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wonen in het land.’
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Damascuspoort
De Damascuspoort in de Oude Stad van 
Jeruzalem is herhaaldelijk het toneel 
geweest van messenterreur tegen Israëli’s. 
Op vrijdag 16 juni kwam de Israëlische 
agente Hadas Malka om het leven bij een 
terreuraanslag, waarbij drie daders betrok-
ken waren. Daarop beloofde de Israëlische 
minister voor Openbare Veiligheid het 
gebied rond de Damascuspoort te voor-
zien van nieuwe veiligheidsmaatregelen: 
camera’s, lampen en controleposten. Ook 
andere delen van de Oude Stad hebben 
dergelijke veiligheidsmaatregelen gekregen 
en deze blijken effectief in het terugdrin-
gen van terreur.

Malka door collega’s herdacht. | Foto: Flash90

Tegen online haat
Justitieminister Ayelet Shaked sprak 
afgelopen maand lovende taal over 
de taakgroep die zich richt op het 
bestrijden van haatzaaiende inhoud op 
het internet. De taakgroep schrijft deze 
sociale media aan om dergelijke inhoud te 
verwijderen. Hiervoor heeft het Israëlische 
justitieapparaat zich enorm aangepast. 
Zo krijgt de taakgroep tegenwoordig vaak 
binnen 24 uur een gerechtelijk bevel om 
zijn verzoeken aan de internetbedrijven 
kracht bij te zetten.

Paus benoemt rabbi’s
In een historische primeur heeft paus 
Franciscus twee rabbijnen benoemd als 
lid van de Pontificale Academie voor het 
Leven. Deze academie is een orgaan dat 
zich bezighoudt met het verdedigen en 
promoten van “de waarde van het menselij-
ke leven en persoonlijke waardigheid.” De 
twee rabbijnen die werden benoemd zijn de 
Israëlische rabbijn Avraham Steinberg, een 
specialist op medisch-ethisch gebied, en de 
Argentijnse rabbijn Fernando Szlajen. 

Ongezien door de wereld vinden er in het noorden van Israël bijzondere dingen plaats. Het leger en lokale
ziekenhuizen werken naadloos samen om door de oorlog gewonde Syriërs Israël binnen te laten voor een 

medische behandeling. Zo zijn al talloze levens gered.

De hulp gaat door ondanks toenemende 
dreiging vanuit het noorden. Hezbollah, 
het Syrische leger en Iran voeren samen 
strijd, en Iran steekt niet onder stoelen of 
banken wat het met Israël zouden willen 
doen (lees hierover meer op pagina’s 10 en 
12 van deze krant). Israël heeft zich daarom 
in paraatheid gebracht voor elke mogelijke 
gebeurtenis en werkt door aan maatre-
gelen om zich verder te beveiligen. Israël 
reageert op vuur uit Syrië door Syrische 
doelen te bestoken om zo te laten zien dat 
het niet met zich laat sollen. 

Maar dat is niet het enige. In juli begint Is-
raël met de bouw van stukken muur langs 
de grens met Libanon om eventuele inva-
sies uit Libanon dusdanig te vertragen dat 
het Israëlische leger tijdig kan reageren. 
Deze extra beveiliging komt vooral rond 
grote Israëlische bevolkingscentra nabij de 
grens met Libanon, zoals Nahariya, Akko 
en Haifa in het westen en Metula en Kiryat 
Shmona in het oosten. Het Israëlische 
leger verwacht dat Hezbollah zal proberen 
de bouw hiervan te bemoeilijken.

Ondanks deze dreiging gaat Israël door 
met hulp aan Syrische gewonden. Sinds de 
Israëls hulpverlening in 2013 begon voor 
getroffenen door de Syrische burgeroorlog, 
zijn ruim drieduizend patiënten gehol-
pen. Volgens een reportage in de Britse 
krant The Independent heeft deze hulp 
de vijandschap tegen Israël bij veel Syriërs 
gesust. “Israël is niet de vijand”, zei een van 
de behandelde patiënten, “maar Bashar 
(Assad, red.).” 
| Foto: Flash90

Hulp ondanks
dreiging
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De poorten van Jeruzalem

In Jesaja 60:18 lezen we dat de poor-
ten van Sion ’lof ’ genoemd worden 
en waarschijnlijk is dat een verwij-
zing naar psalm 100: “Gaat met een 
loflied zijn poorten binnen, zijn voor-
hoven met lofgezang” (vers 4). Dat is 
waar Jeruzalem straks vol van is, van 
lofprijzing voor God en het Lam. Ik 
kan niet sterk genoeg benadrukken 
hoe belangrijk dat loven van God is, 
ook nu.

God loven
Bij de voorbereiding van een preek 
over Cornelius, de hoofdman van 
Ceasarea (Handelingen 10), raakte 
het mij om te lezen wat hij als eerste 
doet als de Heilige Geest op hem 
neerdaalt: hij begint God groot te 

maken. Je zou misschien verwachten 
dat hij gaat danken over zijn verlos-
sing, of de kwijtschelding van zijn 
zonden of dat hij er nu ook bij hoort, 
omdat ook hij een erfdeel ontvangen 
heeft onder de heiligen. En dat doet 
er ook allemaal wel toe, maar wat hij 
doet is God loven! Dat is de eerste 
vrucht van de Geest in zijn leven. 
God loven doe je ook niet vanzelf. 
Daarvoor zijn we vaak veel te veel be-
zig met ons eigen heil, met ons eigen 
behoud en ons eigen geloof. Voordat 
we het doorhebben, gaat ook veel 
zogenaamde lofprijzing over onszelf, 
over wat er met ons gebeurd is. Maar 
echt loven is volgens mij een volko-
men gericht zijn op God zelf. We lo-
ven Hem niet in de eerste plaats om 

wat Hij voor ons is, maar om wie Hij 
in zichzelf is, we prijzen zijn Naam 
en we loven de grote daden van Hem 
(Handelingen 2:11).

Eenheid
Het zou wel eens kunnen dat als we 
God grootmaken, kerkmuren kleiner 
worden, scheuren genezen en we 
veel makkelijker onze plaats innemen 
naast het volk van God. Want ook de 
roeping van Israël is het immers om 
God te loven (Jesaja 43:21).
In elk geval zal de eenheid van Gods 
kinderen straks in Jeruzalem zicht-
baar en hoorbaar zijn, als zij met 
lofliederen de poorten van de stad 
binnengaan om de Zoon en de Vader 
en de Heilige Geest daar te eren.
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We lezen dat op de poorten van het toekomstige Jeruzalem  
de namen van de twaalf stammen van Israël zullen staan.  
Niet als een herinnering aan vroeger, maar als een teken  

van hun aanwezigheid in de stad van de grote Koning.Israël
●   Via de president van Libanon, Mi-

chael Aoun, heeft de terreurorgani-
satie Hezbollah politieke en militaire 
invloed in ieder deel van het land, 
geconcentreerd aan de grens met 
Israël. Bid dat Israël veilig zal wonen.

●   In Jesaja 40:9-11 staat “Zie, hier is uw 
God!” en “Hij zal als een herder Zijn 
kudde weiden”. Wat een prachtige 
beloften voor de steden van Juda, 
om uw liefde te uiten in uw gebeden 
voor het Joodse volk.

●   Bid om veiligheid voor het zuiden 
van Israël. Sinds Yahya Sinwar, de 
nieuwe leider van Hamas, in Gaza 
aan de macht is, verslechtert de situ-
atie voor de Palestijnse bevolking en 
wordt de dreiging voor de Israëlische 
bevolking groter.

Voorbede
●   Het herstel van Israël en de strijd 

hierover door de volken heeft alles 
te maken met de komst van Jezus en 
Zijn Koninkrijk van vrede en gerech-
tigheid. Laten we dit altijd in gedach-
ten houden als we bidden voor de 
toekomst van Israël als land en volk.

●   Doe voorbede dat de macht van Iran 
ingeperkt zal worden! De machts-
politiek van dit land is zeer gevaar-
lijk voor Israëls bestaan. Vooral de 
invloed op andere landen (Syrië) 
en terreurorganisaties (Hezbollah). 
Neem dit gebedspunt heel ernstig 
(Psalm 54).

●   Christenen in Syrië en Irak, eigen-
lijk in het hele Midden-Oosten, 
verliezen niet alleen hun vaderland, 
maar ook hun identiteit. Bid voor 
de christenen daar en bid dat het 
Westen stopt met zijn politiek van 
afzijdigheid (Hebreeën 13:3).

Christenen voor Israël
●   Bid voor de zomertentoonstelling 

Jubeljaar in Jeruzalem in het Israël-
centrum in Nijkerk. Het gaat over de 
vijftig jaar hereniging van Jeruzalem. 
Jeruzalem als centrum in de Bijbel. 
Als brandpunt van de politiek. Als 
stad van het geloof. 

●   In deze vakantieperiode bezoekt u 
allerlei steden in Nederland en in 
andere landen. Zorg dat u informatie 
heeft over de Joden die er gewoond 
hebben of er nog wonen. Bid dat 
hun geschiedenis recht wordt ge-
daan en bid voor de Joodse gemeen-
schappen.

●   Bid voor de bijna vijftig internatio-
nale afdelingen van Christenen voor 
Israël - van Albanië tot Nieuw-Zeel-
and en van Brazilië tot Zambia. Dank 
voor de duizenden predikanten en 
kerkgangers die bereikt worden en 
de boodschap over Israël mogen 
doorgeven.

Sterke luchtmacht Goederen 
voor GazaIsraëli’s bewonderen toestellen van de Israëlische luchtmacht tijdens een 

open dag op een vliegbasis ter gelegenheid van de Israëlische Onafhan-
kelijkheidsdag. De luchtmacht had tot nu toe in veel van Israëls oorlogen 
de eerste en vaak beslissende rol in de verdediging van het land. Tijdens 
een conferentie over Israëls veiligheid in Herzliya waarschuwde ma-
joor-generaal Amir Eshel, hoofd van de luchtmacht, voor de toegenomen 
militaire capaciteit van de luchtmacht. “Wat we in 2006 in Libanon in de 
loop van 34 dagen aan slagkracht hadden, kan nu in 48 tot 60 uur.” Hij 
waarschuwde daarom ook de bevolking van Libanon: “We doen er alles 
aan om burgers te ontzien. In elk conflict vallen onschuldige burger-
slachtoffers. Ik heb daarom een advies voor de burgers van Libanon: 
Hezbollah gebruikt een aantal van uw huizen. Verlaat daarom uw huis 
zodra er een conflict oplaait. Dan zal u geen kwaad overkomen.”  
| Foto: Flash90

Elke maand is het druk aan de grensover-
gang Kerem Shalom tussen Israël en Gaza. 
De strook onder bewind van de terreuror-
ganisatie Hamas ontving in mei 5.173 ton 
gas van Israël, 15.191 miljoen liter diesel en 
4.559 miljoen liter brandstof. Daarnaast vond 
3.178 ton goederen vanuit Gaza zijn weg naar 
markten buiten de strook. Dit betrof voor het 
grootste deel landbouwproducten (2.745 ton), 
maar ook 286 ton aan metalen en 147 ton aan 
textiel, meubels en overige zaken.Gebedspunten

Pieter Bénard
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Kanttekening

Ontzetting
Naast de vele moderne communicatie- 
middelen als facebook en twitter 
verlaten de meesten van ons zich nog 
altijd op de berichten van het tv- 
journaal en de krant om op de hoog-
te te blijven van het nieuws. Boven-
dien, als je over een bepaalde zaak 
meer dan gemiddeld geïnformeerd 
bent door nauwe betrokkenheid, ben 
je vaak benieuwd naar de bericht- 
geving daarover in de officiële media. 
Het is dan verbijsterend te merken 
hoe feiten verdraaid of naar de eigen 
hand gezet in de ether komen of 
worden afgedrukt. Vaak heeft het de 
schijn van onwetendheid, soms van 
bewuste kwaadwillendheid. Op geen 
enkel gebied lijkt dit zo’n grote rol te 
spelen als bij de berichtgeving over 
Israël. 

Sommige media tonen een ware 
obsessie voor het zogenaamde  
‘Palestijns-Israëlische conflict’. Zij 
grijpen elke kans aan om Israël in een 
kwaad daglicht te stellen. De afge-
lopen maanden is er veel geschreven 
over de herdenking van de Zesdaagse 
Oorlog en de bevrijding van de  
negentien jaar door omliggende 
landen bezette gebieden na de On-
afhankelijksoorlog van 1948. Uitein-
delijk werd ook het oostelijk deel van 
Israëls hoofdstad Jeruzalem ontzet. 
In haar column in een zichzelf als 
kwaliteitskrant aanprijzend dagblad 
schreef een als Midden- 
Oostenexpert aangekondigde 
journaliste, over de herdenking van 
deze gebeurtenis. Niet minder dan 
dertien keer gebruikte ze in diverse 
vormen het woord ‘bezetting’. Daar-
mee doelde ze niet eenmaal op de 
oorlogshandeling van Jordanië c.s. in 
1948, maar uitsluitend op het bestuur 
van Israël over het hartland Judea en 
Samaria en de hoofdstad Jeruzalem 
vanaf 1967.

