mooi om het Westerborkpad te 
gaan lopen. We zijn begonnen in juni 
2014.” Gerda pakt de wandelgids erbij. 
Bij de meeste etappes heeft ze de datum 
neergezet wanneer ze dat stuk liepen.
Gerda: “Het zijn korte afstanden, zeg 
maar gemiddeld tien kilometers, mak-
kelijk te organiseren. Onderweg zie je 
allerlei monumentjes en synagogen. 
Bijvoorbeeld Ermelo. Dat kennen we 
wel, dus je weet hoe je moet lopen. Maar 

er is een huis waar mensen onderge-
doken hebben gezeten. Dat staat in dat 
boekje. Dan wil je weten wanneer ze er 
hebben gezeten, hoe lang ze er hebben 
gezeten, en of ze er goed zijn uitgeko-
men.” “Precies”, zegt Anneke, “dat maakt 
het interessant. Het gaat niet in eerste 
instantie om de natuur. Het gaat erom: 
wat kom je tegen onderweg.”

Wat kom je dan tegen?
Anneke: “Er zijn mensen uit de trein 
gesprongen. Dan lees en hoor je dat 
mensen opgevangen zijn, dat er men-
sen voor hen klaarstonden, ze naar een 
bepaald huis brachten en dat ze daar een 
poos zaten. Dat raakt mij wel.” Gerda: 
“Dat was tussen Elburg en ‘t Harde. Daar 
was ook nog dat huis. Daar stonden de 
mensen gewoon in de bossen, omdat ze 

wisten dat de mensen eruit sprongen 
onderweg. Hoe ze dat dan wisten dat de 
mensen er daar uit zouden springen, ik 
weet het niet, maar zij wísten het. En als 
je dan op zo’n plek bent, dan raakt dat 
wel.” Anneke: “Ja, dat raakt je.”

Is er een verhaal dat je persoonlijk  
geraakt heeft?
Anneke: “We liepen in Amsterdam en we 
wisten natuurlijk: dit is de Joodse buurt. 
We kennen iemand, een Joodse vriendin. 
We hebben haar gebeld en gevraagd 
waar zij destijds woonde, onder dwang 
van de nazi’s. En zo stonden we opeens 
voor het huis waar zij toen woonde. Ze 
zijn opgepakt, ze kwam in Auschwitz, 
maar heeft het overleefd.” Gerda: “En 
haar vader die ontsnapte, heeft het juist 
niet overleefd.”

Anneke: “Kamp Amersfoort vond ik ook 
heel indrukwekkend.” Gerda haakt er 
gelijk op in: “Heel indrukwekkend. Dat 
had ik ook nooit gezien, maar je komt 
er wel langs. Ik wist eigenlijk helemaal 
niet wat daar gebeurd was. Toen we daar 
kwamen, dacht ik echt: wat verschrik-
kelijk! Bijna niet een van die mannen is 
daar levend uit gekomen.”
Anneke: “En soms kom je een heel 
klein Joods veldje tegen. Dan moet je 
de sleutel even bij de buurvrouw halen. 
Gerda enthousiast: “Ja, dat was ook wat! 
Dat was bij Amersfoort in de buurt denk 
ik. Het regende. Kijk”, zegt Gerda, en ze 
laat het wandelgids zien, “dit is van de 
regen”. 
Anneke: “We kwamen daarna bij het 
museum van Nijkerk en daar ging de 
deur open: leuk dat jullie er zijn, kom 
erin, u komt zeker voor de receptie. Nou 
nee, zeiden wij heel verdwaasd. Nou 
kom er maar in, werd er gezegd. We 
kregen een glaasje wijn in onze handen 
geduwd. Het was nieuwjaarsreceptie. 
Hapjes en drankjes.”  “En een heel leuk 
museum, met een mooie hoek over de 
Joden van Nijkerk”, vult Gerda aan.

Heb je een doel met het lopen van dit pad? 
Anneke: “Het is wel eens goed dat je de 
weg loopt, die zij gegaan zijn. Alhoewel 
je je nooit kunt beseffen hoe het echt 
geweest is. Dat realiseer ik me wel. Wij 
worden afgeleid door iets moois. Nou, ik 
kan me voorstellen als je in zo’n situatie 
zit, dat je daar niet met je hoofd zit. Wat 
ik ook merkte, is dat niet elk stuk van de 
route even mooi is. Maar misschien kan 
je dan wel beter nadenken over wat die 
mensen hebben meegemaakt in de trein.”
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Amsterdam, startpunt van de reis naar Westerbork, maar slechts tussenstop in het drama van de Holocaust.  
Hier vertrokken de treinen die duizenden Joodse Nederlanders naar Westerbork brachten, een  

voorportaal van de reis naar de vernietigingskampen. De reis naar Westerbork was een enkele reis, in veewagons.  
De plekken langs de rails vertellen en getuigen nog altijd van het drama dat aan de dorpen voorbij trok.

Het Westerborkpad

Een betekenisvolle tocht

interview

Wetenswaardig

•  De tocht van Amsterdam naar 
Westerbork bestaat uit 31 etappes, 
die gaan van station naar station. 
De totale lengte is 336 kilometer.

•  Tijdens de tocht kun je via de web-
site of app van het Westerborkpad 
verhalen beluisteren over de plek 
waar je op dat moment bent.

•  De route is goed gemarkeerd. 
•  Bij het Westerborkpad verscheen 

een wandelgids met informatie en 
routekaarten. Ook op kampwes-
terbork.nl/museum/westerbork-
pad kun je veel informatie vinden.

»  Tip: Laat je sponsoren voor een 
mooi doel, bijvoorbeeld hulp aan 
Holocaustoverlevenden of de te-
rugkeer van Joden naar Israël.

Foto’s: Henk Jan van der Klis / CC2.0 Flickr.com
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Drie dossiermappen, meer is het niet. 
De gegevens over de Joodse inwoners 
van de gemeente Huizen in de periode 
1940-1945. Als ik de eerste map opensla, 
bekruipt me een vreemd, beklemmend 
gevoel. Huivering, verbazing, maar ik 
merk ook dat ik geschokt ben. Een lijst 
met namen en adressen van de Joodse 
inwoners van Huizen. Daar staan ze, 
zwart op wit. Ik sla de pagina’s om en zie 
het bordje ‘voor Joden verboden’ tussen 
de stukken. En dan die brief van de 
provincie “ik heb de eer u te verzoeken 
mij die gegevens … te verstrekken”. Eer? 
Hoezo eer? 

En dan realiseer ik het me pas echt: dit 
zijn de originele stukken die het dodelijk 
lot van veel Joodse inwoners van Huizen 
bezegelde. Dit is niet een A4-kopie van 
een akte, of een blik op een document 
achter het glas van een vitrinekast. Nee, 
het zijn déze lijsten, déze brieven en 
documenten waardoor Joodse Huizers 
werden gedeporteerd en omkwamen 
in voornamelijk Auschwitz en Sobibor. 
Het verlamt me deze lijsten zo voor me 
te zien en fysiek in handen te hebben. 
Koude rillingen krijg ik. En de tranen 
prikken in mijn ogen.

Ik heb op massagraven gestaan in Oekraïne 
en in de gaskamers van Auschwitz; plekken 
en momenten die me diep troffen en iets 

deden begrijpen van de enorme omvang en 
tragedie van de Holocaust, van het lijden 
van het Joodse volk. Omdat die Holocaust 
dáár plaatsvond waar ik was. De Holo-
caust in Nederland was en is minder direct 
zichtbaar. De Joden werden gedeporteerd 
en in het verre oosten vermoord. Wat restte 
waren legen huizen en buurten, misschien 
het gemis van een bekende. Maar nu zie je 
het niet meer. De lege huizen worden allang 

weer bewoond. Hoe zou je eigenlijk moeten 
weten of zien dat de Holocaust plaatsvond?
Daar op het gemeentehuis van Huizen 
met de namen van de Joodse inwoners 
voor me, dringt het zich aan me op: 
ik zie een adres bij me om de hoek, ik 
herken de straatnamen. De moord op 
de Joden vond dan misschien ver weg 
plaats, de tragedie speelde zich hier af. 
Hier ligt de tragedie voor me, dé lijst 
met namen en adressen waardoor die 
mensen werden vermoord. 
Hiermee sloot de val zich van een jaren-
lang zorgvuldig voorbereid plan. Dit is 
als staan op een massagraf, oog in oog 
met het lijden van medemensen.

En ondertussen speuren mijn ogen door 
het dossier of er niet ergens een brief is, 
een aantekening of wat dan ook waaruit 
ik kan opmaken dat de gemeente niet 
wilde meewerken aan het leveren van de 
namen…

Hier voor me ligt ook het begin van het 
antwoord op mijn zoektocht naar het lot 
van de Joodse inwoners van Huizen: de 
namen. Deze namen, deze mensen, mijn 
Joodse buren getuigen van het lot dat 
hen trof: op een lijst gezet en vermoord 
omdat ze Jood waren. Door die namen 
zichtbaar te maken en de mensen te 
gedenken kunnen wij, kan ik invulling 
geven aan ‘nooit meer’.

Namen Joodse Holocaustslachtoffers Huizen

Waren er Joodse inwoners in de gemeente Huizen? En zo ja, wat was hun lot 
tijdens de Holocaust? Die vragen drongen zich enkele jaren geleden aan me op. 
Ik zocht op internet naar de antwoorden, maar die bleken er niet of nauwelijks 
te zijn. Daarom besloot ik het zelf uit te zoeken. Dat kon in goede samen-
werking met de gemeente Huizen. Afgelopen week werden de namen van de 
Joodse Holocaustslachtoffers uit Huizen bekend gemaakt. In het voorjaar van 
2018 wil de gemeente Huizen een gedenkplek gerealiseerd hebben met daarop 
de namen van de slachtoffers.  | Beeld: Marijke Terlouw

Het jubileum van de hereniging van Jeruzalem, vijftig jaar gele-
den tijdens de Zesdaagse Oorlog, werd dit jaar feestelijk gevierd 
met een grootse vuurwerkshow vanaf de muren van de Oude 
Stad. 
Die muren werden daarbij ook gebruikt voor een indrukwek-
kende licht- en geluidshow waarbij ook veel hoogwaardigheids-
bekleders hun opwachting maakten, onder wie de Israëlische 
president Reuven Rivlin, premier Benjamin Netanyahu en ook 
de nieuwe Amerikaanse ambassadeur, David Friedman. Ne-
tanyahu zei onomwonden: “Wij hebben Jeruzalem niet bezet, 
maar bevrijd.” 
Van 1948 tot 1967 werd het oostelijke deel van de stad Jeruza-
lem bezet door de Jordaniërs die in 1948 hadden geprobeerd de 
Joden uit het land te verdrijven. | Foto: Flash90

Vuurwerk- en lichtshow

kort nieuws

Online misbruik

Om kinderen en jongeren beter te be-
schermen tegen online misbruik start 
het ministerie van Openbare Veiligheid 
een preventieprogramma. Een speciale 
politie-eenheid gaat zich bezighouden 
met het voorkomen van online misda-
den tegen minderjarigen. Ook komt er 
een nationale hulplijn die je telefonisch 
of via het programma op internet kan 
bereiken op elk moment van de dag.  
| Foto: Flash90

Restanten uit  
WO I gevonden
Tijdens archeologische opgravingen in 
de buurt Rosh Haayin vonden archeo-
logen overblijfselen uit de Eerste We-
reldoorlog. Het gaat om kogelhulzen, 
mortiergranaten en andere militaire 
spullen. De archeologen vonden de 
spullen omdat er op de plek binnen-
kort een weg wordt aangelegd. De 
vondst is enigszins ongewoon omdat 
men in Israël meestal voorwerpen 
vindt die eeuwen ouder zijn.

Record aantal toeristen

Opnieuw werd er een record gebro-
ken in het toerisme: in de maand 
april bezochten 349.000 toeristen 
het heilige land. Dat is 38 procent 
meer dan in dezelfde maand een jaar 
geleden. Minister Levin van Toerisme 
zegt dat de cijfers de vooruitgang in 
de toeristische sector illustreren. “Dit 
fantastische, belangrijke ijkpunt maakt 
deel uit van een positieve trend die al 
zes maanden bezig is, en ik hoop en 
geloof dat het harde werk tot resultaat 
zal blijven leiden.” | Foto: Flash90

Antisemitisme  
afgezworen
Frans Timmermans, eerste vicepre-
sident van de Europese Commissie, 
sprak in Amsterdam tijdens de con-
ferentie van Europese rabbijnen dat 
er “geen Europa is zonder de Joodse 
gemeenschap”. Hij zei ook: “Euro-
pa wordt gesteld voor een enorme 
toename van antisemitisme, dat 
geïnspireerd is door mensen die van 
elders komen, die opgegroeid zijn met 
antisemitisme. Onze samenleving zou 
hen moeten helpen om hier vanaf te 
komen (…). Maar helaas, we heb-
ben ook met het eeuwige Europese 
antisemitisme te maken, dat levend en 
actief is.”
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1 Koningen 18 

De Heere is mijn God

Op de Karmel staat Elia tegenover een grote groep toe-
schouwers. Van hen wordt gezegd dat ze twijfelaars zijn: zij 
geloven wel in de God van Israël, maar volgen tegelijkertijd 
ook Baäl. Daarmee twijfelen ze aan de God die het volk tot 
aanzijn heeft gebracht. In vers 21 horen we Elia tot het volk 
zeggen: “Hoelang zult gij aan beide zijden mank gaan?” 
Deze NBG-vertaling is hier wel heel vrij en daardoor min-
der doelmatig. De grondtekst zegt: ad matái atém poschiem 
al stei ha-seipiem. Nu, seipiem verwijst naar een zich split-
sende tak, een gaffel (tweetandige hooivork). We moeten 
denken aan het beeld van een vogel op een zich splitsende 
tak. Wat zal hij doen? Zal hij naar links gaan, zal hij naar 
rechts gaan?
Het beeld betreft het volk. Dat gaat niet zozeer mank aan 
beide zijden, nee, het hinkt letterlijk op twee gedachten: Baäl 
volgen of de God van Israël. Het hinken is hier de functi-
onele term. Zo vertaalt de Statenvertaling het, en terecht. 
Waarom? Wel, poschiem is een vorm van de woordstam 
pasách, overslaan. In de nacht vóór het wegtrekken uit Egyp-
te werden de huizen van het volk Israël overgeslagen door 
de Heere. Daar stierf geen eerstgeborene. Vandaar de naam 
Pésach. Pasách heeft een officiële tweede betekenis: hinken. 
Zo vreemd is dat niet, want ook dan sla je iets over: één been. 
Elia noemt de twijfelaars dus ‘hinkenden’, zij die op twee 
gedachten hinken. Dat dat doelbewust gebeurt zien we in 
vers 26. Daar komt die tweede betekenis verrassenderwijs 
terug. De priesters van Baäl roepen urenlang hun god aan die 
maar geen antwoord geeft. Nu wordt de betekenis letterlijk. 
Er staat: ze hinkten rond het altaar ... va-jefaschoe al ha-miz-
bé’ach. Alweer de woordstam pasách, overslaan (p en f zijn in 
het Hebreeuws dezelfde letter). Baäl zwijgt, met hem komen 
ze niet verder. Eigenlijk wordt hier gezegd: met hinken, met 
twijfelen, kom je niet verder. Kijk maar! 

De opsomming 
In de geschiedenis van David en Goliat wordt uitvoerig 
gesproken over de wapenrusting van de laatste. Daarmee 
wordt de spanning opgevoerd, want we vernemen ook 
dat de herdersjongen David slechts gewapend is met een 
steenslinger. Maar als het om de snoever Goliat gaat, dan 
volgt detail op detail. Zo voert de schrijver de spanning op 
in de richting van de ontknoping. Zo gaat het ook toe in 1 
Koningen 18. Elia treedt naar voren en nu zien we een lange 
weergave van wat hij gaat doen, vers 30-38. Ook hier wordt 
als het ware een vergrootglas op de gebeurtenissen gelegd 

waardoor we alle details krijgen, net als bij de wapenrusting 
van Goliat. 
Elia herstelt het altaar, va-jerapée, een woord dat ook de bete-
kenis ‘genezen’ heeft. Er had ook kunnen staan dat de profeet 
het vervallen altaar weer opbouwde. Rondom dat altaar graaft 
hij, en dat voor de ogen van het toekijkende volk, de twijfe-
laars, een groeve, een geul. Wat heeft dit te betekenen? Dat 
wordt snel duidelijk. Elia houwt het offerdier, een stier, in 
stukken. Hij legt hout op het altaar en legt die stukken daarop. 
Het volk ziet dat er een offer wordt voorbereid en kijkt toe. 
Maar dan ziet het iets vreemds: de profeet laat water komen 
over het altaar. Dat wordt over het offerdier en het hout uit-
gegoten. Zal het soms gaan om een plengoffer? Maar nee, de 
profeet is op weg naar iets heel anders en daarvoor is veel, heel 
veel water nodig. ‘Doe het een tweede keer’, beveelt hij. En dan 
nog eens: ‘Doe het een derde keer’. Alles wordt kletsnat en de 
groeve rondom loopt ook vol water. Elia stapelt het een boven 
op het ander en de spanning stijgt bij het toekijkende volk. 
Hoe kan er nu nog ordelijk worden geofferd?
Elia staat tegenover een grote groep van twijfelaars. Dat 
Baäl geen antwoord geeft aan zijn hinkende en roepende 
priesters hebben ze inmiddels gezien. Maar wat nu? Elia’s 
gedrag is raadselachtig. Met al dat water heeft hij voor hun 
ogen het offeren onmogelijk gemaakt. Wat wil hij eigenlijk? 
Nu, dat blijkt snel. Elia staat naast die natte offerplaats en 
spreekt een gebed uit tot de God waar het volk aan twijfelt. 
“Antwoord mij, Here”, zegt hij, “opdat dit volk wete dat Gij, 
Here, God zijt en dat Gij hun hart weer terugneigt.” Dan 
komt er vuur uit de hemel naar het altaar. Dat lekt al dat 
vreemde water op. Het onmogelijke gebeurt, van godswege. 

Eli-jáh en Eli-jáhoe 
We kennen Elia aan de hand van twee namen. De eerste 
luidt Eli-jáh, mijn God is JHWH. De tweede heeft meer 
nadruk: Eli-jáhoe, mijn God, JHWH is Hij. In dit hoofdstuk 
wordt Elia stelselmatig aangeduid met die tweede, meer 
nadrukkelijke naam. Als je goed leest dan zie je waarom. 
Bij het zien van het vuur op het altaar is de twijfel weg bij 
het volk en iedereen roept: JHWH, hoe ha-elohiem! Dat 
Hebreeuwse ‘hoe’, Hij, dat die tweede naam van Elia zo 
nadrukkelijk maakt, wordt door het volk even nadrukkelijk 
herhaald. JHWH, Hij is God! Inhoudelijk, en ook letterlijk, 
zijn de profeet en het volk het nu eens. De profeet heeft het 
volk naar de juiste overtuiging geleid, mogen leiden. God 
heeft hem verhoord en het volk aan zijn kant gebracht.
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De profeet Elia heeft een naam als een proclamatie, als een getuigenis.  
In het verslag van zijn confrontatie met de priesters van Baäl  

op de Karmel staat Elia tegenover een volk dat nu juist twijfelt. 

Een deel van de Karmel. | Foto: Xiquinho Silva / CC2.0 Flickr.com

De qof is de negentiende letter 
van het alefbeet. Hij wordt in 
het Nederlands meestal weer-
gegeven met een q of met een 
k, maar ook wel met een c.  
Vandaar dat de naam Jakob 
(met een qof in het midden) ook 
wel als Jacob wordt geschre-
ven. De letter q gaat terug op 
hetzelfde teken als de qof.

In de Talmoed wordt verteld 
dat er kinderen in het leerhuis 
kwamen om het alefbeet te 
leren. Elke letter gaven zij een 
betekenis. We hebben daar al 
eerder iets van gezien. De qof 
wordt betrokken op de volgen-
de letter, de resj. De qof staat 
voor qadosj – heilig, de resj 
voor rasja’ – een kwaaddoener. 
Waarom is het gezicht van 
de qof afgewend van de resj? 
De Heilige, gezegend zij Hij, 
zei: “Ik kan de kwaaddoener 
niet aanzien.” En waarom is de 
kroon van de qof (het haakje 
aan de linker bovenkant) naar 
de resj toegekeerd? De Heilige, 
gezegend zij Hij, zei: “als hij zich 
bekeert, zal Ik hem kronen met 
een kroon net als de Mijne.” En 
waarom staat de voet van de 
qof los van de rest van de letter? 
Om te laten zien dat als hij zich 
bekeert, hij door deze opening 
kan ingaan in Gods gunst.