Volgens juristen en andere deskundi-
gen, gespecialiseerd in internationaal 
recht, is er in het geheel geen sprake 
van bezetting, omdat het omstreden 
gebied niet toebehoorde aan het land 
dat zich er met geweld gevestigd 
had en in 1967 eruit gejaagd is. In de 
vergadering van de Verenigde Naties 
in november 1947 werd een voor- 
gesteld verdelingsplan alleen door de 
Joodse leiders aanvaard, de Arabische 
staten verwierpen het. De stichting 
en proclamatie van de staat Israël, 
het thuisland voor het Joodse volk, 
was het wonder van de twintigste 
eeuw. Maar met de hereniging van de 
stad Jeruzalem in 1967 en het onder 
bestuur van Israël komen van het 
hartland Judea en Samaria zou met 
recht over nog een wonder gespro-
ken kunnen worden.

Pim van der Hoff, hoofdredacteur
pvdhoff@cvi.nl

Hoe bereik je als Europarlementariër de Turkse 
pers? In mijn geval bleek dat een kritisch amende-
ment over antisemitisme te zijn op het jaarlijkse 
Turkije-rapport van het Europees Parlement (EP). 
Ik hoorde dat van de Nederlandse rapporteur Kati 
Piri. Diverse Turkse kranten hadden zich behoorlijk 
opgewonden over mijn ‘bemoeizucht’.

Wat is er aan de hand? In de ontwerptekst van het Tur-
kije-rapport miste ik een verwijzing naar én veroordeling 
van het heersende antisemitisme in het land van president 
Erdogan. Dat wilde ik met een concreet voorbeeld uit een 
populaire Turkse televisieserie corrigeren. En dat veroor-
zaakte waarschijnlijk de ophef in de Turkse media.
De tekst van het publiek ‘gewraakte’ amendement luidde: 
“Veroordeelt met klem de onmiskenbare antisemitische 
boodschap in de nieuwe televisieserie Payitaht - Abdülhamid 
(Hoofdstad - Abdülhamid) op de Turkse staatszender TRT-1 
omdat zij antisemitische uitingen zal aanwakkeren; dringt 
er derhalve bij de Turkse autoriteiten op aan alle manifes-
taties van antisemitisme in de samenleving metterdaad te 
bestrijden en daarbij zelf het goede voorbeeld te geven.” 

Ernstige kritiek op een land via een geladen amendement 
moet je goed onderbouwen. Daarvoor bekeek ik een veel-
zeggende scène in de televisieserie waar een Jood (Theo-
dor Herzl, de geestelijke vader van de staat Israël) en een 
katholieke priester samenzweren tegen het Ottomaanse 

rijk onder sultan Abdülhamid II (1876-1909), inclusief het 
beramen en uitvoeren van sinistere moorden op Turkse 
prominenten. Voor wie de scène wil bekijken, zie de website 
van het onderzoeksinstituut MEMRI (www.memri.org).
Tegelijkertijd nam ik in Turkije contact op met een insider 
met wie ik sinds jaar en dag correspondeer. Zijn studies 
over Turks antisemitisme in verleden en heden zijn een 
‘must’.
Op mijn vragen naar de huidige situatie van de Joodse 
gemeenschap in Turkije en naar de actuele stand van het 
antisemitisme in het land kreeg ik bondige antwoorden: 
“De situatie van Turkse Joden is stabiel. Er hebben zich de 
laatste maanden geen bijzondere negatieve ontwikkelin-
gen voorgedaan, uitgezonderd een televisieserie met een 
antisemitische boodschap. Antisemitische uitingen komen 
hoofdzakelijk voor in de sociale media en in de pers van 
islamistische en nationalistische groepen in Turkije.”

Nu is het indienen van een ‘gevoelig’ amendement één 
ding, maar opname in de officiële tekst van een EP-resolutie 
een andere zaak. Met dank aan rapporteur Piri ziet het er 
nu naar uit dat het EP de Turkse autoriteiten rechtstreeks 
aanspreekt op de bestrijding van antisemitisme op eigen 
bodem.
Precies het antwoord dat ik uit Istanbul kreeg op de vraag: 
Op welke wijze moet het EP reageren op antisemitisme in 
Turkije? Die respons bevatte slechts één heldere zin: “Het 
EP dient Turkije te vragen om de wet op haattaal uit te 
voeren en de media strafrechtelijk te vervolgen die zulke 
retoriek verspreiden.” Dus ook de staatszender TRT-1!
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Hoewel er in de afgelopen jaren in de bestaande Joodse dorpen in 
Judea en Samaria wel wat huizen zijn bijgebouwd, is Israël over het 
algemeen erg terughoudend met het bouwen van nieuwe huizen 
in betwist gebied. Dit in tegenstelling tot de Arabieren die op grote 
schaal illegaal bouwen, ook in de C-gebieden die volgens de Oslo- 
akkoorden onder Israëlisch beheer staan. Er ontstond dan ook grote 
ophef toen bekend werd dat de Israëlische regering een plan had 
goedgekeurd voor de bouw van 14.000 huizen in C-gebied waarvan 
het merendeel in de buurt van de Arabische plaats Qalqiliya. Dat 
Arabieren vrije hand zouden krijgen om te bouwen, terwijl Joden al 
jaren wachten om te mogen bouwen, viel bij veel burgers en politici 
verkeerd. De ophef was zelfs zo groot, dat de regering besloot het 
besluit te herzien.

Bouwen of niet?
In elk land waar mensen wonen, worden huizen bij gebouwd. In Nederland zijn dat er zo’n 70.000 per jaar.  

In Israël wordt ook gebouwd, maar in het hartland, Judea en Samaria, ligt dat gevoelig. Dorpen daar  
worden ‘nederzettingen’ genoemd en bouwwerkzaamheden wekken internationaal grote irritatie.
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Turkije moet antisemitisme staatszender vervolgen

Grondwerkmachines maken de eerste voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe dorp Amichai in Samaria. Het is het eerste nieuwe Joodse dorp sinds jaren en 

wordt gebouwd om de bewoners van de ontruimde nederzetting Amona te huisvesten. | Foto: Flash90

Daar kwam bij dat het Israëlische legerradiostation meldde 
bewijs te hebben voor een ‘stille bouwstop’ in Jeruzalem. 
Niet dat er niet gebouwd wordt in Jeruzalem, maar volgens 
het station zou in de afgelopen jaren de bouw zijn tegenge-
houden van zesduizend woningen in Jeruzalemse wijken die 
internationaal omstreden zijn omdat ze over de ‘groene lijn’ 
liggen.
Israël stelde aan het begin van de regering-Obama een bouw-
stop in voor de betwiste gebieden als tegemoetkoming aan de 
Palestijnse Autoriteit om het vredesproces weer op gang te 
krijgen. Na acht en een half jaar praktisch geen bouw, keurde 
Israël onlangs de bouw goed van een kleine 1400 woningen, 
maar dit staat niet in verhouding tot de vraag die in de gebie-
den is ontstaan.
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Trump en de vastgestelde tijd

Wat zijn volgens de Bijbel de consequenties voor Trump en 
de VS als hij de doolwegen naar vrede van zijn voorgangers 
Clinton, Bush en Obama verder op wandelt? 
In 1995 heeft het Amerikaanse Congres besloten dat de Ame-
rikaanse ambassade naar Jeruzalem moest worden verhuisd. 
De presidenten Clinton, Bush en Obama hebben tijdens hun 
verkiezingscampagnes beloofd dit besluit uit te voeren, maar 
het nooit waargemaakt. Ook president Trump beloofde dit. 
In oktober 2016 zei hij tijdens een toespraak voor de AIPAC 
(een Amerikaanse koepel van Joodse organisaties) dat hij “de 
Amerikaanse ambassade zou verplaatsen naar Jeruzalem, de 
eeuwige hoofdstad van het Joodse volk”. Ook vicepresident 
Mike Pence zei in maart 2017 dat “Trump serieus overwoog de 
ambassade te verplaatsen”. Maar het gebeurde dus niet! Groot 
was de teleurstelling in Israël, ook bij premier Netanyahu.
Dan de kwestie van de Joodse nederzettingen in Judea en 
Samaria, het hartland van Israël. Aanvankelijk, tijdens zijn 
verkiezingscampagne, vond Trump die nederzettingen geen 
enkel probleem voor de vrede. Israël had het recht om in heel 
het Bijbelse hartland te bouwen. Nu vindt hij dat Israël zich 
moet terugtrekken binnen de ‘grenzen van 1967’. Grenzen, 
die niet eens zijn vastgelegd. Ook het feit dat het lijkt alsof 
de president de mislukte Oslo-akkoorden van 1993 uit de la 
van mislukte overeenkomsten wil halen, zit Israël niet lekker. 
Een gevaarlijke weg ligt voor Trump. Israël vraagt zich af hoe 
betrouwbaar hij is.

De vastgestelde tijd
Wat en wanneer is die ‘vastgestelde tijd’ (Psalm 102:14)? Vol-
gens prof. A.H. Edelkoort is dat de “door profeten voorzegde 
tijd”. Dus de tijd van het herstel van Israël. De tijd dat de 
Heere zich over Sion ontfermt en genadig is. We leven in de 
periode van de terugkeer van Israël naar het Beloofde Land. 
Het verwoeste en woeste land wordt vruchtbaar. De lang 
verwachte ‘tijd van het herstel van Israël’ is aangebroken. 
Niet alleen van politieke machthebbers maar ook van ons 
wordt verwacht dat we meewerken aan dit herstel van Israël. 
Zoals de Perzische vorst Cyrus (Kores), die de Joden hielp bij 
hun terugkeer en met de herbouw van de tempel. Zoals de 

Engelse regering van het begin van de vorige eeuw met de 
beroemde Balfourverklaring. Die hulp wordt ook van presi-
dent Trump verwacht. Daarom zit hij in het Witte Huis en 
heeft hij veel macht gekregen ... en veel tegenstanders.

Zegen of oordeel
Veel vrienden van Israël vrezen dat Trump dezelfde weg op 
gaat als zijn voorgangers. Vrede, vrede, riepen die ‘grote’ 
machthebbers. Zij zetten zware druk op Israël om ‘land voor 
vrede’ te geven. Intussen werd Israël geplaagd door Pales-
tijnse terreur en leugenachtige veroordelingen van de VN, 
de EU, landen en internationale organisaties. Israël werd een 
paria onder de volken en klaagde: “Wij zijn meer dan verza-
digd van verachting” (Psalm 123:3,4). Gods waarschuwing uit 
Genesis 12:3 kwam zo steeds dichterbij: “Ik zal zegenen wie 
u zegenen en wie u vervloekt zal Ik vervloeken”. Met Trump in 
het Witte Huis kwam er weer hoop. Zijn toezeggingen en 
beloftes brachten uitzicht op een snelle vervulling van aller-
lei Bijbelse profetieën. Zou Trump dan net zo onbetrouw-
baar zijn als zijn voorgangers? Als dat het geval blijkt te zijn 
moeten we zuchten: “Wee over Amerika”. En in het vervolg 
daarvan, ook wee over veel andere landen.

Hoop
Toch zijn er ook hoopvolle signalen. Trump heeft Mike Pen-
ce, een belijdend christen, als vicepresident. David Friedman, 
de ambassadeur van de VS in Israël, is een orthodoxe Jood 
met veel sympathie voor de nederzettingen in Judea en Sa-
maria. De schoonzoon van president Trump, Jared Kushner, 
is ook orthodox-Joods. Waarom heeft Trump zoveel pro-Isra-
el adviseurs en medewerkers om zich heen? De Amerikaanse 
senaat heeft op 5 juni een resolutie aangenomen waarin 
Trump opgeroepen wordt de ambassade naar de hoofdstad 
van Israël te verplaatsen. Nikki Haley, de pittige afgevaardig-
de van de VS bij de VN, gelooft nog steeds dat Trump vast 
van plan is de ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen. Het 
uitstel is om de besprekingen met Palestijnen een kans te 
geven. Het gaat dus om een ‘tactisch uitstel’. Bidt u mee? Veel 
hangt ervan af!

Oorverdovend 
zwijgen
Soms is het goed om jezelf eens wak-
ker te schudden. Dat is tenminste bij 
mij geregeld nodig, om opnieuw je te 
realiseren dat God in Zijn genade in 
ons leven ingreep en weggesneden 
heeft, zodat we Hem beter leren 
kennen. Dan besef je weer hoe Hij 
Zijn wonderen in mijn/onze/uw 
levens bewerkt. Israël, Zijn eerstge-
boren zoon, zoals Hij Israël noemt in 
Exodus, mag op Zijn trouw en genade 
rekenen. Ik noem een paar van die 
wonderen van God voor Israël, die 
helaas zelden of niet gehoord worden 
in onze kerken.