De getalswaarde van de qof is 
honderd. In Genesis 23:1 lezen 
we in het Hebreeuws dat de 
levensjaren van Sara “honderd 
jaar, en twintig jaar, en zeven 
jaren” waren. De midrasj, de 
Joodse uitleg, vraagt zich af 
waarom dat zo gezegd wordt. 
Elk woord heeft betekenis. Wat 
wordt hier eigenlijk gezegd? We 
kunnen een verklaring vinden 
in Psalm 37: “De Heere kent de 
dagen van de oprechten, hun 
erfelijk bezit zal voor eeuwig 
blijven” (Psalm 37:18). Zoals zij 
oprecht zijn, zo zijn hun jaren 
oprecht, zegt de midrasj. Dat 
heeft betrekking op Sara. Toen 
ze honderd (de letter qof) jaar 
oud was, was ze als iemand 
van twintig (de letter kaf) wat 
zonde betreft. Met andere 
woorden, zij was zo’n gaaf, op-

recht mens over wie de psalm 
spreekt.
Ten slotte, als je alle dagelijkse 
gebeden bij elkaar optelt, zegt 
een vrome Jood (minstens) hon-
derd lofzeggingen per dag.
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Het alefbeet
Kees de Vreugd
kdvreugd@cvi.nl
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r Hoe Iran door werkt  
aan een kernwapen

De Amerikaanse regering besloot afgelopen maand dat er opnieuw sancties tegen Iran  
zouden worden opgeheven, omdat de islamitische republiek zich min of meer aan  

het nucleaire akkoord van 2015 houdt. ‘Min of meer’, omdat Washington kritiek heeft  
op Iran waar het gaat om de naleving van de ‘geest’ van het akkoord.

Israëlische gevechtsvliegtuigen bombardeerden in 2007 een nucleaire faciliteit in aanbouw in Syrië. Het Iraanse regime probeert ook 
buiten zijn grenzen te werken aan een kernwapen. | Foto: Kevin J. Gruenwald / Wikimedia Commons

Iran blijft namelijk doorgaan met het ontwikke-
len en testen van ballistische raketten en met het 
produceren van centrifuges voor het vervaardigen 
van hoogverrijkt uranium dat wordt gebruikt voor 
de productie van een kernwapen. De beperkingen op 
deze Iraanse activiteiten die deel uitmaken van het 
zogenaamde JCPOA (Joint Comprehensive Plan Of 
Action) worden door de partijen verschillend geïnter-
preteerd. Dat heeft ook te maken met een VN-reso-
lutie die Iran oproept om te stoppen met het ont-
wikkelen van ballistische raketten en dan vooral met 
de intercontinentale versie daarvan. De vraag is nu 
of Iran zich daadwerkelijk aan het nucleaire akkoord 
houdt en of het is gestopt met het ontwikkelen van 
een atoombom. De Iraanse oppositie en Israëlische 
experts vinden van niet.

Atoomwapen
De oppositiebeweging National Council of Resistance 
of Iran (NCRI) beweerde in april dat het over bewij-
zen beschikt die laten zien dat Iran koortsachtig door 
werkt aan de ontwikkeling van een atoomwapen op 
de militaire basis Parchin. Satellietfoto’s die de groep 
publiceerde, lieten nieuwe installaties zien, omringd 
door aarden wallen, die werden aangeduid als ‘plan 6’. 
Een afdeling van de Iraanse Organisatie voor De-
fensief en Innovatief Onderzoek (SPND) die in Iran 
bekend staat onder het Perzische acroniem METFAZ, 
houdt zich op de faciliteit in Parchin bezig met het 

testen van ontstekers voor nucleaire wapens aldus 
NCRI. METFAZ staat voor Centrum voor Onderzoek 
en Uitbreiding van Technologie voor Explosies en 
Inslagen.
Inspecteurs van het Internationaal Atoomagentschap 
IAEA hebben slechts zeer beperkt toegang tot Parchin 
en kunnen niet zelfstandig onderzoek doen. Grond-
monsters die het agentschap nodig had, bijvoorbeeld, 
werden door Iraanse ingenieurs genomen onder 
toezicht van de IAEA-inspecteurs.

De bevindingen van NCRI, dezelfde groep die het 
bestaan van de nucleaire installaties in Natanz en 
Arak onthulde, werden door het Pentagon en het 
Witte Huis serieus genomen. Men beloofde het pak-
ket informatie zorgvuldig te bestuderen. Tot nu toe 
is echter gebleken dat de Amerikanen het geen reden 
vonden om het JCPOA op te zeggen, zoals Trump 
beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne.

Activiteiten buiten Iran
De aandacht van de wereldgemeenschap en van 
het IAEA gaat uitsluitend uit naar wat er op Iraan-
se bodem gebeurt met betrekking tot het nucleaire 
programma van de Islamitische Republiek. Dat zou 
wel eens een catastrofale fout blijken te kunnen zijn. 
Iran heeft namelijk constant geprobeerd via allerlei 
wegen, ook buiten de eigen grenzen, door te werken 
aan een atoomwapen. Dat bleek bijvoorbeeld uit wat 
er in 2007 gebeurde.

In maart van dat jaar infiltreerde de Israëlische ge-
heime dienst Mossad het appartement van Ibrahim 
Othman in Wenen, Oostenrijk. Ohtman, hoofd  
van het Syrische Atoomagentschap, was daar voor een 
vergadering van het IAEA. De Mossadagenten  
kopieerden foto’s van Ohtmans computer die een ato-
omreactor in aanbouw in de Syrische stad Deir al-Zor 
lieten zien. Deze Syrische reactor, Al Kibar  

‘Iran heeft constant geprobeerd via allerlei 
wegen, ook buiten de eigen grenzen, door te 
werken aan een atoomwapen.’



genaamd, leek als twee druppels water op de plutoniumreac-
tor die Noord-Korea bouwde in Pyongyang. De reactor werd 
gebouwd naast de rivier de Eufraat. De Mossadagenten verlieten 
Ohtmans appartement zonder een spoor achter te laten en de 
volgende dag lagen de foto’s op het bureau van Ehud Olmert de 
toenmalige Israëlische premier.

Vraag om actie
De toenmalige Israëlische premier Olmert had weinig tijd nodig 
om tot de conclusie te komen dat militair ingrijpen om de Syri-
ers af te houden van een kernwapen nodig was, maar hij wilde 
niet over één nacht ijs gaan. Hij consulteerde eerst een aantal 
voorgangers, onder wie Netanyahu en Ehud Barak, en hield 
overleg met zijn militaire top en hoofden van de geheime dien-
sten. Daarna werd de Amerikaanse regering ingelicht. Olmert 
verwachtte eigenlijk dat president Bush zou besluiten om een 
aanval op Al Kibar uit te voeren, met of zonder hulp van Israël. 

Bush besloot dat uiteindelijk niet te doen, omdat hij er niet van 
overtuigd was dat de reactor ook daadwerkelijk onderdeel was 
van een geheim atoomwapenprogramma in Syrië. De Ameri-
kaanse president stelde voor om toestemming aan het congres 
te vragen, een beproefde tactiek om tijd te winnen of om militair 
ingrijpen in de ijskast te zetten. Olmert had echter een gevoel 
van urgentie en gaf het leger opdracht om met een voorstel voor 
een beperkte luchtaanval te komen of een aanval die zou worden 
uitgevoerd door speciale eenheden van het leger. Ook werd een 
speciale eenheid naar Deir al-Zor gevlogen om in het holst van 
de nacht grondmonsters te nemen en de reactor te fotograferen.

Gedurfde actie
Uiteindelijk koos de Israëlische premier na zes vergaderingen 
van het Israëlische veiligheidskabinet ervoor om groen licht te 
geven voor één van de meest gedurfde militaire acties in de ge-
schiedenis van de staat Israël. In de nacht van 6 september 2007 
vlogen Israëlische straaljagers via de Libanese kust en de Turkse 
grens naar Deir al-Zor middels het gebruik van speciale elektro-
nische apparatuur die de luchtverdediging en andere militaire 
communicatie in Libanon en Syrië verlamde. Tegen één uur ’s 
nachts hoorden de legertop en Olmert het codewoord ‘Arizona’ 
via de boordcomputers van de IAF-jets. De Al Kibarreactor was 
niet meer, nadat zeventien ton explosieven het complex hadden 
gereduceerd tot puin en stof. Het enige spoor dat de Israëlische 
vliegtuigen achterlieten, waren de lege brandstoftanks die wer-
den gevonden langs de Turkse grens.

Samenwerking met Noord-Korea
Later werd bekend dat onder de 35 doden in Al Kibar Noord-Ko-
reanen waren die de bouw van de reactor overzagen, terwijl 
Iran het grootste deel van de kosten voor zijn rekening nam. De 
Israëlische geheime diensten waren al geruime tijd op de hoogte 

van de Iraans-Noord-Koreaanse samenwerking op het gebied 
van nucleaire technologie en de ontwikkeling van ballistische 
raketten, die al bijna dertig jaar duurt. Drie dagen voor de aanval 
op Al Kibar was de Mossad bijvoorbeeld in de Syrische havenstad 
Tartus. Daar fotografeerde een agent van de Israëlische gehei-
me dienst een schip met materialen uit Noord-Korea voor Al 
Kibar. Die samenwerking continueert tot op de dag van vandaag 
en werd geformaliseerd in een overeenkomst die door de twee 
landen werd getekend in september 2012.

Permanente missie
Eind februari dit jaar publiceerde het Begin Sadat Centrum een 
studie waaruit bleek dat Iran zijn kernwapenprogramma nu 
voortzet op Noord-Koreaanse bodem en een permanente missie 
van ingenieurs in het land heeft gestationeerd. Die zijn aanwezig 
bij nucleaire tests en werken met hun Noord-Koreaanse collega’s 
aan de ontwikkeling van raketten die kunnen worden uitgerust 

met kernkoppen. Veel van de raketten die in gebruik zijn in 
Noord-Korea en die Koreaanse namen hebben, worden door 
Iran ook gebruikt. Een voorbeeld is de Shihab 3 langeafstandsra-
ket die in Noord-Korea Nodong 1 heet.
Ironisch genoeg wordt de geïntensiveerde samenwerking op 
het gebied van nucleaire en ballistische technologie door Iran 
betaald uit de fondsen die beschikbaar zijn gekomen door de 
opheffing van sancties, schreven de Israëlische experts in hun 
rapport. Zij adviseerden de Amerikaanse regering om goed in de 
gaten te houden wat er in Noord-Korea gebeurt op het gebied 
van nucleaire technologie en de Iraanse activiteiten in het land. 
Hetzelfde geldt voor Syrië.

Qusayr
In 2015 publiceerde Der Spiegel een lang artikel dat ging over 
een nieuwe geheime Iraanse nucleaire installatie in Qusayr in 
de Qalamounbergen in het westen van Syrië. Het is onduide-
lijk gebleven om welke installatie het precies gaat. Sommige 
waarnemers denken dat het opnieuw om een plutoniumreactor 
gaat, maar wel staat vast dat de Iraanse Revolutionaire Garde en 
Hezbollah de ondergrondse installatie bewaken. Een Hezbol-
lahcommandant omschreef de installatie als ‘de atoomfabriek’ 
in onderschept radioverkeer en Der Spiegel rapporteerde dat 
Chou Ji Bu, de man die een reactor in Yongbyon bouwde, nu ook 
betrokken was bij het project in Qusayr.
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Geen pensioen
De beloofde pensioenen uit Rusland 
voor senioren laten nog even op zich 
wachten. Het gaat om 107.000 men-
sen die naar Israël kwamen tot 1992. 
Vorig jaar juni maakten Netanyahu 
en Poetin daarover afspraken. De 
pensioenen zijn klein, zo’n 64 euro, 
maar kunnen veel verschil maken. 
Veel ouderen kunnen nauwelijks 
rondkomen.

Nieuwe perrons

Twee van de drukste treinstations 
van Israël krijgen er een extra perron 
bij. Het gaat om de haltes HaShalom 
en Savidor-Center in Tel Aviv. De 
extra perrons zijn nodig om de drukte 
aan te kunnen in de spits. De kosten 
voor het project zijn 17,5 miljoen 
euro. | Foto: Flash90

Arabisch BDS-slachtoffer
Een Arabisch gemeenschapscen-
trum in Israël werd slachtoffer van 
BDS-activisten. Het centrum in Beit 
Jala, vlakbij Jeruzalem, organiseert 
activiteiten voor Israëli’s en Arabie-
ren. Doel is om beide partijen nader 
tot elkaar te brengen. Maar dat vindt 
de BDS niet. Het centrum “respec-
teert niet de BDS-principes en werkt 
ze zelfs tegen”. De activisten riepen 
daarom op “alle activiteiten van het 
centrum in de bezette gebieden [sic] 
af te lasten om zo het algemeen be-
lang van de Palestijnse samenleving 
te versterken.”

Stijging antisemitisme 
Canada
In het afgelopen jaar zijn er fors meer 
antisemitische incidenten in Canada 
geregistreerd dan in het jaar daar-
voor. De stijging met 26 procent, in 
totaal 1728 meldingen, komt vermoe-
delijk door Holocaustontkenning 
op sociale media en antizionistische 
en anti-Israëlische sentimenten op 
universiteiten en in enkele Arabische 
kranten.

Veel reservisten

Het Israëlische leger heeft veel 
reservisten. Volgens het leger zijn ze 
eigenlijk een elitegroep en moeten ze 
daarom ook zo behandeld worden. 
Want in tijden van nood en oorlog 
staan ze klaar om Israël te verdedi-
gen. In Tel Aviv wonen de meeste re-
servisten. De gemiddelde leeftijd van 
de reservist is 32 jaar. | Foto: Flash90

‘Ironisch genoeg wordt de nucleaire samenwerking 
tussen Noord-Korea en Iran betaald uit fondsen  
die beschikbaar zijn gekomen door de opheffing  
van sancties.’
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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 
sponsorplan:  

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 - 288 blz - 21x14,7 cm - 9789066943612 - € 17,25

Het boek Handelingen - Van Jeruzalem naar Rome
Lees dit boek tijdens en na Pinksteren en ontdek het bijzondere 
van de Handelingentijd. Wie het Bijbelboek Handelingen goed leest, 
ontdekt dat het een sleutelboek is, dat de historie beschrijft van de 
overgang van de boodschap van Petrus (in Jeruzalem) naar die van 
Paulus (in Rome). Het beschrijft - in plaats van de start van de kerk - 
vooral de voortgang van Israëls geschiedenis!

INTERNATIONALE GEBEDSCONFERENTIE
9, 10 en 11 JUNI 2017

Thema:
“Nu dan, koningen, handel verstandig! 
Laat u onderwijzen, rechters van de aarde.” 

(Psalm 2:10, HSV)

Gebed voor Waarheid over Israël
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Vrijdag 9 juni 2017: 
Aankomst gasten.  Om 19.00 uur: 
Sabbatdiner en  ontmoeting.

Zaterdag 10 juni en zondag 11 
juni 2017: 
Dagen van gebed o.l.v. Jack van 
der Tang, Wim van Staalduinen, 
Mike Fryer (Wales) en David 
Friedman (Israël).

Voor nadere informatie over de 
invulling van de dagen, verwijzen 
we u graag naar www.pillaroffi re.nl

Aanmelding voor de 
Gebedsconferentie kan via 
www.pillaroffi re.nl, onder 
“Pillar of Fire” en dan naar 
“Aanmelding IPC 2017”.
Wij houden u dan op de hoogte 
met nadere info.

Al zeer lang wordt Israël’s recht op het Land (Jeruzalem, Judea, 
 Samaria en Golan) internationaal betwist en aangevallen, waardoor 
Israël grote  schadelijke gevolgen ondervindt. 

Wij zijn ervan overtuigd dat dit ernstige onrecht dringend recht gezet 
moet  worden, dat het ten diepste ook om Gods Koninkrijk gaat en dat 
gebed  hiervoor fundamenteel is.

Drie Internationale Gebedsconferenties, in 2015, 2016 en 2017, zijn 
belangrijke en noodzakelijke stappen in de voorbereiding voor een 
 Inter nationaal Congres. Dit Congres zal zich richten op het naar 
 voren brengen van de Waarheid over Israël’s rechten.

Daarmee komt dit Congres ook op voor  Israël’s bestaansrecht.

Na de zeer gezegende Gebedsconferenties in 2015 en 2016, 
willen we in juni 2017 opnieuw doelgericht bidden dat door God 
gezalfde  juristen en leiders – zowel uit Israël als uit de volkeren 
– met veel wijsheid en  gezag Israël’s rechten wereldwijd bekend 
zullen maken.

Pillar of Fire, Postbus 53523, 2505 AM  Den Haag, tel. +31(0)704040004

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
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Het Holland-Koor sluit deze maand zijn 25-jarig 
jubileum af met drie feestelijke concerten. Deze zijn 
alle vrij toegankelijk, dus zorg dat u erbij bent. De 
concerten beginnen telkens om 17.00 uur. Er wordt 
gecollecteerd voor een project in Israël, want het Hol-
land-Koor zingt natuurlijk voor Israël.

Zaterdag 10 juni:
Hervormde Kerk, Kerkplein, Kapelle-Biezelinge

Zaterdag 17 juni:
Grote Kerk, Kerkstraat 16, Steenwijk

Zaterdag 24 juni:
Grote Kerk, Groenmarkt 7, Gorinchem

Concerten 
Holland-Koor

Jubeljaar in Jeruzalem

Vijftig jaar geleden gebeurde wat niemand ver-
wachtte: de stad Jeruzalem kwam weer geheel 
in Joodse handen. Dit jaar – een jubeljaar later 
– onderstrepen wij deze bijzondere hereniging 
met een tentoonstelling over Jeruzalem. Kom 
daarom in juni, juli of augustus naar deze expo-
sitie bij ons in Nijkerk.

Wie de tentoonstellingszaal binnen gaat, staat versteld 
van de geschiedenis van de stad. Een rijke geschie-
denis, een geschiedenis van verdriet en ellende, van 
verwachting en hoop. “Wist jij dat”, zegt een van de 
bezoekers, “dat de Oude Stad niet het eerste Jeruzalem 
was?” Een andere bezoeker leest over de Zesdaagse 
Oorlog in 1967: “Ik weet het nog, die oorlog. O, wat 

spannend was dat. Weer oorlog, weer al die landen die 
Israël weg wilden hebben. We hoopten en we baden 
dat God Zijn volk zou beschermen. Jaren geleden 
mochten wij Israël bezoeken. Toen ik bij de Klaag-
muur stond, was het die oorlog waar ik aan moest 
denken. Want door wat er toen gebeurde, stond ik 
met mijn vrouw bij de Klaagmuur. Wat een wonder.”

Voor kinderen
Een tentoonstelling niet leuk voor kinderen? Wel bij 
ons! Met een speciaal voor kinderen gemaakt vragen-
boekje kunnen ze op speurtocht. Het is niet alleen 
speuren naar antwoorden op de vragen, we hebben 
ook een spannende ontdekkingstunnel alleen voor 
kinderen. En de filmpjes speciaal voor kinderen, blij-
ken stiekem ook heel leuk gevonden te worden door 
een wat ouder publiek.

Groepen
Wilt u met een groep komen naar de tentoonstelling, 
dan is het noodzakelijk om dit van tevoren te bespre-
ken. We zorgen voor ontvangst en begeleiding. Infor-
meer gerust eens vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Bezoekinformatie
Jubeljaar in Jeruzalem is tot 31 augustus dagelijks te 
bezichtigen tussen 10.00 en 16.00 uur, behalve op 
zondag. De toegang is gratis en we bieden u graag een 
kopje thee, koffie of een glas limonade aan. U vindt 
het Israëlcentrum aan de Patroonstraat 1 in Nijkerk.

Glossy Jeruzalem
De rijkgeïllustreerde en schitterend vormgegeven 
glossy Jeruzalem vertelt het persoonlijke verhaal 
van een van de soldaten die erbij was toen Jeruza-
lem weer in Joodse handen kwam. U zult verrast 
staan over de betekenis van de bergen rond Jeru-
zalem en u kunt testen wat voor Jeruzalemganger 
u bent. Dat en nog meer vindt u in de glossy Jeru-
zalem, die alle bezoekers aan Jubeljaar in Jeruzalem 
gratis mee krijgen. 

»  De glossy ‘Jeruzalem’ is ook voor € 7,50 te koop 
via christenenvoorisrael.nl/winkel of bij de 
christelijke boekhandel.