In 1881 emigreerde Eliezer Ben Yehu-
da vanuit Wit-Rusland naar Jeruzalem 
om de Hebreeuwse taal te onderwij-
zen aan de terugkerende Joden (op 
de vlucht voor de Jodenvervolging in 
Oost-Europa). Het Hebreeuws was 
een dode taal die alleen nog in de 
synagogedienst gebruikt werd. Ben 
Yehuda was ervan overtuigd dat het 
herstel van het Joodse volk in het 
land niet kon zonder een eigen taal. 
Onbegonnen werk, menselijkerwijs 
gesproken. Maar het wonder ge-
schiedde: het Hebreeuws werd weer 
de levende taal van het terugkerende 
Joodse volk.
In de jaren veertig van de vorige 
eeuw werden de Dode Zeerollen 
gevonden. Een complete Jesajarol, 
honderden jaren ouder dan de tot 
dan toe bekende oudste handschrif-
ten. De profeet Jesaja profeteerde 
over de komende Messias en de te-
rugkeer van het Joodse volk. Tijdens 
de oorlogen in 1948, 1956, 1967 en 
1973 bewaarde God Israël tegen de 
Arabische mogendheden. In de jaren 
negentig keerden uit de voormalige 
Sovjet-Unie maar liefst 1,5 miljoen 
Joden terug naar Israël.
Sinds het begin van deze eeuw wordt 
de oude stad van koning David opge-
graven. Daar vinden de archeologen 
zegels van koopakten met daarop de 
namen van mensen aan het hof van 
koning Zedekia, die genoemd worden 
in Jeremia 38. De profeet Jeremia 
mocht profeteren dat God Zijn volk 
zal herstellen in het land, en dat Hij 
dat doet met heel Zijn hart en ziel 
(Jeremia 32).
Alle kranten Israël Aktueel bij elkaar 
zijn echter te klein om alle wonderen 
te bevatten die God in Zijn grote 
genade aan Israël bewijst. We zouden 
elke zondag over dat wonder moeten 
horen. Wat een enorme troost en 
bemoediging zou dat zijn. Het vaak 
oorverdovende zwijgen zou plaats 
maken voor wat in Jesaja 62 staat: 
“Om Sions wil zal ik niet zwijgen.”

In Psalm 102:14 staat dat “de vastgestelde (‘bepaalde’ in de NBG-vertaling) tijd  
is gekomen”. Is die ‘bepaalde tijd’ nu? Heeft Trump de boot gemist toen hij  
de verhuizing van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem,  
de hoofdstad van Israël, uitstelde? Al het twintigste halfjaarlijkse uitstel?
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President Donald Trump en premier Benjamin Netanyahu tijdens Trumps bezoek aan Israël eind mei. | Foto: Flash90



Toen kreeg Michael last van zware 
suikerziekte. Het werd zelfs zo erg dat 
de dokters binnenkort Michaels beide 
benen wilden amputeren! Daar schrok 
hij natuurlijk enorm van. Hij besefte 
dat dat betekende dat hij langzaam zou 
sterven. De amputatie zou veel geld kos-
ten en er was geen revalidatie! Hij ging 
nog even langs bij het Joods Agentschap 
voor advies. Daar schrokken ze ook van 
Michaels situatie. Na heel wat tele-
foontjes tussen Jeruzalem en Vinnitsa, 
Oekraïne, stelden zij voor dat Michael 
en zijn vrouw zo snel mogelijk alija zou-
den maken. Bij aankomst in Israël zou 
hij direct naar een ziekenhuis gebracht 
worden voor een grondig onderzoek.

Stroomversnelling
Alles kwam in een stroomversnelling: 
het interview op de Israëlische ambas-
sade in Kiev, het verkrijgen van visa 
en dan nog diezelfde dag voorgoed 
vertrekken naar Israël. Gelukkig was dit 
allemaal mogelijk, omdat de Israëlische 
ambassade een uitzonderlijke spoed-
procedure heeft klaarliggen, meestal 
gebruikt voor Joodse oorlogsvluchte- 
lingen uit het oosten! Er was nog één 
probleem: de dokters in Oekraïne had-
den geen officiële verklaring afgegeven. 
Dat had Michael wel nodig voor zijn 
vlucht naar Israël ... Op eigen risico dan 
maar! En dat was voorlopig het laatste 
dat we van Michaël hoorden. 

Goed nieuws
Tot een paar dagen geleden. Toen 
kregen we het verlossende telefoontje 
van zijn vrouw. Zij bedankte iedereen 

israël aktueel | juli - augustus 2017 nieuws

Vreugdevolle klezmer 
in het hartland

De chassidische klezmerband The Heart & The Wellspring treedt 
op in Gush Etzion, een groep Joodse dorpen in Judea, ten zuiden 
van Jeruzalem. Deze bijzondere klezmerband kwam enkele jaren 
geleden ook naar Nederland voor het Joods muziekfestival en 
won in 2010 de juryprijs. Israël komt in Nederland vrijwel alleen 
maar in het nieuws met betrekking tot het conflict. Daardoor 
zou je bijna vergeten dat er in Israël ook gewoon feest wordt 
gevierd, muziek wordt gemaakt, en dat mensen hier genieten van 
de talenten die God anderen gegeven heeft. | Foto: Flash90
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De 67-jarige Michael kennen we al vele jaren. Zijn enige zoon maakte al tal van  
activiteiten van het Joods Agentschap mee, waaronder zomerkampen!  

Michael wist dat hij op een dag naar Israël zou gaan, maar zoals bij  
zovelen werd die ‘reis’ vaak uitgesteld. 

‘Israël heeft mijn leven gered’

kort nieuws

Canada als thuisland

Er is een nieuwe trend waar te nemen 
onder Israëli’s. Canada blijkt een po-
pulair land om te verkiezen als nieuw 
thuis. Dat geldt vooral voor mensen 
die destijds uit de Sovjet-Unie naar 
Israël kwamen. De redenen zouden 
zijn dat Israël een ‘moeilijk’ land is om 
in te integreren en te leven, en dat 
het gelovige Jodendom daar volop 
aanwezig is, terwijl deze groep men-
sen overwegend seculier is. 
| Foto: Flash90

Amnesty wil boycot
Op de dag dat Israël vijftig jaar 
hereniging van Jeruzalem vierde, 
riep Amnesty International op tot 
een boycot van producten uit Judea 
en Samaria. Volgens de organisatie 
“ontwricht” Israël “elk aspect van het 
dagelijks leven” in deze gebieden. 
“Al decennia kijkt de wereld toe hoe 
Israël Palestijnse huizen vernietigd 
en hun land en natuurlijke rijkdom 
plundert voor eigen gewin”, zo staat 
te lezen in het persbericht.

Tien jaar Hamas in Gaza
Het is geen feestelijk jubileum: 
Hamas is al tien jaar aan de macht in 
de Gazastrook. De situatie voor de 
inwoners is er in al die jaren niet op 
vooruit gegaan. Zestig procent van 
de jongeren in werkloos. Er is maar 
zeer beperkt water en elektriciteit. 
Maar wie klaagt, riskeert gevangenis-
straf.

‘Hamas is naqba’

Het is een opmerkelijke woordkeus 
voor de Palestijnse Autoriteit. Het 
noemt Hamas in een verklaring 
namelijk “een tweede naqba”. Naqba 
betekent ‘catastrofe’. Het woord 
wordt meestal gebruikt in retoriek 
tegen Israël. De Israelische Onafhan-
kelijkheidsoorlog van 1948 wordt ook 
naqba genoemd. De PA zei in de ver-
klaring dat Hamas “Gaza veranderd 
heeft in een ondragelijke hel”.  
| Foto: Flash90

Oefening
Allerlei Israëlische veiligheids- en 
hulpdiensten oefenden hun vaardig-
heden en samenwerking begin juni. 
De oefening ging uit van een zware 
aardbeving waardoor mensen moes-
ten worden geëvacueerd en er grote 
chaos is door de ramp.
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Foto: CvI

die had geholpen. En hoe gaat het nu 
met Michael? Na grondig onderzoek 
bleek dat zijn beide benen niet ge- 
amputeerd hoefden te worden, maar 
alleen een klein stukje van zijn rech-
tervoet. Dat is ondertussen gebeurd 
en hij revalideert momenteel. Binnen-
kort krijgt hij een prothese. 
Omdat ze nieuwe immigranten in Israël 

zijn, wordt alles door de verzekering 
betaald. Michael voelt zich als herbo-
ren! “Israël heeft mijn leven gered”, 
reageerde hij verheugd. Hun enige 
zoon, die nu nog in Vinnitsa is, ver-
trekt binnenkort ook en dan is de hele 
familie in Israël. Michael heeft al heel 
wat bezoek gekregen van emigranten 
uit Vinnitsa die in Israël wonen!

Voorzien in vervoer?
Maar weinig Joden uit Oekraïne vertrekken op stel en sprong. Het is een proces dat vaak 
veel tijd in beslag neemt. Toch willen meer en meer mensen hun documenten in orde 
brengen, zodat ze wanneer het erop aankomt Oekraïne snel kunnen verlaten. Zij moeten 
vaak enorme afstanden afleggen om de ambassade of het consulaat te bereiken. Christe-
nen voor Israël helpt met het vervoer met onze eigen busjes of door het huren van kleine 
en grote bussen om groepen naar de ambassade of de luchthaven te brengen. De gemiddel-
de kosten voor het volledige proces zijn E 135,- per persoon. Help alstublieft ons alijawerk. 
Stort uw gift op NL38 ABNA 0529 310 252 en vermeld hierbij ‘Breng de Joden thuis’.
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Kerk moet Israël steunen

Onze christelijke verbondenheid met 
Israël wordt dan gebaseerd op onze 
gezamenlijke toekomstverwachting: de 
komst van het Koninkrijk. Dat is waar. 
Toch wil ik ervoor pleiten om onze 
verbondenheid met Israël niet alleen 
hierop te baseren. Er zijn nog meer 
redenen. 
De Bijbel vertelt hoe de landbelofte 
een eeuwig verbond van God met 
Israël is. Deze is diep verweven met de 
Joodse identiteit. We lezen weliswaar 
ook over schuld en over dreiging met 
verwijdering uit het land, maar dat is 
iets tussen God en Zijn volk. Daar mag 
de kerk niet over oordelen. We lezen 
immers ook steeds over Gods eeuwige 
liefde voor Zijn volk en Zijn beloften 
voor terugkeer naar het land.

Het Joodse volk heeft de opdracht om 
in het land Israël Gods heilige priester-
volk te zijn en een licht voor de volken. 
Een christelijke kerk die meent verbon-

den te zijn met Israël kan dan ook niet 
anders dan het Joodse volk steunen bij 
die opdracht om te wonen in het land. 
Wie Israël zegent, zal door God geze-
gend worden. De geschiedenis leert 
helaas dat we als kerk het tegenover-
gestelde gedaan hebben. Vaak hebben 
we ons best gedaan om Joden uit het 
land te weren. Toen keizer Constantijn 
het christendom tot staatsgodsdienst 
maakte, verbande hij meteen ‘de weer-
zinwekkende Joodse meute’, zoals hij 
de Joodse gemeenschap noemde, uit 
Jeruzalem. Daarna werd in 361 Julianus 
Apostata (de Afvallige) keizer. Hij wilde 
de voorchristelijke heidense godsdienst 
weer in ere herstellen, omdat hij tegen 
het christendom was. Meteen gaf hij de 
Joden toestemming terug te keren naar 
Israël en hun tempel te herbouwen. 
Het is er niet van gekomen, omdat hij 
twee jaar later stierf. Zijn opvolger was 
wel weer christelijk en verbande de 
Joden weer uit Jeruzalem.

Dit is eigenlijk kenmerkend gebleven 
voor de houding van de christelijke 
kerk als het gaat om Joden in hun 
relatie tot het land Israël. Toen later 
in de elfde eeuw de kruisvaarders het 
heilige land wilden bevrijden van de 
moslims zijn duizenden Joden daar 
vermoord en vervolgd. De eeuwen 
erna heeft de kerk zelden iets gedaan 
voor de terugkeer van Joden naar hun 
land. Vandaag is Israël in de kerk een 
gevoelig onderwerp, en dat geld nog 
meer voor de landbelofte. Israël ligt 
onder zware kritiek over ‘bezetting’ 
en ‘nederzettingen’, en het zionisme, 
het Joodse verlangen naar het land van 
hun vaderen, wordt vaak openlijk afge-
wezen. Een christelijke kerk die gelooft 
in de eenheid van het Oude en Nieuwe 
Testament zou het Joodse volk juist 
openlijk moeten steunen en faciliteren 
om te wonen in het land dat God aan 
hen gaf, om daarin hun roeping als 
volk van God vorm en inhoud te geven.

Moslims,  
terreur en  
antisemitisme

In mijn nieuwste boek Terreuraansla-
gen in Europa door radicale moslims 
(uitgeverij Aspekt, 2017) ga ik in op 
de neiging van radicale moslims om 
elkaars terreuraanslagen te kopiëren. 
Zo is het bij hen in zwang om hun 
doelwitten met messen of (vracht)
auto’s aan te vallen. Dat gebeurt in 
toenemende mate ook in Europa. 
Bovendien blijken vooral de tweede 
en derde generatie van moslimmi-
granten vatbaar voor de diabolische 
propaganda van de terreurbewegin-
gen al-Qaida en IS. Zo heeft IS een 
handleiding op internet gezet waarin 
staat hoe je als moslim het beste je 
doelwit met een mes kunt doden. 
Ook moet je die daad dan in naam 
van IS opeisen.
Maar er is nog een ander probleem 
met radicale moslims en veel mos-
limmigranten: ze hebben iets tegen 
Joden. Onlangs schreef Natascha 
van Weezel het boek Thuis bij de 
vijand: Moslims en Joden in Nederland 
(uitgeverij Balans). Zij interviewde 
opperrabbijn Binyomin Jacobs. Die 
waarschuwde: “Dat neemt niet weg 
dat naar mijn bescheiden mening 
mensen die nu vanuit Syrië en andere 
Arabische landen hiernaartoe komen 
in principe allemaal antisemiet zijn. 
Ze zijn niet antisemiet van nature, 
maar ze zijn zo opgevoed. Ik heb 
hier een Syriër in huis gehad en hij 
vertelde me dat hij is opgegroeid in 
de wetenschap dat je Joden moet 
verdelgen.”
Natascha had bovendien een gesprek 
met de Belgische jihad-expert Mon-
tasser AlDe’emeh. Hij was in 1989 
geboren in een Palestijns vluchtelin-
genkamp in Jordanië, maar het gezin 
verhuisde in 1991 naar de Brusselse 
probleemwijk Molenbeek. “Bij ons 
thuis draaide het altijd om haat tegen 
de Joden, Israël en de misère die 
daarbij kwam kijken. Maar zodra ik 
me daarvan begon los te maken raak-
te ik nieuwsgierig: wie zijn die Joden 
eigenlijk?” Montasser besloot een 
bezoek aan Auschwitz te brengen. 
Zijn vader was woedend, “maar voor 
mij was een bezoek aan dat concen-
tratiekamp een bewuste keuze”. 
Natascha vertelt hoe een Marok-
kaanse tienerjongen de Hitlergroet 
bracht toen de Amsterdamse rabbijn 
Lody van de Kamp op voorbijliep. 
Het kwam in de media. De vader 
van de jongen was boos, er kwam 
een gesprek en uiteindelijk vroeg die 
jongen: “Meneer Lody, mag ik u wat 
vragen? Wilt u een keer met mij naar 
het Anne Frank Huis gaan?”
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We lezen veel over de wonderlijke terugkeer van miljoenen Joden naar het land  
Israël en de wederoprichting van de staat Israël. We zien de hand van God  

hierachter en in tal van artikelen in Israëltijdschriften lezen we over de  
wederkomst van Christus en de komst van Zijn Koninkrijk.