Expositie Mijn Jeruzalem
De afgelopen weken reageerden kunstenaars uit het hele land enthousiast op onze oproep om een kunstwerk 
te exposeren bij het thema Mijn Jeruzalem. In onze kantine in het Israëlcentrum kunt u daarom de komende 
maanden een grote variatie aan werken zien. Een verrassende expositie over de stad die zovelen inspireert.

Foto: CvI

Foto: CvI
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Onze projecten

Joods onderwijs  
in heel Israël
“Ze voelen zich meer Israëli dan Jood”, zegt Gide-
on Samuel. We hebben het over de kinderen op 
de scholen in Israël. “Ze leren van alles: rekenen, 
taal, geschiedenis. Maar ze weten niets van hun 
eigen achtergrond. Misschien wat geschiedenis, 
maar wat dat met hen te maken heeft, dat weten 
ze niet. Velen zijn nog nooit in een synagoge ge-
weest, zelfs al zijn ze Jood.” 

“De vraag die ik de kinderen wil voorhouden is: waar-
om woon je in Israël? Ik zou willen dat alle kinderen in 
Israël die vraag kunnen beantwoorden. En dan zoek ik 
niet naar een antwoord als ‘omdat het weer hier altijd 
mooi is’, of ‘omdat ik hier ben geboren’. Ik zou willen dat 
ze echt weten wie ze zijn en waarom ze hier zijn. Dat ze 
weten dat het ertoe doet Jood te zijn.”

Wortels leren kennen
Al jaren geeft Gideon Samuel les op scholen door heel 
Israël. Dat doet hij niet alleen. Via Am Yisrael Echad 
komen er inmiddels zo’n tachtig docenten op allerlei 
scholen in Israël om lessen te verzorgen. “We hebben 
ongeveer vijftig verschillende lesprogramma’s. En toch 
is geen les hetzelfde. We maken altijd een programma 
op maat, in overleg met de school. Maar uiteindelijk is 
het doel van elke les dat de kinderen hun Joodse wortels 
leren kennen, om hun daardoor houvast en richting in  
het leven te geven.”

Wij gaan verhuizen
Zo hier en daar worden er voorzichtig al wat dozen 
ingepakt voor de verhuizing van het Israëlcentrum 
komend najaar. De huur van ons huidige pand is op-
gezegd, en onze nieuwe huurbaas loopt met de bouw 
van het pand op schema. Maar zoals dat gaat met een 
verhuizing kun je niet alles meenemen naar je nieuwe 
plekje en zul je nieuwe spullen moeten aanschaffen. 

Wij ook, en we hopen dat u ons daarbij wilt helpen. 
Helpt u ons mee van het nieuwe Israëlcentrum een 
thuis te maken voor iedereen die ons bezoekt?  
Uw bijdrage is welkom op NL38 ABNA 0529 310 252 
met de vermelding ’inrichting Israëlcentrum’.

Vacature

Pr-medewerker (m/v)
Hineni Orkest gezocht 
Het Hineni Symfonie Orkest zoekt een nieuwe mede-
werker (m/v) om de publiciteit van ons orkest en onze 
concerten op zich te nemen. We denken aan een energie-
ke vrijwilliger, die tot taak krijgt om aandacht te vragen 
voor – en zo veel mogelijk bekendheid te geven aan de 
komende concerten in diverse regio’s van ons land. Dat 
kan onder meer door persberichten te sturen naar (ker-
kelijke en niet-kerkelijke) media en het verspreiden van 

concertposters en -flyers. De pr-medewerker nodigt ook 
plaatselijke bedrijven uit om een concert te sponsoren en 
verleent assistentie op de dag van het concert. We zoeken 
iemand die zelfstandig kan werken, goede contactuele 
eigenschappen heeft, veel creativiteit bezit en vanzelf-
sprekend volledig staat achter de doelstellingen van het 
orkest. Interesse? Reacties graag per e-mail naar  
info@hinenisymfonieorkest.nl.
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Foto: Chris van Beek

Excursie: Jeruzalem aan de IJssel

Foto: Wesley de Ridder / CC2.0 Flickr.com

Foto: Am Yisrael Echad

Ga op 5 juli met ons mee naar Deventer, waar 
vóór de oorlog een bloeiende Joodse gemeen-
schap was. Daar bezoeken we ’s ochtends het Etty 
Hillesum Centrum, waar u vanaf 10.45 uur wordt 
ontvangen met koffie en thee. Vervolgens krij-
gen we een inleiding over het voormalige Joodse 
leven in Deventer. Hierna is er gelegenheid om 
op eigen gelegenheid te lunchen. ’s Middags leidt 
een gids ons rond door voormalig Joods Deventer. 
Het programma eindigt rond 15.00 uur. Deel-
name bedraagt slechts 15 euro. Meldt u aan via 
excursie@cvi.nl of bel 033-2458824.
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met rabbijn Chaim Eisen

Jeruzalem,  
plaats van gebed
Op donderdag 22 juni is er een studiedag voor 
predikanten met rabbijn Chaim S. Eisen uit 
Jeruzalem. Als spreker behoeft Chaim Eisen 
nauwelijks introductie meer. Hij ziet het als 
orthodox rabbijn als zijn roeping om vanuit 
de Bijbel als Gods Woord bruggen te bouwen 
tussen christenen en Joden. Dat staat garant 
voor boeiende en inspirerende ontmoetingen.

De studiedagen staan dit jaar allemaal in het 
teken van Jeruzalem. Het thema voor deze 
dag is ontleend aan Psalm 122 vers 1: “Wij zul-
len naar het huis van de Heere gaan.” Rabbijn 
Eisen zal spreken over Jeruzalem als plaats 
van gebed. Waarom wijst de Bijbel Jeruzalem 
als plaats van gebed aan? Je kunt toch overal 
bidden? Wat is bidden eigenlijk? Onder meer 
deze vragen zullen aan de orde komen. 

Praktisch: de studiedag wordt gehouden in 
de Goede Herderkerk, Willem Alexanderplein 
14, Nijkerk (naast het NS-station). De dag 
kost € 17,50 (inclusief lunch). Het programma 
begint om 10.00 en duurt tot ongeveer 15.30 
uur. Inloop met koffie en thee vanaf 9.30 uur. 
Aanmelden is verplicht, via cvi.nl/studieda-
gen of 033-245 88 24.

Studiedagen in het najaar
Donderdag 7 september met rabbijn Binyo-
min Jacobs en ds. Henk Poot. Thema: Het 
Woord van God uit Jeruzalem. Deze dag is 
bedoeld als voorbereiding en/of handreiking 
voor de Israëlzondag.

Donderdag 23 november met rabbijn mr. drs. 
R. Evers en dr. A.J. van den Herik. Thema is 
dan: De herbouw van de tempel. 

Ondernemers-
platform
Ondernemers, zakenlui en managers, opgelet! Heeft 
u een warm hart voor Israël en ondernemerszin? Sluit 
u dan aan bij het ondernemers- en businessplatform 
Bouwen met Israël. Een inspirerende club van meer dan 
honderd ondernemers uit heel Nederland met één geza-
menlijke passie: Israël. Het platform ondersteunt diverse 
jongerenprojecten in Israël en biedt leden de mogelijk-
heid om hierin actief betrokken te zijn. Met enige regel-
maat organiseert het platform ondernemersreizen naar 
Israël, boeiende bijeenkomsten en via de nieuwsbrief die 
vier keer per jaar verschijnt blijft u op de hoogte.

» Meer weten? Kijk op cvi.nl/ondernemers

Wij spreken in één adem over ’schenken en nalaten’, maar 
wat is eigenlijk het verschil?
“Nou, je zegt het in de goede volgorde, want schenken 
gaat vóór nalaten. Schenken doe je tijdens je leven. In de 
notariswereld noemen we dat schenken ‘met de warme 
hand’. Nalaten is geven ‘met de koude hand’, dus na je 
overlijden. Schenken met de warme hand is in allerlei 
opzichten aantrekkelijker – denk aan de korting op de 
inkomstenbelasting –, maar niet altijd praktischer. Niet 
iedereen kan zijn geld zomaar weggeven. Als je vermogen 
vast zit in bijvoorbeeld je huis, kun je via een nalaten-
schap na je overlijden toch het goede doel steunen.”

Is er een verschil tussen schenken en het doen van een  
gewone gift?
“Nee, dat is in feite hetzelfde en biedt ook dezelfde fiscale 
voordelen. Er is ook zoiets als een periodieke schenking. 
Dat liep tot 2014 nog via de notaris, maar kan tegenwoor-
dig rechtstreeks worden geregeld tussen gever en ont-
vanger. Daarbij ga je een verplichting aan om ten minste 
vijf jaar lang periodiek een schenking te doen. Deze vorm 
biedt extra belastingvoordeel. Zo’n overeenkomst wordt 
aangegaan met een bepaling dat deze vervalt in geval van 
overlijden. Er zijn echter echtparen die willen dat wanneer 
één van hen zou komen te overlijden, de schenking toch 
doorloopt op het leven van de ander. Zij tekenen de over-
eenkomst daarom op het leven van hun beiden. Hiervan 
heeft een belastingrechter onlangs echter bepaald dat dit 
niet rechtsgeldig is en dat dus ook het belastingvoordeel 
dan niet geldt. Dat is belangrijk om te weten.”

Hoe gaat nalaten in zijn werk?
“Nalaten dat doe je door een testament. In het testament 
kun je op verschillende manieren nalaten: via een legaat 
of via een erfstelling. Bij een erfstelling ken je iemand 

een deel van de nalatenschap toe. Die nalatenschap, dat 
zijn alle bezittingen én alle schulden.
Een legaat is een specifiek bedrag of een specifiek object 
uit je nalatenschap, dat je iemand toekent en dat dus van 
de nalatenschap wordt afgehaald, voordat deze onder de 
erfgenamen wordt verdeeld.”

Stel dat iemand iets wil nalaten aan Israël, hoe doe je dat?
“Daarvoor kun je terecht bij de notaris. Na de beslis-
sing of er sprake is van een erfstelling of van een legaat, 
vraag ik mensen waar ze willen dat hun nalatenschap 
aan besteed wordt. Wie een testament samenstelt, kan 
daarin namelijk ook een last laten opnemen om het na 
te laten bedrag te besteden aan een specifiek doel. In het 
geval van Christenen voor Israël kan dat bijvoorbeeld het 
project Breng de Joden thuis zijn.” (RR)

»  Meer weten over schenken en nalaten?  
Kijk op christenenvoorisrael.nl/schenken 
of neem contact op met Leo van Koesveld, 033-2458824 
(op woensdag) of schenken@cvi.nl.
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Beth Hagai werd echte familie 

Moshe werd geboren in een gezin van emigranten uit 
Noord-Afrika, die eigenlijk een beetje in hun oude cul-
tuur bleven hangen. Bij zijn geboorte bleek dat hij een 
open verhemelte had. Het was heel ernstig, artsen keken 
er naar, maar zijn ouders maakten ruzie en verweten 
hen dat zij hun het verkeerde kind gegeven hadden. 
Zijn ouders wilden niets met hem te maken hebben en 
uiteindelijk haalde de kinderbescherming Moshe weg 
en brachten hem naar een kostschool in Jeruzalem.

Nieuw thuis
Het had een enorm nare invloed op Moshe. Hij had 
ook moeite met eten, drinken en praten, en hij trok 
zich terug. Uiteindelijk kwam hij terecht in een van de 

gastgezinhuizen bij Beth Hagai. Het was een nieuwe 
en warme omgeving en het werd zijn nieuwe thuis. 
Hoogtepunt was zijn bar mitswa toen hij dertien jaar 
werd. De staf van Beth Hagai kocht een gebedsmantel 
en vierde het feest met Moshe bij de Klaagmuur.

Wonder
Iedereen begreep dat Moshe toch een keer geopereerd 
moest worden, dus Bet Hagai reserveerde de medische 
kosten. Maar Moshe was daar veel te bang voor. Hij 
ging in het leger en daar overwon hij zijn angst. Het 
wonder gebeurde dat toen hij bij een van de beste dok-
ters kwam. Deze keek hem in zijn ogen en vervolgens 
haalde hij een foto van een baby uit zijn bureaula. Die 
baby was Moshe. De professor opereerde hem koste-
loos en de operatie slaagde.

Inmiddels is Moshe getrouwd en heeft hij kinderen, 
nog steeds woont hij in Beth Hagai. Dat is zijn echte 
familie geworden.

Ds. Henk Poot

»  Helpt u Beth Hagai meer kinderen zoals Moshe 
een familie te geven? Maak uw bijdrage over op 
NL38 ABNA 0529 310 252 met de vermelding ’beth 
hagai’. Toda raba, dank u wel!

Dit jaar willen we Beth Hagai te steunen. Hieronder een van de vele verhalen die dit dorp  
in Judea zo belangrijk maakt.

Al jaren werkt Christenen voor Israël voor schenken en nalaten samen met notaris Aart Veldhuizen van 
VBC Notarissen in Amersfoort. De term ‘huisnotaris’ is wel eens gevallen, maar daar wil hij niet van  
weten: “Ik blijf onafhankelijk.” Met gedegen kennis en ervaring vertelt hij over de praktijk.

Notaris Aart Veldhuizen | Foto: VBC notarissen

Moshe viert zijn bar mitswa. | Foto: Beth Hagai

Foto: Flash90



Investeerders gezocht
Op dit moment wordt er flink gebouwd aan het nieuwe Israëlcentrum aan de Henri Nou-
wenstraat in Nijkerk. Het zal een prachtig landelijk centrum worden, van waaruit alle activiteiten 
van Christenen voor Israël zullen worden gecoördineerd. Graag willen we de lezers van Israël 
Aktueel die de mogelijkheid hebben, vragen om de financiële schouders te zetten onder dit bij-
zondere project. Arjen Lont, voorzitter van de stichting Steun Huisvesting Israëlcentrum legt uit 
waarom.

De opzet van het nieuwe Israëlcentrum is een modern, fris en eigentijds gebouw op een prachtige open locatie. 
Het gebouw wordt volgens de laatste standaarden gerealiseerd en krijgt een energiezuinige warmte-koude- 
opslaginstallatie. De verlichting wordt geheel met ledlampen gedaan. De bereikbaarheid per auto en openbaar 
vervoer is uitstekend. Rondom het gebouw komen voldoende parkeerplekken, en binnen in het gebouw zijn alle 
functies goed op elkaar afgestemd.

De verwachting is dat het werk van Christenen voor Israël een nieuwe impuls krijgt. Het is belangrijk dat 
christenen voldoende bemoedigende informatie kunnen krijgen over en uit Israël. Zo worden er lezingen en 
tentoonstellingen georganiseerd voor kerkelijke gemeenten en voor scholen, om Bijbelse informatie over Israël 
te verstrekken. Tevens wordt er een compleet nieuwe Israëlwinkel gemaakt, waar een keur van Israëlische pro-
ducten wordt aangeboden.

Om het gebouw financieel mogelijk te maken is de stichting Steun Huisvesting Israëlcentrum opgericht. Het 
bestuur van deze stichting bestaat uit vijf mensen. Het gebouw wordt eigendom van de stichting, die het 
gebouw op haar beurt verhuurt aan Christenen voor Israël en het Israël Producten Centrum. Het benodigde 
geld is opgebracht door particuliere leningen en een bancaire lening. Met een lage rente op het geïnvesteerde 
vermogen is het mogelijk geweest om een nieuw en groter gebouw te realiseren, dat qua lasten lager is dan in de 
oude situatie. Een mooie prestatie.

Als stichting Huisvesting zijn we nog op zoek naar mede-investeerders die een deel van hun vermogen voor 
een langere periode willen lenen aan de stichting. De rente op deze lening kan in overleg worden vastgesteld. 
De rente die de banken geven op deposito’s is minimaal. Het kan dus ook financieel aantrekkelijk zijn voor u. 
Bovendien steunt u hiermee ook nog een belangrijk goed doel. We denken aan leningen van minimaal 50.000 
euro per participatie.

Graag willen we de lezers van Israël Aktueel die de mogelijkheid hebben, vragen om de financiële schouders 
te zetten onder dit bijzondere project. Het is een investering die meer dan de moeite waard is. U kunt op deze 
wijze uw liefde voor het land Israël en het volk van God tastbaar maken.

Voor vragen en voorwaarden kunt u contact opnemen met onze penningmeester, Arie van Garderen:  
arie@vangarderen.nl of 06-51512108.

Gods zegen in uw overwegingen.
Namens het bestuur stichting Steun Huisvesting Israëlcentrum,

Arjen Lont, voorzitter

Ds. Henk Poot, ds. Oscar Lohuis, Marianne 
Glashouwer, Heleen Bénard, ds. Willem J.J. Glas-
houwer, ds. Kees Kant, we kunnen nog wel even 
doorgaan. Wat ze gemeen hebben, is dat ze allen 
een passie delen voor de Bijbel en Israël en hier 
graag over spreken.

Wat leert de Bijbel over Gods weg met Israël? Wat ver-
wachten we van de wederkomst van de Here Jezus? Wat 
kunnen wij leren uit het Jodendom? Waarom zouden we 
als christenen Israël steunen? Allerlei vragen die tijdens 
de lezingen van onze sprekers aan bod komen. Het is een 
verrijkende ervaring om je te verdiepen in het Bijbelse 
verhaal over Israël dat helaas door de vervangings- 
theologie zo ondergesneeuwd is geraakt.

Agenda
Bezoek een van onze lezingen of seminars. Kijk in de 
agenda in deze krant of beter nog: op onze website. Hier 
vindt u een uitgebreid overzicht van activiteiten. U kunt 
zoeken op spreker of kijken waar bij u in de buurt een 
lezing is.

Nodig een spreker uit
U kunt ook zelf een van onze sprekers uitnodigen om bij 
u in de buurt een lezing of seminar te verzorgen. Kijk op 
christenenvoorisrael.nl/sprekers voor meer informatie en 
een formulier om onze sprekers uit te nodigen.

Foto: NordForsk / CC2.0 Flickr

Lezingen en seminars

Een verrijkende 
ervaring
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Vakantieweek 
Zichron Menachem
Zichron Menachem is een Israëlische organisatie die 
ernstig zieke kinderen helpt om een poosje geen  
patiënt te zijn, maar gewoon te genieten. Jaarlijks 
brengt de organisatie een groep kinderen naar  
Nederland, waar ze, voorzien van een complete vrij-
willige medische staf en met stand-by van het Emma 
Kinderziekenhuis een geweldige leuke vakantieweek 
beleven. Dit project kost natuurlijk wel het nodige geld 
en daarom zoekt de stichting sponsors. Helpt u mee?

» NL38 ABNA 0529 310 252, o.v.v. Zichron Menachem.

Foto: Zichron Menachem

V.l.n.r.: Roger van Oordt, directeur Christenen voor Israël, opperrabbijn Binyomin Jacobs, ambassadeur Aviv Shir-On. | Foto: CvI
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17 Jeruzalemreis

maandag 4 – dinsdag 12 september € 1395,-

Bijbelreis

maandag 16 – donderdag 26 oktober € 1775,-

Vogelvluchtreis

maandag 16 – maandag 23 oktober € 1395,-

Reizen naar Israël

Een geschenk voor jubilerend Jeruzalem
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U wordt wakker. Vogelgezang en het geruis 
van de levende stad klinken door het raam. 
Een comfortabel hotelbed en vreemde 
geuren doen u weer beseffen waar u bent: 
u bent in Jeruzalem!

Het hoofd nog vol indrukken van de afgelopen 
dagen, verwachtingsvol voor de nieuwe indrukken 
die nog zullen komen, loopt u de eetzaal van het 
hotel in. Medereizigers die ook al zijn gearriveerd 
groeten u. “Uw kamernummer, alstublieft”, vraagt 
een beleefde hotelmedewerker.
Het ontbijtbuffet is opnieuw heerlijk. Diverse 
broodjes, vers fruit, eieren gekookt en gebakken, 
yoghurt en muesli ...

En dat is nog maar het begin van de dag. Dit 
aangename begin zal spoedig verbleken bij de 

indrukken van de stad die de Heere koos als Zijn 
woonplaats. Maar het illustreert iets van het plezier 
van een solidariteitsreis met Christenen voor Israël. 
Dit najaar zijn er nog drie reizen waaraan u kunt 
deelnemen. Reist u mee?

Begin dit jaar vroegen we u om Jeruzalem een cadeau te geven, een cadeau 
met toekomstwaarde. Omdat de stad dit jaar, deze meimaand, vijftig jaar 
herenigd is. Met uw hulp kon Aleh in Jeruzalem twee nieuwe etages bouwen. 
Een etage waar meervoudig gehandicapten een nieuw thuis vinden, en een 
etage waar onderwijs en therapie aan deze mensen gegeven kan worden.