“Toen zei men onder de heidenen: de Here heeft grote din-
gen bij hen gedaan” (Psalm 126). Een exegese. 

Dan denken we aan wat vijftig jaar geleden gebeurde! En  
Israël kon metterdaad antwoorden: De Heere heeft grote 
dingen bij ons gedaan, wij waren verheugd. De hora dan-
sende mannen en vrouwen bij de heroverde Kotel gaven 
daar blijk van (zie foto voorpagina Israël Aktueel mei 2017). 
“De Tempelberg is in onze handen”, klonk het toen. Maar 
ook: Het lood drong eerder de lichamen van onze vrienden 
binnen. Er kon weer gebeden worden bij de zogenaamde 
Klaagmuur. Maar wat een prijs! Toen zei men onder de 
heidenen ... 
Hoe is dat nu? De heidenen van vandaag denken er zo vaak 
anders over. Geen ondeelbare stad als het om Jeruzalem gaat. 
Geen ambassades bijvoorbeeld. Niet de stad van de Grote 
Koning, De woorden van de farao ijlen nog steeds na: “Wie is 

de Here, naar wie ik zou moeten luisteren om Israël te laten 
gaan?” En dan is er de BDS-beweging, waar sommigen christe-
nen ook wel wat in zien. En helaas velen die het gewoon niet 
interesseert, die zelfs niet nadenken over de ‘grote dingen’.

En toch, niet al te somber. Bij mijn knipsels trof ik een artikel 
uit het blad Uitdaging over Papoea’s die bidden voor Israël. 
Dus toch ... “Toen zei men onder de heidenen”, de volken, 
waar dan ook. Grote dingen. Ook spreekt psalm 126 over de 
terugkeer van de gevangenen van Sion. We maken het mee 
in onze dagen. De vele olim (immigranten) overal vandaan. 
Werkelijk grote dingen! Verbazingwekkend! De psalm begint 
ermee. Er moeten dan ook teruggekeerden zijn, anders zou-
den er geen gelach en gejuich kunnen zijn. Maar ook geen 
dragers voor de zaadbuidels. Het Joods Nationaal Fonds weet 
daar over mee te praten en te schrijven. Israël is huilen en 
lachen om grote dingen.

Grote dingen
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“Uiteindelijk moet dat centraal staan: de boodschap over Israël aan de kerken vertellen.” Voorzitter Dick Schutte  
neemt deze maand afscheid van het bestuur. Na ruim tien jaar legt hij zijn taak neer. “Tijd om het  

stokje over te dragen.” Maar dat betreft alleen zijn taak als voorzitter; de boodschap blijft,  
en ook Schutte blijft betrokken bij het werk van Christenen voor Israël.

‘Het gaat om de boodschap’

Dick Schutte overhandigt een nieuwe immigrante uit Oekraïne 
haar Israëlische paspoort tijdens een ceremonie in Jeruzalem.  
Links van hem op de foto minister Sofa Landwer van Immigratie.  
| Foto: CvI

Dick en Gerrie Schutte. | Foto: CvI

Sterke huizenmarkt 
Hartland

Huizen in Judea en Samaria zijn in trek. 
Het huizenaanbod is beperkt, maar de 
vraag is hoog, dus stijgen de prijzen. 
Toch hebben veel mensen het ervoor 
over. Als reden noemt men vooral 
het sterke gemeenschapsgevoel in de 
Joodse dorpen in het Hartland van 
Israël. | Foto: Flash90

Boos op de BBC
Op vrijdag 16 juni werden in Jeruzalem 
meerdere aanslagen rond de Damascus-
poort gepleegd. Een Israëlische politie-
agente bezweek aan de messteken van 
een van de daders. Drie daders werden 
door de politie neergeschoten. De BBC 
kopte: ‘Drie Palestijnen gedood na 
dodelijke steekpartij in Jeruzalem’. Velen 
storen zich aan de manier waarop de 
BBC al jaren de daders noemt vóór de 
terreurslachtoffers. Ditmaal liet premier 
Netanyahu krachtig reageren via de 
ambassade. De BBC verontschuldigde 
zich: “Hoewel er geen intentie was om 
ons publiek te misleiden, betreuren wij 
enige veroorzaakte aanstoot.” Yuval 
Rotem, directeur van het ministerie van 

Buitenlandse Zaken was er niet gerust 
op en twitterde: “BBC World geeft fout 
toe, maar zulke fouten vinden veel te 
vaak plaats. BBC-consumenten opgelet”.

Israël steunt Syrische 
rebellen

Israël ondersteunt al maanden Syrische 
rebellengroepen langs de grens met 
de Golanhoogvlakte. Dat blijkt uit een 

reportage in de Wall Street Journal. Een 
speciale eenheid van het Israëlische leger 
coördineert de steun die bestaat uit geld, 
medische hulpmiddelen en humanitaire 
hulp. Israël wil zo een buffer rond de 
Golan creëren tegen groepen die de 
Golan willen veroveren. | Foto: Flash90

Duitse soldaat ontslagen
Een soldaat van Afghaanse afkomst 
in het Duitse leger liet in een enquête 
weten voorstander te zijn van Hamas 
en ontkende Israëls bestaansrecht. 
Hierop werd de soldaat ontslagen, 
omdat hij zich “niet toewijdde aan het 
beschermen van de liberale democra-
tie waar en wanneer nodig”. De Duitse 
rechter sloot zich aan bij dat besluit.

israël aktueel | juli - augustus 2017 
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“Ik weet nog wel de eerste keer dat ik met Christenen 
voor Israël te maken kreeg. Dat was in september 
1999. Ik was net burgemeester van Urk en was uitge-
nodigd voor een sponsordiner van Christenen voor 
Israël op Urk. Daar ontmoette ik David Portowicz van 
het Jaffa Instituut en ds. George Kazoura die zich voor 
Arabische kinderen inzette. Beide projecten die door 
Christenen voor Israël ondersteund worden. 
De band tussen Urk en Israël bestaat al jaren. De men-
sen van Urk hebben intens meegeleefd met de staat 
Israël toen er in 1967 de dreiging was dat het land on-
der de voet zou worden gelopen. Die verbondenheid 
is altijd gebleven. Nieuwe ambassadeurs van de staat 
Israël komen altijd in hun eerste jaar naar Urk. Urk en 
Israël, dat is een warm bad.”

Verrassing
“Mijn directe betrokkenheid bij Christenen voor Israël 
begon pas in 2006. Ik werd gevraagd voor het bestuur. 
Ik heb toen gezegd dat ik eerst eens wilde meelopen. 
Sinds die tijd kent het bestuur kandidaat-bestuursle-
den. Dat ik voorzitter werd, was eigenlijk tot ieders 
verrassing – ook die van mijzelf. Er was een vacatu-
re opgesteld en we zochten de geschikte persoon. 
Tijdens de opening van een bestuursvergadering, die  
Karel van Oordt, oprichter van de stichting toen nog 

altijd bijwoonde, stelde hij spontaan voor om mij als 
voorzitter te benoemen. En zo is het gegaan.”

Verrijkend
“In de loop der jaren heeft het werk van Christenen 
voor Israël zich enorm ontwikkeld. De relatie met de 
Joodse gemeenschap in Nederland en Israël is ge-
groeid. De vriendschap wordt als warm ervaren door 
onze Joodse vrienden. Neem een ontmoeting met 
Nir Barkat, burgemeester van Jeruzalem, of Nathan 
Sharansky, voorzitter van het Joods Agentschap, dat is 
geen handje geven, dat is warmte. Dat is bijzonder om 
te zien, deze vriendschappelijk band die er is  tussen 
christenen en Joden. Het heeft ook mijzelf verrijkt. Ja, 
we hebben andere visies, maar toch … Ik sprak laatst 
met Benjamin Philip, directeur van de gaarkeuken 
Hineni in Jeruzalem, en hij zei: ‘We wachten op de 
komst of wederkomst van de Messias.’ Daarin merk 
ik dat er meer is dat je aan elkaar bindt, dan dat je 
scheidt. In alle ontmoetingen en bezoeken die ik 
samen met mijn vrouw Gerrie, voor Christenen voor 
Israël heb mogen doen, hebben wij ook geestelijke 
voeding gekregen. Dat werkt door, en dat geef je 
door.”

Boodschap van trouw
“Als stichting kunnen we rekenen op trouwe dona-
teurs. We mogen zien dat Hij trouw is. Met de eco- 
nomische crisis in het land de afgelopen jaren zeiden 
we als stichting: ook wij moeten dan bezuinigen.  
Maar Hij zegende het werk van de stichting en we 
ontvingen zelfs meer donaties. 
Ook op ander vlak zien we groei die we misschien 
niet zouden verwachten. De kerkelijke betrokkenheid 
van mensen daalt. Tegelijk groeit het aantal mensen 
dat zich aansluit bij ons werk. Misschien ligt de ver-
klaring wel in onze boodschap, die is namelijk het-
zelfde gebleven. De boodschap over Gods trouw aan 
Israël is onverminderd belangrijk en verdient blij-
vende aandacht, zowel binnen als buiten de kerk. We 
mogen Israël steunen door allerlei projecten. Dat is 
heel mooi, maar het gaat bovenal om de boodschap. 
Voor ons christenen is het belangrijk ons bewust te 
zijn van de tijd waarin we leven. Als Christenen voor 
Israël hebben we een boodschap die aanvullend mag 
zijn voor  de gemeente-opbouw.”
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interview

Antisemitisme
“De missie van Christenen voor Israël is wel breder 
dan alleen het brengen van de boodschap. We strij-
den ook tegen antisemitisme. Ik merk dat dat voor 
mensen soms best een moeilijk woord is. Ze stellen 
het gelijk aan discriminatie of rassenhaat. Maar ik 
zeg dan, laten we het dan ook maar vertalen naar 
wat het is: Jodenhaat. Dan weet je waar het om gaat. 
In de afgelopen jaren zie je die Jodenhaat via de 
BDS-beweging zijn weg vinden. Je ziet een samen- 
leving waarin wat er in Israël gebeurt verweten 
wordt aan de Joden hier in Nederland, maar ook in 
andere landen. Dat is zorgelijk. Als stichting hebben 
we daarom meerdere manifestaties gehouden.  
Demonstreren past ons niet. Toch hebben we een 
keer een protestbijeenkomst gehouden, in alle 
vroegte bij het kantoor van pensioenverzekeraar 
PGGM. Soms moet je gewoon opkomen voor waar 
je voor staat. Een boycot van Israël kan gewoon niet, 
het gaat om het principe. Iedereen weet waar  
Jodenhaat in de jaren dertig van de vorige eeuw toe 
heeft geleid. Daarom moeten we waakzaam en alert 
zijn. Maar laat ik toch tot besluit zeggen en herha-
len, de boodschap over Israël in Nederland die moet 
blijvende aandacht krijgen. Dat is Christenen voor 
Israël.”

Afscheid van voorzitter Dick Schutte
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kort nieuws

Hebreeuwse universiteit 
scoort goed

Elk jaar worden wereldwijd univer-
siteiten met elkaar vergeleken en 
in een kwaliteitslijst geplaatst. De 
Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem 
komt als beste Israëlische universiteit 
uit de bus, en staat dit jaar op plaats 
145 wereldwijd. Dat is drie plekken 
hoger dan vorig jaar. | Foto: Flash90

Nieuwe stad in Samaria
In Samaria is begonnen met de bouw 
van een nieuwe stad. De stad krijgt 
de naam Amichai. De stad wordt 
speciaal gebouwd voor de voormalige 
bewoners van Amona, die enige tijd 
geleden uit hun huizen werden gezet.

Wetten ook voor Judea 
en Samaria
Sinds 1 juni gelden alle wetten die 
door de Knesset worden aange-
nomen ook volledig voor Judea en 
Samaria. Tot nog toe stonden de 
gebieden in de eerste plaats onder 
militair bestuur, omdat de gebieden 
tijdens de Zesdaagse Oorlog in han-
den kwamen van Israël. Maar Israël 
vindt dat mensen die in Judea en Sa-
maria wonen gelijke rechten moeten 
hebben als de mensen die elders in 
Israël wonen.

Kerry’s vredescontouren

De voormalige Amerikaanse staats-
secretaris John Kerry onderzocht in 
de afgelopen jaren of een vredesdeal 
tussen de Israëli’s en de Palestijnen 
mogelijk was. De gesprekken begon-
nen in 2013 en gingen over vier zaken: 
wederzijdse erkenning, grenzen, 
status van Jeruzalem en het Palestijn-
se zogenoemde ‘recht van terugkeer’. 
De Palestijnen zouden bereid zijn 
Israël te erkennen als ‘staat van het 
Joodse volk’. Netanyahu was bereid 
om over grenzen te spreken op basis 
van 1967 met de nodige landruil. 
Maar de gesprekken stokten bij het 
onderwerp Jeruzalem en ook over 
het ‘recht op terugkeer’ kwamen ze 
er niet uit. Volgens Haaretz liepen de 
gesprekken vast doordat Abbas de 
mogelijke oplossingen voor Jeruzalem 
weigerde. | Foto: Flash90

Sinds Unesco in 2011 als eerste VN-in-
stantie de ‘staat Palestina’ erkende, 
hebben de Palestijnen geprobeerd 
om via de VN-cultuurorganisatie de 
geschiedenis te herschrijven. Al in 
2010 probeerden de Palestijnen de 
spelonk van Machpela als Palestijns 
erfgoed te claimen. In 2015 nam 
Unesco een resolutie aan, waarin de 
grafspelonk in Hebron en het graf 
van Rachel in Bethlehem werden 
erkend als ’islamitische heilige plaats’. 
Eind 2016 werd een Unesco-resolutie 
aangenomen, waarin elke Joodse band 
met de Tempelberg en de Klaagmuur 
werd ontkend en waarin deze plaatsen 
enkel met islamitische namen werden 
genoemd. En nu vergadert Unesco van 
2 tot 12 juni in Krakau in Polen over 
het Palestijnse verzoek om het graf 
van Israëls aartsvaders te erkennen als 
Palestijns werelderfgoed.

In gevaar
Het Palestijnse verzoek bouwt voort 
op eerdere resoluties over Hebron en 
Jeruzalem, waarin Israël werd om-

schreven als ‘bezettende macht’ en 
waarin Israël werd veroordeeld voor 
archeologische projecten in Jeruzalem 
en Hebron die ‘schadelijk de authen-
ticiteit en integriteit van historische 
plaatsen aantasten’. Niet alleen willen 
de Palestijnen de spelonk van Mach-
pela laten erkennen als Palestijns we-
relderfgoed, maar als werelderfgoed 
in gevaar. Dat gevaar zou bestaan uit 
Israëlische pogingen om het complex 
te verwoesten.

Argumenten hiervoor vinden de Pales-
tijnen in Israëlische werkzaamheden 
aan het complex die in de Palestijnse 
rapportage zijn opgeblazen tot onre-
alistische proporties. In werkelijkheid 
heeft Israël de werkzaamheden uitge-
voerd in goed overleg met de islami-
tische Waqf, de organisatie die het 
islamitische gedeelte van de spelonk 
beheert. Doel van de werkzaamheden 
was om het complex beter toegankelijk 
te maken voor zowel Joodse als mos-
limbezoekers.

Gekaapt
Duidelijk is dat de Palestijnen via hun 
lidmaatschap de agenda van Unesco 
hebben gekaapt en met steun van mos-
limlanden hun politieke strijd tegen 

Israël voeren. Dit gebeurt op geraffi-
neerde wijze waarbij telkens een kleine 
stap wordt gezet, die de basis vormt 
voor een volgende stap, waarbij Israël 
steeds meer in de hoek wordt gedreven. 
Eerst worden de Joodse historische 
banden en de islamitische historische 
banden gelijkgeschakeld. Dan worden 
de Joodse banden ontkend, vervolgens 
wordt Israël neergezet als bezetter en 
bedreiging voor het ‘Palestijnse culture-
le erfgoed’. Langzaamaan moet de we-

reld gaan geloven dat Israël Palestijnse 
geschiedenis probeert te verwoesten ...

Verdraaid
In werkelijkheid is de situatie ver-
draaid. De spelonk van Machpela en 
de Tempelberg hebben historisch veel 
sterkere Joodse dan islamitische pa-
pieren. De islam begon pas in de zesde 
eeuw, vele eeuwen nadat de aartsvaders 
in Hebron werden begraven of Salomo 
de eerste tempel bouwde in Jeruzalem. 
Israël koestert deze historische plaatsen 
en heeft altijd zorgvuldig zorg gedragen 
voor het onderhoud en de verbetering 
hiervan. Bovendien heeft Israël altijd 
gegarandeerd dat ook aanhangers van 
andere godsdiensten vrij toegang heb-
ben tot deze plaatsen.

Cultuuroorlog
Wat de Palestijnen via Unesco doen, 
is niets anders dan een cultuuroorlog 
tegen Israël voeren. Dit tot wanhoop 
van velen. Zelfs Unesco-directeur Irina 
Bokova ziet met lede ogen toe hoe het 
uitvoerend orgaan van haar organisa-
tie, waarin resoluties van de lidstaten 
democratisch worden aangenomen of 
verworpen, wordt gekaapt. Herhaalde-
lijk heeft zij het opgenomen voor Israël, 
maar ze staat machteloos tegenover 
een groot blok islamitische landen dat 
deze politieke resoluties steunt en veel 
westerse landen die zich, om politieke 
of diplomatieke redenen, onthouden 
van stemming en zo mogelijk maken 
dat deze leugens door de VN worden 
geaccepteerd.

Het geeft te denken wat er zou ge-
beuren als ‘Palestina’ ook door andere 
VN-organen wordt erkend als lidstaat.
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De Palestijnse Autoriteit heeft Unesco, de VN-organisatie voor onderwijs,  
wetenschap en cultuur gevraagd de oude stad van Hebron, inclusief  
de spelonk van Machpela te erkennen als Palestijns werelderfgoed.  
Opnieuw proberen de Palestijnen zo via Unesco een stukje Joodse  
geschiedenis uit te wissen en de wereld op te zetten tegen Israël.

Palestijnse cultuuroorlog 
via Unesco

Over de spelonk van Machpela, die Abraham kocht als familiegraf en waar de aartsvaders van Israël 
begraven liggen, is een Herodiaans complex gebouwd dat tegenwoordig zowel als moskee en synagoge 
wordt gebruikt. | Foto: Flash90

Het hoofdkwartier van Unesco in Parijs.  
| Foto: Flash90

‘Langzaamaan moet de wereld 
gaan geloven dat Israël 
Palestijnse geschiedenis  
probeert te verwoesten.’



De vrienden kozen voor de Israel  
National Trail (INT), een wandelroute 
die van Dan in het noorden tot aan 
Eilat in het zuiden van het land loopt. 
De totale wandelafstand is 950 km, 
verdeeld over 49 etappes. Jos en Edwin 
liepen in negentien dagen van Dan naar 
Tel Aviv, zo’n 350 km. Edwin: “Om de 
juiste route te lopen, gebruikten we 
de INT-reisgids van Saar en Henkin, 
Google Maps, en de bordjes van de INT, 
met het oranje blauw-witte logo.”

Rotsen en ravijnen
De insteek van de INT ligt bij het al 
wandelend kennismaken met het he-
dendaagse Israël. Maar je kunt het land 
niet los zien van zijn religieuze historie. 
Jos: “Toen we na een kleine twee weken 
lopen de Middellandse Zee zagen en 
over de zoveelste rotspartij moesten 
klimmen, dacht ik aan de woorden van 
de profeet Jesaja: ’Slecht elke heuvel, vul 
elk dal en maak alle wegen effen.’ Door 
het lopen van deze tocht zijn Bijbeltek-
sten voor mij meer gaan leven.”

Een groot gedeelte van het jaar liggen 
de temperaturen in het land rond de 
dertig graden. Edwin en Jos waren er 
eind maart, begin april. Edwin: “Van 
Israëliërs hoorden we dat dit de mooi-
ste periode is. Het regenseizoen is dan 
net voorbij en alles is groen. Ook was 
het nog niet zo warm.” De vrienden 
liepen per dag zo’n twintig kilometer. 
Jos: “Het was niet altijd makkelijk. Er 
zijn veel rotsen en ravijnen waar je 
overheen en doorheen moet. Soms 
zagen we het niet meer zitten, maar 
opgeven komt in ons vocabulaire niet 
voor. Wat het wandelen van de INT 
zo bijzonder maakt, zijn de ontmoe-
tingen met andere wandelaars. Dat 

maakt het lopen tot één van de toch-
ten die je als wandelaar gedaan moet 
hebben.”

Gastvrijheid en vertrouwen
In Israël mag je behalve in natuurpar-
ken overal wild kamperen. Jos: “Dat 
wisselden we af met het logeren bij 
Trail angels. Dat zijn mensen die vaak 
zelf ook de INT hebben gelopen en een 
bed, douche en soms ook eten of een 
wasmachine aanbieden. Op internet is 
een lijst met adressen.” Edwin: “Deze 
overnachtingen gaven ons de gelegen-
heid om uit de eerste hand met het 
dagelijks leven in Israël kennis te ma-
ken. Wat ons steeds weer opviel was de 
enorme gastvrijheid en het vertrouwen. 
Soms was de gastheer of gastvrouw van 
huis en werd ons gevraagd of wij het 
huis wilden afsluiten. Waar vind je dat 
nog in de wereld?”

Het thuisfront was wat kritisch over 
de tocht. “Israël is toch een gevaar-
lijk land?” Jos: “We hebben ons geen 
moment onveilig gevoeld. Israël is een 
moderne en stabiele staat in een poli-
tiek onrustige omgeving. Aan het begin 
van onze wandeling, in het noorden, 
niet ver van de grens met Syrië, waren 
militairen zichtbaar aanwezig. We zijn 
wel vaker militairen tegengekomen, 
maar dat gaf een prettig gevoel.”

Vervolg
Volgend jaar zijn de enthousiaste vrien-
den weer terug. “We hebben nu slechts 
350 kilometer gelopen van de totale 
route. Begin volgend jaar willen we Tel 
Aviv - Jeruzalem - Arad lopen en als we 
voldoende tijd hebben, zeg vijf tot zes 
weken, misschien zelfs door  
tot Eilat.”
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De 40-jarige Jos, laborant uit Zeist, en de 47-jarige projectmanager Edwin uit Zevenaar  
zijn al jaren wandelvrienden en liepen onder andere samen de Vierdaagse van Nijmegen.  

Dit jaar kozen ze voor een wandeltocht in Israël. Jos: “Naast mijn werk heb ik theologie gestudeerd.  
Dan krijg je al gauw een band met Israël.”

De Israel National Trail

Al wandelend  
Israël leren kennen

interview

Tips
•   Wees goed getraind (belangrijk 

voor je voeten, maar oefen ook 
het dragen van bepakking).

•   Zorg voor een goede rugzak, 
wandelschoenen en naadloze 
sokken.

•   Koop een simkaart voor je mobiel 
in Tel Aviv (niet op de luchtha-
ven, dan is die veel duurder) om 
Google Maps te gebruiken.

•   Koop het boek van Saar en Hen-
kin.

•   Op internet vind je een lijst met 
Trail angels.

•   Verdiep je van tevoren in versla-
gen op internet van wandelaars 
die je voorgingen.

•   Belangrijkst: sta overal voor 
open!

Foto’s: Jos en Edwin
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Hoe Iran in stilte Israël nadert
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Terwijl de obsessie met het zeventig jaar oude Pales-
tijns-Israëlische conflict voortduurt en een coalitie van 
zeventig landen nog altijd bezig is om het IS-kalifaat 
te bestrijden, is Iran bezig een plan uit te voeren dat de 
toekomst van Israël en het Midden-Oosten als geheel 
bedreigt.

Iraanse invloed op Iraakse leger
Dat Iraanse plan werd in augustus vorig jaar bloot-
gelegd door Mohammad Ali Al Falaki, een gepensio-
neerde commandant van de Iraanse Revolutionaire 
Garde (IRG). In een interview met Mehr News zei hij 
dat de IRG een ‘bevrijdingsleger’ had gevormd dat 
zou worden gestationeerd in Irak, Syrië en Jemen.
Kort daarna werd duidelijk dat Iran bezig was 
Noord-Irak over te nemen. Het vulde daarmee het 
vacuüm op dat werd achtergelaten door Islamiti-
sche Staat (IS). Het eerste directe bewijs hiervoor 
werd geleverd toen Arabische media herhaaldelijk 
rapporteerden dat Soleimani, de commandant van 
de Quds Brigade van de IRG, persoonlijk grote 
veldslagen tegen IS overzag. Die veldslagen werden 
uitgevoerd door het Iraakse leger en een verzame-
ling van door Iran gesteunde sjiitische milities die 
eind vorig jaar officieel werden toegevoegd aan het 
Iraakse leger.

In het kielzog van het offensief tegen IS
Toen het offensief tegen IS in Mosul begon, werd 
duidelijk dat Iran grote waarde hechtte aan het in bezit 
krijgen van dorpen en steden in Irak. Terwijl de Iraakse 
strijdkrachten zich concentreerden op het bevrijden 
van Mosul, dat voornamelijk soennitisch is, begonnen 
de door Iran gesteunde milities het gebied rondom de 
stad te veroveren. Dat offensief werd in mei gevolgd 
door een soort ‘blitzkrieg’ die deze milities aan de grens 
met Syrië bracht. Ook dit offensief werd door IRG-com-
mandant Soleimani overzien en de militiecommandan-
ten gaven aan dat Syrië de volgende halte was.