Op 22 mei was het zover: de etages werden officieel geopend. Het bestuur van onze 
stichting was hierbij aanwezig. Het was een feestelijk moment. De vloeren zijn gelegd, 
de verf zit op de muren. De nieuwe bewoners zijn hun spullen aan het inpakken om 
binnenkort naar hun nieuwe thuis te verhuizen. Het wachten is op het certificaat van 
goedkeuring van het ministerie van Gezondheidszorg en Sociale Zaken.

Shlomi
Een van de nieuwe bewoners is Shlomi. De zestienjarig Shlomi woont nu nog thuis. Hij 
komt uit een groot en arm gezin. Hij kwam als gezonde baby ter wereld. Toen hij een 
jaar oud was, viel hij van de commode tijdens het verschonen. De familie wachtte af 
voordat ze medische hulp inschakelden. De hersenschade die hij opliep was zo ernstig 
dat hij nu lichamelijk gehandicapt is, niet kan eten, zeer slecht ziet en lijdt aan aanvallen. 
Thuis ontbreekt alles wat hij nodig heeft. De nieuwe etage van Aleh brengt uitkomst  
aan Shlomi en zijn familie. Daarmee komen er extra plekken, waaronder een voor  
Shlomi. Hij krijgt een thuis en tegelijk zijn alle voorziening – van medische zorg tot 
amusement – vlak in de buurt. En dat is dankzij uw hulp.

»  Wilt u ook nog meedoen met dit jubileumgeschenk voor Jeruzalem? Dat kan. Maak uw  
bijdrage over op NL38 ABNA 0529 310 252 met de vermelding ’Aleh Jeruzalem’.

Sponsorwandeltocht voor Israël
Op zaterdag 10 juni organiseert de werkgroep Hart voor Israël in Putten een spon- 
sorwandeltocht door het bosrijke buitengebied van Putten. Er worden twee routes  
gelopen, één van 14 en één van 21 kilometer. We starten om 9.00 uur met beide  
groepen samen en u krijgt onderweg koffie aangeboden. Met deze sportieve activiteit 
steunt u het project Aleh, waar meervoudig gehandicapten liefdevol ondersteund en  
verzorgd worden. 

»  Loopt u mee? Meldt u aan via wandeltocht@hartvoorisrael.nl of bel naar Ceel de Vries,  
0341-491349. Na opgave ontvangt u dan verdere informatie. Zie ook hartvoorisrael.nl.

Reizen naar Oekraïne

Uitzicht over Jeruzalem. | Foto: Flash90

Directeur Roger van Oordt van Christenen voor Israël en directeur Miriam Schipper van de Collectieve Israël 
Actie verrichtten samen de openingshandeling. | Foto: Aleh

Foto: Rogiro / CC2.0 Flickr.com

Reis met een kleine groep door Oekraïne. Pak 
voedselpakketten in en deel ze uit. Wees getuige 
van de gruwelen die hier plaatsvonden tijdens 
de Holocaust. Dit en meer beleeft u tijdens een 
werkreis naar Oekraïne onder leiding van onze 
alijaveldwerker Koen Carlier. U kunt zich nog 
opgeven voor een van onderstaande reizen. De 
reissom bedraagt E 790,00 all-in.

    •    16 – 23 september (internationale  
Isrealityreis)

    •    7 – 14 oktober (herhalersreis)
    •    11 – 18 november
    •    9 – 16 december

» Interesse? Mail dan naar reizen@cvi.nl.
»  Kijk voor meer details en aanmelding op  

relireizen.nl/cvi.



advertenties

Sprekers :  Peter Tsukahira 
(Israël) en Jacob 
Keegstra 

Zang/muziek : Talitha Nawijn
Workshops :  Jes-creations, 

Sjofarblazen, 
Prayerwalk en 
Processie

Voorstelling :  Hadassa 
Ster van Susa

Boek nu: 
www.betteld.nl/

Israelweekend2017

Ster van Susa
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10 juni 2017
Thoralezing: Beha’alótecha, Numeri 
8:1-12:16
Haftaralezing: Zacharia 2:14-4:7

17 juni 2017
Thoralezing: Sjelách lechá, Numeri 
13:1-15:41
Haftaralezing: Jozua 2:1-24

24 juni 2017
Thoralezing: Kórach, Numeri 16:1-18:32
Haftaralezing: 1 Samuël 11:14-12:22

1 juli 2017
Thoralezing: Choekat, Numeri 19:1-22:1
Haftaralezing: Richteren 11:1-33

Sprekers

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:  
Verenigingsgebouw, 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: Studiedag 

voor predikanten met rabbijn 
Chaim Eisen.  Locatie: Goede 
Herderkerk, Willem Alexander- 
plein 14. Thema: Jeruzalem, 
plaats van gebed. Aanmelding is 
verplicht, uiterlijk tot 19 juni via 

cvi.nl/studiedagen of 033-2458824. 
Kosten: E 17,50 (inclusief lunch).

20.00 uur: Eindhoven: Lezing 
ds. Henk Poot.  Locatie: Het 
Schootskwartier, Schootsestraat 
47 (achter de CGK, Schootsekerk). 
Thema: Jeruzalem, stad van de 
grote Koning.

Zaterdag 24 juni
10.00-17.00 uur: Amsterdam: Sjabba-

ton met Chaim Eisen.   Locatie: 
wordt nog bekend gemaakt. 
Kosten: E 40,- (inclusief lunch). 
Aanmelding voor 15 juni via  
bijeenkomst@cvi.nl.

Excursie

Woensdag 5 juli 
10.45-15.00 uur: Deventer: Excursie 

Deventer met Marianne Glas-
houwer.  Locatie: Etty Hillesum 
Centrum, Roggestraat 3. Opgave 
via excursie@christenenvoorisrael.
nl of 033-2458824. Kosten: 15 euro 
per persoon.

Dinsdag 12 september
12.00 uur: Haarlem: Excursie Corrie 

ten Boomhuis met Marianne  
Glashouwer.  Locatie: Barteljoris-
straat 19. Opgave via  
excursie@christenenvoorisrael.nl 
of 033-2458824. Kosten: 6 euro per 
persoon.

Overige

Tot 31 augustus
10.00-16.00 uur: Nijkerk: Zomer- 

tentoonstelling Jubeljaar in  
Jeruzalem.  Locatie: Israëlcentrum, 
Patroonstraat 1. Leuk voor jong en 
oud. Toegang en consumptie 
gratis, op zon- en feestdagen 
gesloten. Meer informatie:  
cvi.nl/zomertentoonstelling.

10.00-16.00 uur: Nijkerk: Kunstex-
positie Mijn Jeruzalem.  Locatie: 
Israëlcentrum, Patroonstraat 1. In 
de kantine exposeren kunstenaars 
uit heel Nederland hun werk over 
Jeruzalem. Toegang en consumptie 
gratis, op zondag gesloten.

2 tot 5 juni
20.00 uur: Biddinghuizen: Opwekking  

Pinksterconferentie, 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 seminar-
tent over het thema ’Israël en de 
eindtijd’.

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 303 verschijnt op 30 juni 2017.

Israël Aktueel is een uitgave van stichting Christenen voor Israël. Het abonnement is bij de 
donatie inbegrepen. De hoogte hiervan bepaalt u zelf. 

Patroonstraat 1, 3861 RN Nijkerk | Postbus 1100, 3860 BC Nijkerk | 033-2458824 
info@christenenvoorisrael.nl | christenenvoorisrael.nl | twitter.com/cvisrael 
facebook.com/christenenvoorisrael | Algemeen: NL87 ABNA 051 385 2905 
Projecten: NL38 ABNA 0529 310 252

Christenen voor Israël België vzw, Postbus 4, 2845 Niel | 0486-440862 
cvibelgie@gmail.com | Bankrekening: BE91 000 165 450 876

DOELSTELLING: Stichting Christenen voor Israël stelt zich ten doel om christenen in 
Nederland bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze 
wereld. Zij doet dit door het geven van betrouwbare informatie over land, volk en staat van 
Israël. Zij roept christenen op tot solidariteit met Israël en wijst elke vorm van antisemitisme 
af. Zij gaat hierbij uit van het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel als Gods Woord. Zij 
steunt Israël metterdaad en is werkzaam in Nederlandse kerken en gemeenten.

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 concept en creatie, Nunspeet

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 aan-
sprakelijkheid voor goederen en diensten van adverteerders. 

colofon

israël aktueel | juni 2017 
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Profetisch Perspectief 
over Jeruzalem
In het zomernummer van Profetisch Perspectief staan we uitgebreid 
stil bij de betekenis van Jeruzalem in zowel het Jodendom als het 
christendom. Dit jaar viert de stad dat het vijftig jaar geleden weer 
geheel in Joodse handen kwam. Wat betekent dat gegeven voor Joden 
en christenen? En wat zegt de Bijbel over de toekomst van deze stad? 
Belangrijke vragen die door de diverse auteurs op boeiende en soms 
verrassende wijze worden beantwoord.

» profetischperspectief.nl

Organiseer een 
zangavond
Samenzang, koorzang, een 
instrumentale of vocale solo, 
zingen kan op vele manieren. 
Maar centraal staat altijd de 
God van Israël op onze Zingen 
voor Israëlavonden. Wilt u  
ook in uw dorp of stad zo’n 
klinkende avond? Neem con-
tact op met Elisabeth van Rij,  
zangavond@cvi.nl of 033-
2458824.

Shalomfonds 

Tandzorg maakt kinderen gelukkig
Dental Volunteers Israel (DVI) in Jeruzalem ver-
leent aan kansarme kinderen van 5 tot 18 jaar, 
en sinds kort ook aan Holocaustoverlevenden, 
gratis tandzorg en mondhygiëne. Fred Kok is 
één van de 4500 tandartsen uit 21 landen die 
zich sinds 1980 regelmatig vrijwillig inzet.