Amerikaanse tegenmaatregelen te laat
Tegelijkertijd zag de Amerikaanse regering van Donald 
Trump onder invloed van Israëlische waarschuwingen 
in dat er iets gedaan moest worden aan het Iraanse 
plan om een verbinding te creëren met de Middel-
landse Zee en de Golanhoogvlakte. De Amerikanen 
voerden daarom op beperkte schaal versterkingen aan 
in Oost-Syrië en wilden het Vrije Syrische Leger en 
aanverwante milities gebruiken om een tegenwicht te 
creëren die een Iraanse overname van het Iraaks-Sy-
rische grensgebied moest voorkomen. De genomen 
maatregelen waren echter volstrekt onvoldoende en 
kwamen te laat.

In Zuid- en Oost-Syrië vonden namelijk tegelijkertijd 
dramatische veranderingen plaats die gerelateerd 
waren aan het Iraanse plan. Kort nadat de door Iran 
gesteunde Iraakse milities waren toegevoegd aan 
het Iraakse leger werd terreurorganisatie Hezbollah 
namelijk officieel onderdeel van het Syrische leger. 
Het Syrische leger zoals we dat kenden, hield daarmee 
in feite op te bestaan. Ook bracht Iran duizenden 
sjiitische strijders naar Syrië die het leger van Assad de 
benodigde gevechtskracht moesten geven om gebied 
terug te winnen. Vandaag de dag zijn er meer dan 
zeventigduizend sjiitische strijders uit Afghanistan, 
Pakistan, Iran (IRG), Libanon (Hezbollah) en Irak in 
Syrië die de ruggengraat vormen van Assads leger.

Vreemdelingenlegioen
Velen van deze strijders in Assads leger waren sjiitische 
vluchtelingen die in Iran asiel aanvroegen. Vanwege 
hun lage maatschappelijke positie in Iran konden zij 
gemakkelijk geronseld worden voor de strijd in Syrië. 
Iran betaalt deze strijders namelijk tussen de 500 en 
1000 dollar per maand. Dit sjiitische vreemdelin-
genlegioen, samen met de Russische interventie van 
september 2015, is het geheim achter de onverwachte 
wending in de Syrische burgeroorlog en de drijvende 

kracht achter de reeks successen van de pro-Assadcoa-
litie sinds 2016.

Raqqa lijkt het nieuwe Berlijn
Die reeks successen begon pas echt met de val van 
Aleppo eind 2016 en heeft het Syrische leger (in zijn 
nieuwe samenstelling) nu aan de grens met Irak 
gebracht. Ondanks de lastminute-maatregelen van het 
Amerikaanse leger, dat nog steeds de grensovergang 
Al-Tanf in handen heeft, konden de Amerikanen niet 
voorkomen dat de pro-Assadcoalitie het grensgebied 
met Irak weer in handen zou krijgen.
De volgende stappen in het creëren van de verbin-
ding met de Golan en de Middellandse Zee zijn het 
bevrijden van de Oost-Syrische stad Deir e-Zur, die 
nu nog in handen is van IS, en het ontregelen van het 
offensief tegen Raqqa, de hoofdstad van IS. De door de 
Koerdische militie YPG gedomineerde Syrian Demo-
cratic Forces (SDF) begon in juni aan het eindoffensief 
tegen Raqqa en drong de stad aan de oostkant binnen. 
Dit wordt door de Amerikanen gesteund. Tegelijk viel 
het Syrische leger de stad aan en begint de situatie te 
lijken op wat er in Berlijn gebeurde aan het eind van 
de Tweede Wereldoorlog.

‘Bevrijdingsleger’ langs de Israëlische grens
Voor Israël is echter het belangrijkst wat er momenteel 
langs de Jordaanse grens gebeurt. Daar werkt Iran aan 
de realisatie van een ander onderdeel van het plan voor 
de verbinding met de Golan en de Middellandse Zee. 
Eind februari maakte Akram el-Q’aabi, de commandant 
van de Iraakse sjiitische militie Al-Nujaba, bekend dat 
er een speciale sjiitische brigade zou worden opgericht 
die tot doel had de Golanhoogvlakte te bevrijden. Deze 
brigade, moet het Syrische leger gaan helpen bij het te-
rugwinnen van ‘gestolen land’, niet alleen op de Golan 
maar ook in andere delen van ‘bezet Palestina’.

» Lees verder op pagina 12.

Grotendeels onttrokken aan het oog van de media vindt een dramatische  
omwenteling plaats in twee conflictzones in het Midden-Oosten.

Iraakse soldaten nabij Mosul. Het Iraakse leger is hoe langer hoe meer een door Iran aangestuurde gevechtsmacht. | Foto: Mstyslav Chernov / CC4.0 Wikimedia Commons
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De ‘grondtoon’ van de 
Hebreeuwse Bijbel 

De grondtoon 
Het was Mozes die voor de oren van het volk het verband 
aangaf tussen het al of niet dienen van God en de conse-
quenties daarvan: de zegen of de vloek. Deuteronomium 28 
somt allereerst de gevolgen op van het wél dienen van God 
door het volk. Er wordt voorspoed beloofd, ’melk en honing’: 
vruchtbaarheid, en vooral regen zodat de oogst veilig is. 
Maar valt het volk van de Heere af, denk aan de Baäls, dan 
volgen droogte, misoogst, ziekten, en uiteindelijk verban-
ning. Nu, voor het niet dienen van God, het afvallen van 
Hem, treffen we woorden aan die steeds weer nadrukkelijk 
worden gebruikt en die ook met elkaar samenhangen. Iedere 
keer als je ze tegenkomt, is het alsof er een fundamentele 
gedachte doorbreekt naar de oppervlakte, een grondtoon als 
het ware die doorklinkt en die gehoord wil worden. 

Profetentaal 
In de taal van de profeten treffen we ze onophoudelijk aan. 
Zo stuiten we bijvoorbeeld in Jeremia 14 op een drietal 
woorden met een sterke samenhang. Dit hoofdstuk illus-
treert de woorden van Mozes: droogte en daardoor misoogst, 
kale heuvels, en gejammer in Jeruzalem. De profeet spreekt, 
vers 1-6, maar dan komt er in vers 7 een reactie, een soort 
van antwoord vanuit het volk. Dat antwoord onderzoeken 
we nu. “Al getuigen onze ongerechtigheden tegen ons, Here, 
doe het om uws naams wil. Want vele zijn onze afdwalingen, 
tegen U hebben wij gezondigd.” Het gaat om deze drie cursie-
ve woorden. Onze ongerechtigheden luidt in de grondtekst: 
avonénoe. Het enkelvoud is: avón. Dat is afgeleid van de 
woordstam aváh, afwijken, wegbuigen. We zien dit woord 
bijvoorbeeld ook bij de profeet Jesaja: “Uw ongerechtigheden 
zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God” (59:2). 
Uw ongerechtigheden: avonotechéem. 

Afdwalingen 
Het tweede woord, afdwalingen, luidt in de grondtekst 
mesjoevoténoe. Dat is afkomstig van de woordstam sjoev, die 
allereerst ‘terugkeren’ betekent, maar ook wordt gebruikt 
voor ‘zich afkeren’. Die laatste betekenis is hier in gebruik. In 
Jeremia 8:5 wordt het volk de ’Afkerige’ genoemd, en Jeruza-
lem ‘Bestendige Afkerigheid’. 
Dan nog het derde woord uit vers 7, ‘wij hebben gezondigd’: 
chatánoe. Hier gaat het om de woordstam chatá. De beteke-

nis wordt afgeleid van Richteren 20:16, waar sprake is van 
“slingeraars die een steen konden slingeren tot op een haar, 
zonder te missen” ... ve-lo-jachati. 

Het samengaan van deze drie termen 
Wat we zien als we de drie woorden naast elkaar zetten is: 
afstand. Avón, niet ongerechtigheid maar afwijking; mesjoe-
váh, afkerigheid, afvalligheid, en chatá, missen, hebben het 
volgende gemeenschappelijk: afstand. Een afstand die er 
tussen God en de mens niet mag zijn, is de reden van deze 
begrippen. Ze worden hier gedrieën bijeengezet binnen 
eenzelfde vers en zo versterken ze elkaar. Allereerst beseffen 
we natuurlijk dat het gaat om afstand tot God. Men raakt 
verwijderd van God door van Hem af te wijken, door van 
Hem afkerig te worden en als derde, door God, al zondigend, 
te missen. Maar we kunnen nog dieper graven. Het afwijken, 
afkerig zijn en missen gebeurt feitelijk ten opzichte van het 
verbond. Het verbond dat God sloot met Zijn volk Israël 
behelst een wederzijdse verplichting waarvan niet afgewe-
ken kan en mag worden. Er kan geen afstand van genomen 
worden zonder gevolgen. Om dat duidelijk te krijgen moeten 
we denken aan het verbond tussen God en Abram in Genesis 
15. Daar lagen de twee helften van dieren tegenover elkaar en 
ging er een vurige fakkel tussen de stukken door. De verkla-
ring is dat die twee helften onmiskenbaar bij elkaar horen, 
ze zijn immers afkomstig van hetzelfde dier. Ze zijn één 
geweest! 

Mozes 
Als je Jeremia 14:1-6 leest dan zie je dat de profeet juist die 
ellende beschrijft die rechtstreeks herinnert aan de woor-
den van Mozes van destijds. Aan diens waarschuwing voor 
droogte en daardoor geen oogst als het volk zich van God 
zou afkeren. Vers 7 formuleert het antwoord van het volk op 
de woorden van Jeremia, en wel op drie manieren binnen 
één en hetzelfde vers. Het volk begrijpt en erkent dat het 
door hun avén van God is afgeweken, dat het zich heeft 
afgekeerd van Hem door hun mesjoeváh en Hem heeft gemist 
door hun chatá. Bij Jeremia hoor je de echo van Mozes’ woor-
den uit Deuteronomium 28. Meer dan honderdzeventig keer 
zien we chatá, zondigen, in de Tenach. Avón, afwijking, ruim 
driehonderd keer. Die echo klinkt door heel de Hebreeuwse 
Bijbel, en wordt zo een langgerekte grondtoon. 
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Het Hebreeuws spreekt altijd helderder en directer dan welke vertaling ook.  
Het geeft nu eenmaal de oorspronkelijke formuleringen. En wat meer is:  
in het Hebreeuwse origineel komen de belangrijke begrippen vaak voor  

in sterk met elkaar samenhangende termen en dat bevordert het juiste begrip. 

Foto: Flash90

De twintigste letter van het 
alefbeet is de resj. Het is de let-
ter r. Het oude teken, waarvan 
ook de Griekse Rho (letterte-
ken: ?) en onze R van afstam-
men verbeeldde een hoofd. Het 
Aramese resj betekent ‘hoofd’, 
net als het Hebreeuwse rosj 
– op zichzelf een opmerkelij-
ke benaming voor een letter 
die bijna aan het eind van het 
alefbeet staat! Je zou kunnen 
zeggen dat de Hebreeuwse resj 
iemand verbeeldt die het hoofd 
buigt.

‘Hoofd’ heeft in het Hebreeuws 
ook het aspect van begin of 
beginsel in zich. De chassidische 
traditie merkt op dat er in het 
alefbeet vier van zulke ‘hoofd-
letters’ zijn, zoals de Joodse 
kalender ook vier verschillende 
nieuwjaarsdagen kent. De alef 
is natuurlijk het begin van het 
alefbeet. Maar de he, de uitade-
ming, is het beginsel waaruit 
de uitspraak van iedere letter 
wordt gevormd. In het schrift 
begint elke letter met een punt, 
de letter jod. De resj, ten slotte, 
is het principe van de betekenis, 
de kennis. Samen vormen deze 
letters het woord arjèh, leeuw, 
het eerste van de vier dieren in 
Ezechiëls visioen van de god-
delijke troonwagen (Ezechiël 1). 
Maar je kunt er ook het woord 
jir’ah van vormen, dat ‘vrees’, 
ontzag, betekent.
‘Het beginsel van wijsheid is de 
‘vreze’, de eerbied voor de Hee-
re’ (Psalm 111:10). In Spreuken 
1:7 staat in plaats van wijsheid 
‘kennis’. Voor werkelijke kennis 
en wijsheid moet je ontvanke-
lijk zijn. Die ontvankelijkheid 
ontstaat in het ontzag voor de 
Heere, waardoor het ego als 
het ware opengebroken wordt 
voor de werkelijkheid buiten 
jezelf, want je staat open voor 
de Bron van de werkelijkheid, 
de Schepper.

Bij de letter qof zagen we al dat 
de resj ook kan staan voor de 
rasja’, de kwaaddoener. Maar 
de rasja’ kan terugkeren van zijn 
kwade wegen en zich bekeren 
tot de Qadosj, de Heilige God. 
In de weg van de bekering 
wordt de resj van rasja’ rosj, 
hoofd. 

De getalswaarde van de resj 
tweehonderd. Tweehonderd 
‘zuz’ is in de Talmoed de 
armoedegrens. Iemand die 
minder heeft, mag een beroep 
doen op de liefdadigheid van de 
gemeenschap.
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Het alefbeet
Kees de Vreugd
kdvreugd@cvi.nl
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kort nieuws

Salaris stijgt
In het eerste kwartaal van 2017 zijn de 
salarissen van Israëli’s gemiddeld met 
5 procent gestegen. Vertaald naar een 
gemiddeld salaris voor een voltijd- 
baan is dat 2653 euro. Eind 2016 was 
de jaarlijkse salarisstijging 4,7 procent. 
De stijging is voor een deel te verkla-
ren uit het verhoogde minimumloon.

Drogisterijartikelen 
duur
Israël importeert zijn toiletartikelen en 
reinigingsmiddelen. Dat heeft een na-
delig effect op de prijs. Doorgaans zijn 
de producten dubbel zo duur als in het 
buitenland. Dat blijkt uit een onder-
zoek van het Israëlisch ministerie van 
Wetenschap naar de hoge kosten voor 
levensonderhoud in Israël.

Protest-T-shirt uit 
schappen

De T-shirts en sweaters in de schappen 
van de Amerikaanse warenhuizen van 
Sears lagen er niet lang. De kleding-
stukken hadden felle protestleuzen 
als ‘Free Palestine, End Israeli Oc-
cupation’, een vuist in de kleuren van 
de Palestijnse vlag, of de hele kaart 
van Israël met de leus ‘Free Palestine’ 
eroverheen. Er was soms ook nog een 
verkoopadvies bij de shirts: ‘Laat je 
mening horen over het Arabisch- 
Israëlische conflict met dit krachtige 
ontwerp’. Door klachten en protest van 
de klanten haalde Sears de producten 
uit de verkoop. | Foto: screenshot

Lof voor Israël
De OESO prijst Israël voor de groei 
van zijn economie en voor de lage 
werkloosheid. De Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ont-
wikkeling bracht rapport uit over de 
economie van Israël. Het rapport had 
ook een kritische noot: de vastgoed-
markt staat onder enorme spanning 
en daar is meer aandacht voor nodig.

West-Negev  
geregistreerd

Recentelijk zijn stukken land in het 
westen van de Negevwoestijn gere-
gistreerd als staatsland. Hierdoor is 
verdere ontwikkeling van het gebied 
mogelijk. De stukken land waren niet 
eerder geregistreerd omdat er ook 
bedoeïenen in het gebied wonen.  
| Foto: Flash90

Amerikaanse defensiefunctionarissen op het vliegveld in Baghdad. De Amerikaanse interventies in Syrië hebben amper effect gehad op de Iraanse ambities om een 
corridor te creëren van Iran naar de Middellandse Zee. | Foto: defense.gov

» Vervolg van pagina 10.

Israël zag het teken aan de wand en 
vanaf dat moment zette premier Benja-
min Netanyahu de Iraanse imperialisti-
sche expansiepolitiek weer hoog op de 
internationale agenda. De Israëlische 
minister van Inlichtingen Yisrael Katz 
reisde enkele keren naar Washington om 
de politiek ten aanzien van de Iraanse 
dreiging voor Israël te bespreken met de 
regering-Trump. Katz riep op tot interna-
tionale coördinatie van de pogingen om 
Iran te stoppen.

Tegenmaatregelen lijken vruchteloos
Ook hier lijken de pogingen om Iran af te 
houden van de realisatie van zijn doe-
len echter te laat te komen en te weinig 
effectief te zijn. De Amerikanen proberen 
via het herinvoeren van sancties en het 
vormen van een nieuwe coalitie samen 

met soennitische islamitische landen Iran 
onder druk te zetten. Israël valt geregeld 
Iraanse wapenkonvooien in Syrië aan. 
Dit heeft niet kunnen voorkomen dat 
de Iraanse as in Syrië nu aan de voet van 
de Golanhoogvlakte in Syrië is komen te 
staan. De aanval die de islamistische re-
bellengroepen in het zuiden van de Golan 
moet verdrijven, lijkt een kwestie van tijd 
nu het Syrische leger de stad Dara’a, even 
ten zuiden van de Golan, onophoudelijk 
bombardeert.

Israël trekt rode lijn
Israël heeft aangegeven dat iedere Iraanse 
poging om voet aan de grond te krijgen op 
de Syrische Golanhoogvlakte het over-
schrijden van een rode lijn vormt voor de 
Joodse staat. De recente toename van Isra-
elische luchtaanvallen op Iraanse wapen-
konvooien moet daarom gezien worden 
als een signaal aan Iran dat direct militair 

ingrijpen in Syrië door het Israëlische leger 
niet langer kan worden uitgesloten, mocht 
Iran deze rode lijn overschrijden.
De regering in Jeruzalem weet dat Iran 
niet zonder reden de IRG-brigade die 
buiten Iran opereert, de naam al-Quds 
(Jeruzalem) gaf. Na de complete overna-
me van Libanon door Hezbollah, waar-
mee Iran nauwe banden heeft, zal Israël 
moeten voorkomen dat hetzelfde in Syrië 
gebeurt, zeggen politici en experts in Isra-
el. Zij vinden dat het niet alleen om Israël 
gaat, maar om de toekomst van het gehele 
Midden-Oosten.
De vorming van de Amerikaanse isla-
mitische anti-Irancoalitie in Riyad, de 
hoofdstad van Saoedi-Arabië, eind mei 
leek een kleine en verlate stap in de goede 
richting. Maar zonder een duidelijk plan 
en voldoende militaire druk zal Irans plan 
met Syrië en Irak binnenkort werkelijk-
heid worden.

Israëlische brandweerlieden doven een 
bosbrand tussen Tel Aviv en Jeruzalem. 
De Israëlische natuur is tijdens het 
droogteseizoen van de zomer en de gro-
te warmte erg gevoelig voor bosbranden. 
Eind 2016 maakten Palestijnse terroris-
ten hier misbruik van door branden te 
stichten bij Israëlische bevolkingscentra. 
Duizenden mensen moesten toen hun 
huizen verlaten vanwege het brandge-
vaar en honderden huizen brandden af. 
Die herinnering maakt dat brandbestrij-
ders in Israël nu het droge seizoen weer 
is aangevangen, extra alert zijn.  
| Foto: Flash90

Alert op 
bosbranden
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Ontdek het nieuwe Israëlcentrum met provinciegenoten 

Feestelijke Open Dagen
Dit najaar is het zover: dan opent het nieuwe Israëlcentrum zijn deuren. Het gebouw wordt echt een 
ontmoetingscentrum en daarom heten we u er heel graag welkom! In oktober, november en december 
organiseren we allerlei leuke en interessante activiteiten waarbij u een kijkje krijgt achter de schermen 
van het nieuwe Israëlcentrum.

Bijvoorbeeld tijdens de feestelijke Open Dagen die we 
in oktober houden. Op elke dag van de herfstvakantie is 
er een andere provincie met een uniek programma aan 
de beurt. Naast een feestelijk onthaal met gebak en een 
rondleiding door het nieuwe Israëlcentrum is er tijdens 
de Open Dagen veel ruimte voor ontmoeting, samen-
zang, Bijbelstudies en aandacht voor het Joodse heden en 
verleden van elke provincie.

Bussen
Omdat het ons zo leuk lijkt om jullie in het nieuwe 
Israëlcentrum te ontmoeten, maken we het u graag ge-
makkelijk om naar de Open Dagen te komen. Vanuit elke 
provincie rijden er daarom bussen naar Nijkerk.  

Vanaf oktober kunt u terecht in ons nieuwe Israël- 
centrum aan de Henri Nouwenstraat 34. Op dit  
moment wordt dit centrum gebouwd. Christenen 
voor Israël zal dit pand kunnen huren tegen een  
lagere huurprijs dan we nu betalen.

Draagt u uw steentje bij?
Het Israëlcentrum is van u en ons samen. Het wordt 
een plek waar u echt ‘thuiskomt’ in Israël, een positief 
visitekaartje voor het meest bijzondere land ter wereld! 
Wilt u ook uw steentje bijdragen aan de inrichting van 
het nieuwe Israëlcentrum? 
Dat kan online via cvi.nl/doneren, of maak uw gift over 
op NL38 ABNA 0529 310 252 onder vermelding van  
‘inrichting Israëlcentrum’. 

» Voor meer info over het nieuwe Israëlcentrum 
 kijkt u op cvi.nl/gebouw.

Foto: CvI

Het nieuwe Israëlcentrum

De prijzen en opstapplaatsen maken we binnenkort 
bekend op cvi.nl/opendagen.

Concert 
Op zaterdag 14 oktober geeft het Hineni Symfonie 
Orkest van 16.00 tot 17.00 uur een concert in de Fon-
teinkerk in Nijkerk, vlak naast het nieuwe Israëlcentrum. 
Combineer dit concert met een bezoekje aan het Israël-
centrum, waar koffie en gebak voor u klaar staan. Boven-
dien ontvangt u dan 50 procent korting op uw entreebe-
wijs voor het concert. U betaalt dan nog maar € 4,-! 

» Bestel uw concertkaarten via cvi.nl/14oktober 
 of bel  033-245 88 24.

Maandag 16 oktober Zuid-Holland
Dinsdag 17 oktober Noord-Brabant & Limburg
Woensdag 18 oktober Utrecht
Donderdag 19 oktober Zeeland
Vrijdag 20 oktober Gelderland
Zaterdag 21 oktober Overijssel

Maandag 23 oktober Flevoland
Dinsdag 24 oktober Noord-Holland
Woensdag 25 oktober Drenthe
Vrijdag 27 oktober Friesland
Zaterdag 28 oktober Groningen

Noteer alvast de dag van uw provincie in uw agenda: 

» Het hele programma per provincie is binnenkort te vinden via cvi.nl/opendagen.
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Bestel tijdig uw kranten

Israëlzondag 2017
Op zondag 1 oktober is het weer Israëlzondag. In de Pro-
testantse Kerk Nederland (PKN) en veel andere gemeen-
ten wordt dan in het bijzonder stilgestaan bij de rol van 
Israël in Gods Woord.

Een prachtige gelegenheid om ook het werk van Chris-
tenen voor Israël onder de aandacht te brengen. Daarom 
kunt u onze speciale Israëlzondagkrant aanvragen om  
bij u in de kerk of gemeente uit te delen. Doet u mee?

Al jaren komen mensen in september van heinde en  
verre naar het Israëlcentrum in Nijkerk om pakketten 
kranten op te halen voor het uitdelen op Israëlzondag. 
Dit jaar is dit echter niet mogelijk, vanwege de verhui-
zing van het Israëlcentrum die in dezelfde periode zal 
plaatsvinden. Wij willen u dan ook vriendelijk vragen  
om uw kranten vóór 1 augustus al te bestellen via  
christenenvoorisrael.nl/israelzondag. Aan de hand van de 
aanvragen kunnen wij dan de oplage bepalen. De kranten 
zullen vervolgens worden toegestuurd per post. Via het 
bestelformulier kunt u eventueel een machtiging voor een 
bijdrage in de verzendkosten invullen. Alvast hartelijk dank!

Honderden bezoekers kwamen in mei en juni al naar Nijkerk om onze zomerexpositie Jubeljaar in Jeruzalem 
te bekijken. Daarbij werden zij verrast door de vele kunstwerken over Jeruzalem die in de gangen van het Israël- 
centrum worden geëxposeerd in de open expositie Mijn Jeruzalem. En als klap op de vuurpijl kregen al deze 
bezoekers gratis het magazine Jeruzalem mee.  
Tot eind augustus kunt u in het Israëlcentrum aan de Patroonstraat 1 in Nijkerk deze exposities komen bekij-
ken. Dagelijks (behalve op zondag) van 10.00 tot 16.00 uur kunt u het centrum gratis bezoeken om dit licht op 
de heilige stad te laten schijnen.

Dagelijks geopend in juli en augustus: Jubeljaar in Jeruzalem

Bezoek onze zomertentoonstelling
Jeruzalem spreekt al eeuwenlang tot de verbeelding van velen. Maar de werkelijke betekenis van de stad ging aan 
velen voorbij. Pas in onze tijd zien we hoe de stad weer opbloeit en hoe Bijbelse beloften tot vervulling komen. En 
we beseffen dat dit opnieuw de stad zal zijn waar de Heere Zijn Naam wil doen wonen. En dit vervult ons met hoop!

Foto: Flash90
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Misschien zou u graag meer willen horen over Gods plan met Israël. Is het u niet 
helemaal helder hoe u dit nu moet verstaan en zoekt u een spreker die hierover 

wat meer helderheid kan verschaffen? Of bent u al gevorderd in kennis, maar 
zit u met een specifieker thema of een vraag waar u graag eens wat licht op 

zou willen laten vallen.
Christenen voor Israël heeft diverse sprekers die graag naar u toe komen 

om te vertellen over Israël vanuit Gods Woord. Of het nu een jongere 
of oudere groep is, reformatorisch of evangelisch, mannen of vrou-

wen; er is vast een spreker te vinden. 

    » Op christenenvoorisrael.nl/sprekers vindt u een overzicht 
van de sprekers en een uitnodigingsformulier. In overleg maken 

we een afspraak met de juiste spreker voor uw publiek. 

Isreality  
Jongerenweekend 
2017
Van 3 tot en met 5 november is ’ie er weer: het eni-
ge echte Isreality Jongerenweekend! En dat wordt 
weer een heel tof weekendje met goeie sprekers, 
samen zingen, workshops en gezelligheid.