In de kliniek is Fred geconcentreerd bezig met een 
behandeling. Tijdens zijn lunchpauze vertelt hij over 
dit bijzondere werk. “De kliniek is opgericht door een 
unieke Joodse vrouw, Trudi Birger, die op zevenjarige 
leeftijd met haar familie in de oorlog door de nazi’s werd 
opgepakt en terechtkwam in een vernietigingskamp. 
Bij selectie voor de gaskamers ging ze in de andere rij 
staan en trok haar moeder mee, waardoor ze door een 
groot wonder ternauwernood overleefden. Door mis-
handeling van de kampbewaker verloor ze al haar tan-
den. Maar uit dankbaarheid voor haar overleving deed 
ze een gelofte aan God om arme kinderen te helpen. Zo 
richtte ze in 1980 DVI Jeruzalem op.”

Zelfvertrouwen
Nadat Fred tot geloof kwam, las hij als tandarts in 

een vaktijdschrift een advertentie, waarin vrijwilligers 
werden gevraagd voor de tandartskliniek in Jeruzalem. 
“Ik realiseerde me dat Jezus ook een Jood was en wilde 
graag iets doen voor Zijn volk. Ik reageerde, en sinds-
dien werk ik een paar keer per jaar bij DVI om kinderen 

te helpen die vaak psychische en lichamelijke klachten 
hebben als gevolg van een pijnlijk of kapot gebit. Deze 
kinderen bloeien weer op, krijgen meer zelfvertrouwen 
en worden gelukkiger na een effectieve behandeling en 
een liefdevol contact.” 

“Een extra stimulans voor mij is dat deze kinderen en 
ouderen heel dankbaar zijn dat wij ze helpen. Ik krijg 
vaak een mooie tekening van de kinderen. Een collega 
tandarts hielp een Joods-Russische Holocaustoverle-
vende, die nog slechts twee tanden in zijn mond had en 
zijn huis daarom niet uit durfde. De man kreeg een een 
nieuw gebit. Als dank kreeg mijn collega een antieke 
spiegel die hier in de gang hangt.”

Joodse en Arabische kinderen
“Door de kosten laag te houden én dankzij giften en 
sponsoring is deze kliniek mogelijk. Wij helpen zowel 
Joodse als Arabische kinderen, met als gevolg een beter 
begrip tussen beide bevolkingsgroepen. (GL)

»  Geef de kinderen van Israël een stralende lach. Maak uw 
bijdrage over op NL38 ABNA 0529 310 252 en vermeld 
daarbij ’Dental Volunteers’. Hartelijk dank.

Fred aan het werk in de tandartsklinkiek. | Foto: Geja Lahpor
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BIJ U THUIS
KIES UW KEUKEN 

www.homekeukens.nl

WIJ KOMEN NAAR U TOE: 
NAAR DE PLEK WAAR DE NIEUWE

KEUKEN KOMT. 

U KIEST DE MATERIALEN 
WAARMEE WIJ TER PLEKKE HET

3D-ONTWERP MAKEN. 

WIJ MONTEREN UW KEUKEN EN 
STAAN OOK NA OPLEVERING 

GARANT VOOR KEUKENPLEZIER!

1 2 3

HARTELIJK WELKOM!
U kunt uw bezoek prima combineren met 

een bezoek aan de tentoonstelling: 
Jubeljaar in Jeruzalem!

In verband met onze 
komende verhuizing:

GROTE 
MAGAZIJN 
OPRUIMING
Geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Patroonstraat 1, 3861RN Nijkerk

HARTELIJK WELKOM!
U kunt uw bezoek prima combineren met 

een bezoek aan de tentoonstelling: In verband met onze 

Hoge kortingen!



ISREALITY.NL

What’s your reality?
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Jeruzalem ligt onder vuur. Het is het brandpunt van een politieke en religieuze 
strijd. Psalm 122:6 roept ons op om te bidden voor de vrede van Jeruzalem, maar 
terreurdreiging en politiek getouwtrek zorgen ervoor dat de vrede van Jeruzalem 
juist ver weg lijkt.
Bid daarom mee voor de vrede van Jeruzalem en Israël. Hoe je dat kunt doen? 
Om je hierbij op weg te helpen schreef onze blogger Geert-Jan het e-book Bidden 
voor Israël. Vol met praktische tips die je direct kunt toepassen in je gebed.

» Download ’m gratis via isreality.nl/ebook

Gratis e-book:  
Bidden voor Israël 
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DA 17 juli-27 juli

Isreality Jongerenreis naar Israël #1
isreality.nl/zomer

31 juli-10 augustus
Isreality Jongerenreis naar Israël #2
isreality.nl/zomer

3-5 november
Isreality Jongerenweekend 2017

» Meer weten? Kijk op isreality.nl
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Ik ben geen Israëlmens
Mijn zachtaardige 
familiegenoot 
luisterend naar 
de naam ‘mama’ 
is een echte Israël 
enthousiast. Het 

onderwerp Israël werd door haar 
dan ook graag aangekaart tijdens 
natafelsessies, maar mijn harder 
schreeuwende broer en ik veegden 
het met dezelfde vaart weer van 
tafel. Mam. Stop. Niet wéér over 
Israël. Ik slikte snel mijn laatste hap 
door en leidde het gesprek in de 
richting van het afsluitende ‘amen’.

Ik ben geen Israëlmens, riep ik op 
basis van gebrek aan kennis en 
interesse. Natuurlijk begreep ik 
dat het qua Bijbelgeschiedenis een 
belangrijke plek inneemt, maar 
wat moest ik er verder mee? Daar 
moest mijn moeder zich samen 
met een overig blijmoedig zooitje 
mensen maar druk om maken. Toch 
maakte écht luisteren naar mama 
en haar enthousiasme over Israël bij 
mij een beetje begrip en interesse 
wakker. Over de geschiedenis, de 
rol van het land en het Joodse volk 

in de Bijbel, de nieuwsberichten 
die niet op het achtuurjournaal 
verschenen en de vraag wat ik nou 
toch verder moest met Israël.

Toen mijn favoriete medemens 
Rosemarie naar Israël vloog, was 
ik zo ver in het aannemen van de 
overtuigingen van mijn moeder, 
dat ik zelfs een beetje jaloezie en 
plaatsvervangend enthousiasme 
op kon brengen. Toch was het zelf 
bezoeken van ‘het land van melk 
en honing’ iets wat vrij laag op 
mijn bucket list stond. Ik wilde het 
wel, maar er waren zo veel andere 
dingen. Ik ben blij dat mijn favo-
riete medemens hier anders over 
dacht. Om een lang verhaal kort 
te maken: ik ben nu toch in Israël 
geweest.

Inmiddels ben ik helemaal om. 
Door de ontmoetingen die ik heb 
gehad in het prachtige land, de 
plekken die ik heb gezien en de vele 
eyeopeners die ik van Israël heb ge-
kregen. Het is fantastisch om een 
beeld te hebben bij de Bijbelverha-
len die ik al zo vaak heb gehoord, 

geweldig om hieraan terug te 
denken met foto’s, verhalen, in 
discussies of tijdens reünies en een 
tikkeltje onverklaarbaar hoe intens 
je het land met zijn geur, gevoel en 
eeuwige stof kan missen. Maar ik 
ben nog steeds geen Israëlmens.

Ik kwam er achter dat ik nog steeds 
‘gewoon’ christen ben en dat de 
term Israëlmens helemaal niet zou 
moeten bestaan. Ik ben gaan inzien 
dat ik Gods plan met Israël en het 
Joodse volk moeilijk kan schrappen 
als het echt mijn doel is mijn leven 
te wijden aan Zijn Woord. Hoe 
hard ik ook schreeuw op basis van 
gebrek aan kennis en een overdaad 
aan eigenwijsheid.
En hoewel luisteren naar mijn moe-
der soms aardig verrijkend werkt, 
heeft luisteren naar God nog altijd 
een overtreffender effect. Ik draag 
Israël bij me, voeg me bij het overi-
ge blijmoedige zooitje mensen dat 
dit al deed en als ik iets heb geleerd 
van het Joodse volk is het wel dat 
gebrek aan kennis nooit een excuus 
is, alleen maar een reden om meer 
te gaan leren.
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Word vrijwilliger 
bij Aleh!
Tussenjaar? Gestopt met je studie? Of gewoon 
veel te veel tijd over? Ga dan als vrijwilliger aan de 
slag bij Aleh in Israël!

Aleh is de grootste hulporganisatie in Israël die de 
zorg draagt voor meer dan 650 baby’s, kinderen, 
jongvolwassenen en volwassenen met een meer-
voudige en ernstige handicap. In het speciale Aleh 
Negev-dorp wonen meer dan tweehonderd mensen 
die voortdurend zorg en aandacht nodig hebben. 
Naast het team van professionals kan Aleh daarbij 
ook wel wat vrijwilligers gebruiken. | Foto: CvI

» Interesse? Check isreality.nl/aleh voor meer info.

Wil je meer weten over Gods plan met Israël? 
Nodig een spreker uit van Isreality!

Je kunt onze sprekers uitnodigen voor bijvoorbeeld je 
studentenvereniging, catechisatiegroep of clubavond. 
Samen met jou stellen we een programma op maat  
samen. We nemen jouw wensen voor een thema,  
lengte en invulling van de avond serieus.

»  Kijk snel op isreality.nl/sprekers voor onze sprekers, 
doe inspiratie op voor onderwerpen of nodig ons 
gewoon meteen uit.

Nodig ons uit 

Foto: Shutterstock



advertentie

uw vermogen verdient
• veiligheid  • f lexibiliteit  • vast rendement van 4%

Veilig
Uniek

Flexibel
Persoonlijk

Gegarandeerd
Ruime ervaring

Unieke zekerheid
Sterke portefeuille

Persoonlijk betrokken
Maximaal klantgericht

Vermogensbeheer vraagt om een weloverwogen balans tussen 
veiligheid,  flexibiliteit en rendement.
Zeker als het een kapitaal van minstens € 100.000 betreft. 
Van Dam, Van Dam & Verkade biedt haar klanten een vast 

en gegarandeerd rendement van 4%. Dit aantrekkelijke rendement 
kan zij bieden door te beleggen in goed, gunstig gelegen en optimaal 
verhuurd commercieel vastgoed op goede, gewilde locaties in Duits-
land, Nederland en de V.S.

Contact
Bent u op zoek naar een ideale combinatie van veiligheid, 
 flexibiliteit en rendement voor uw vermogen?
Vraag dan nadere informatie of maak een voor u vrijblij-
vende afspraak voor een persoonlijke toelichting op de 
mogelijkheden.

Van Dam, Van Dam & Verkade B.V.
Herengracht 74 | 1051 BR Amsterdam | 
020 - 48 96 500
info@vandamvandamverkade.com
www.vandamvandamverkade.com
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