Het thema is dit jaar ‘Geroepen door rabbi Jezus’. Wat 
kunnen we leren van Jezus’ onderwijs over het Konink-
rijk, Israël en Jeruzalem? En hoe word jij ingeschakeld om 
daarin betrokken te zijn? 
Het Isrealityweekend vindt plaats in Lunteren en is er spe-
ciaal voor jongeren van 15 tot 28 jaar. Inschrijven doe je via 
isreality.nl/weekend. En het kost je maar E 59,- all-in! 

» Check isreality.nl/weekend voor het programma en 
meer info.

Israël op social media

Christenen voor Israël en de jongerenbeweging Isreali-
ty zijn niet alleen via deze krant te volgen, maar ook op 
sociale media. Via Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, 
Spotify en Whatsapp. Zo kun je via jouw favoriete media-
kanaal op de hoogte blijven van nieuws uit Israël en onze 
activiteiten, maar je vindt er ook prachtige foto’s, video’s 
en muziek! Bezoek christenenvoorisrael.nl of isreality.nl 
voor de links!

Tulpen voor Israël

Wij komen graag naar u toe

Foto: Isreality

Foto: Christiaan Colen / CC2.0 Flickr.com

Jaarlijks reist Christenen voor Israël met dozen vol 
tulpenbollen naar Israël om deze namens u uit te de-
len. De bollen zijn namelijk niet zomaar een cadeautje, 
ze zijn betaald door mensen als u die Israël een hart 
onder de riem willen steken. Aan de zakjes met bollen 
zitten kaartjes met adressen van Nederlandse vrienden 
die Israëli’s willen bemoedigen. De bollen worden in 
november uitgedeeld door heel Israël en geplant in 
tuinen, plantsoenen en parken. In maart bloeien de 
bloemen door heel Israël als een herinnering aan onze 
vriendschap. Uit de actie zijn zelfs bijzondere vriend-
schappen ontstaan met Israëli’s die terugschreven naar 
de Nederlandse afzenders op de kaartjes. 

» Doet u mee met deze bijzondere actie? Kijk dan op 
christenenvoorisrael.nl/tulpenactie voor meer infor-
matie en een bestelformulier voor zakjes met bollen. 

Onze sprekers geven in het hele land lezingen en Bijbelstudies over Israël. We zijn op zoek naar gemotiveer-
de vrijwilligers die praktische ondersteuning willen bieden tijdens deze avonden. Denk aan het opzetten en 
beheren van de boekentafel, de praktische mededelingen en collecte tijdens de avond en het ondersteunen 
van de spreker, zodat deze zich volledig kan richten op de lezing. We zoeken met name nog iemand die woont 
in het noorden of het zuidwesten van Nederland. Heb je ruime ervaring met het spreken voor publiek, ben je 
enthousiast over Israël, in het bezit van een auto en ben je enkele avonden per maand beschikbaar? Stuur je cv 
en motivatie naar saravanoordt@cvi.nl.

Niet alleen in Nederland bereikt Christenen voor 
Israël christenen met de boodschap over Gods trouw 
aan Israël.  
Wereldwijd ontstaan bewegingen binnen de kerk die 
beseffen hoe belangrijk Israël is in Gods plan met 
deze wereld, en die hier meer over willen leren en 
uitdragen. Christenen voor Israël Internationaal (C4I) 
is zo wereldwijd actief om Gods trouw aan Israël te 
verkondigen. 
Deze zomer verschijnt een nieuwsbrief over dit mooie 
werk. Houd uw brievenbus dus in de gaten!

Nieuwsbrief internationale werk

Foto: C4I

Komend najaar ontmoeten we u natuurlijk graag in het nieuwe Israëlcentrum in Nijkerk. Maar even zo 
graag komen we naar u toe om bij u een lezing of seminar te geven over Gods trouw aan Israël.

Vrijwilligers gezocht
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Laat Israël u bemoedigen
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De Oude Stad van Jeruzalem met de Heilig Grafkerk. | Foto: Flash90
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4 – 12 september 2017 € 1395,- 

Vogelvluchtreis

16 – 23 oktober 2017  € 1395,-

Bijbelreis 

16 – 26 oktober 2017  € 1775,- 

Vanuit België naar Israël 

4 – 12 maart 2018  € 1595,-

Lentereis

9 – 16 april 2018  € 1325,- 

Vrouwenreis 

24 april – 2 mei 2018  € 1595,- 

Vogelvluchtreis

30 april – 7 mei 2018  € 1345,-

Bijbelreis voor beginners

30 april – 10 mei 2018  € 1745,-

Israël 70 jaar

10 – 17 mei 2018  € 1395,- 
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Jaarlijks organiseert Christenen voor 
Israël een aantal studiedagen voor pre-
dikanten en voorgangers. Doel van deze 
studiedagen is om een ontmoeting te 
hebben met het Joodse volk. We nodigen 
daarom rabbijnen uit om over een thema 
te spreken en hierover met hem in ge-
sprek te gaan. Een verrijkende ervaring.

De studiedagen staan dit jaar allemaal in het 
teken van Jeruzalem. Het thema voor deze dag is 
ontleend aan Psalm 122 vers 1: “Wij zullen naar 
het huis van de Heere gaan”. Rabbijn Eisen sprak 
bijvoorbeeld in juni 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? Deze en meer vragen 
kwamen aan de orde. De studiedagen worden 
gehouden in de Goede Herderkerk, Willem 
Alexanderplein 14, Nijkerk (naast het NS-station). 
Deelname bedraagt E 17,50 (inclusief lunch). Het 
programma is van 10.00 tot 15.30 uur. Inloop 
met koffie en thee vanaf 9.30 uur. Aanmelden 
is verplicht, en kan via christenenvoorisrael.nl/
studiedagen.

Studiedagen in het najaar
•  Donderdag 7 september met opperrabbijn 

Binyomin Jacobs en ds. Henk Poot. Thema: 
Het Woord van God uit Jeruzalem. Deze dag 
is bedoeld als voorbereiding en handreiking 
voor de Israëlzondag.

•  Donderdag 23 november met rabbijn mr. 
drs. R. Evers en dr. A.J. van den Herik. The-
ma is dan De herbouw van de tempel.

Ontmoet Israël
“Jullie noemen het wel solidariteitsreizen, 
maar ik ben er zélf waarschijnlijk méér door 
bemoedigd. Ik hoop dat ons bezoek een hart 
onder de riem mag zijn voor het Joodse volk. 
Maar ik denk eigenlijk dat wij hén harder 
nodig hebben dan zij ons.”

Wie naar Israël reist met een solidariteitsreis van 
Christenen voor Israël, bezoekt niet alleen beziens-
waardigheden, maar ook de projecten die we als 
stichting met uw hulp mogen ondersteunen. Daar-
bij ontmoeten we het Joodse volk en die ontmoetin-
gen maken op veel reizigers diepe indruk.

“Ik vond het bijzonder hoe Benjamin Philip ons ver-
telde over het werk van de gaarkeuken van Hineni. 
Ik proefde bij hem zo’n liefde. Niet sentimenteel, 
maar praktisch. Behulpzaam zijn. En toch ook weer 
niet zo van: we moeten goede werken doen. Het 
komt echt van binnenuit. Vanuit zijn geloof. Ik 
dacht echt: zo was Jezus ook! En dat proefde ik niet 
alleen bij hem, maar eigenlijk bijna overal waar we 
kwamen. Dat stemde me zo hoopvol. Dat dat volk 
door alle verdrukking en rotzooi heen, nog zó kan 
denken. Dan is er echt hoop voor deze wereld!”

Maar u bezoekt natuurlijk ook bijzondere plaatsen 
in Israël, zoals Jeruzalem, de Dode Zee, het Meer 
van Galilea ... Kortom: een onvergetelijke ervaring! 
Reist u mee? Ook de voorjaarsreizen voor 2018 zijn 
nu bekend. Zie het reizenoverzicht.

» Voor meer informatie en boeken, kijkt u op 
 relireizen.nl/cvi

Israel Today
Wie niet genoeg kan krijgen van het nieuws uit Israël, 
doet er goed aan om een abonnement te nemen op 
Israel Today, een maandblad vol nieuws uit Israël. Het 
blad wordt gemaakt in Jeruzalem door een professione-
le en toegewijde redactie met een 
warm hart voor Israël en voor 
de Here Jezus. Een proefabon-
nement van drie maanden kost 
slechts E 9,95. Een jaarabonne-
ment kost E 36,50. 

» Kijk op israeltoday.nl voor 
 meer informatie.

Zingen voor Israël
Komend najaar organiseren wij opnieuw een reeks 
koor- en samenzangavonden voor Israël. Feestelijke 
avonden met de beste koren en musici van Nederland, 
waarvan u zult genieten en waar u natuurlijk ook zelf 
de God van Israël kunt prijzen in samenzang. Vanaf 
september hopen we in Etten-Leur, Heusden (N.Br.), 
Nijkerk, Bodegraven, Oldemarkt, ’s-Gravenzande en 
Beilen te zingen voor Israël. Meer informatie hierover 
vindt u na de zomer in onze krant. Wilt u ook in uw 
omgeving zingen voor Israël? Mail dan naar Elisabeth 
van Rij. Zij helpt u namens Christenen voor Israël de 
avond te realiseren: zangavond@cvi.nl.

Bijbelstudiematerialen

Israël, gegarandeerd 
verrijkend!

Israël in de Bijbel vormt voor veel christenen nog altijd 
een soort blinde vlek. Er wordt in veel kerken weinig 
aandacht aan besteed. Toch kun je, wanneer je de Bij-
bel leest, niet om Israël heen. Op een of andere manier 
wringt dat. Zou je je als christen niet meer moeten ver-
diepen in de rol van Israël in de Bijbel? En wat betekent 
dat voor deze tijd? 
Christenen voor Israël heeft voor deze vragen een reeks 
boeiende Bijbelstudiematerialen ontwikkeld. Vooral 
de studie Focus op Israël is een goede manier om u 
persoonlijk of met uw Bijbelstudiegroep of gemeente-
kring te verdiepen in Gods plan met Israël. Dus als u 
zich deze zomer oriënteert op het nieuwe kringseizoen, 
denk dan eens aan Israël. Gegarandeerd verrijkend! 

» Kijk op christenenvoorisrael.nl/studiematerialen.

Foto: CvI



advertenties

  
THE REVIVO PROJECT IN CONCERT
FOR ZICHRON MENACHEM

The Association ‘Vrienden van Zichron Menachem Nederland’ organizes a 
unique benefit concert at the RAI Amsterdam Theater, Europaplein 22, 
Amsterdam

In the presence of 130 children, all cancer patients from Israel, 
the famous Israeli band : The Revivo Project for the first time in the Netherlands

Tickets for € 40, - per person
Online ticket :
https://goo.gl/AaeqsQ

Entrance from 7 PM.
EXTRA LOTTERY : You can win tickets to Israel and other amazing prizes
Contact info : René Verhoogt: 06 28 75 39 56, Deborah Maarsen: 06 22 54 88 03
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Alleroudste Geschiedenis der Mensheid

CLIMAX ATLANTIS 3e druk
Een chronologische uiteenzetting van vele volken

Rekent af met mythen en legenden

Geschiedenis der Mensheid

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

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

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

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

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

Profetisch Perspectief
Jeruzalem

Themanummer Profetisch Perspectief

Het nieuwste themanummer van Profetisch Perspectief (95) heeft als thema: 
‘Jeruzalem’. Verschillende auteurs zoomen in op actuele, politieke en 
maatschappelijke onderwerpen. Het blad bevat o.a. de volgende artikelen:

• Jeruzalem, stad van de grote Koning, Jaap de Vreugd
• Jezus en Jeruzalem, Henk Poot
• O Jeruzalem, indien ik u vergete!, Hubert Luns
• Aards en hemels Jeruzalem, Willem Glashouwer
• Zacharia’s profetie over Jeruzalem, 
 Peter van den Berg
• Tijd voor de tempel, Jan van Barneveld
• In memoriam ds. G. Hette Abma, Jaap de Vreugd
• Jezus en Jeruzalem, Henk Poot
• De spiritualisering van Jeruzalem in het 

christendom, Kees Kant
• ‘Velen van ons huilden die dag’ – interview met 

ambassadeur, André Diepenbroek

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

U kunt ook een abonnement aanvragen voor €33,25 
per jaar (buiten Nederland gelden aangepaste 
tarieven). Wie zich met het onderstaande 
bestelbiljet voor minstens een jaar abonneert, 
ontvangt gratis het zomernummer ‘Jeruzalem’.
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Jan Budding Schilderwerk
Elst (Utrecht) 

Voor al uw schilderwerk,
binnen en buiten!

30% winterkorting
Bel voor een vrijblijvende offerte:

06-39 675 192

Giften graag op IBAN:
NL 97 INGB 0003885840

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

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

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

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

alle bevolkingsgroepen,
ongeacht afkomst en

overtuiging.

Verpleegkundige hulp
discrimineert niet....

Geeft u óm Israël,
geef dan voor Israël

www.verplegingvoorisrael.nl
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8 juli 2017
Thoralezing: Balák, Numeri 22:2-25:9
Haftarahlezing: Micha 5:6-6:8

11 juli 2017
Sjiva-asar beTammoez  
(Vastendag van 17 Tammoez)

15 juli 2017
Thoralezing: Pinchas,  
Numeri 25:10-30:1
Haftarahlezing: 1 Koningen 18:46-19:21

22 juli 2017
Thoralezing: Matót, Numeri 30:2-32:42
Haftarahlezing: Jeremia 1:1-2:3
Thoralezing: Mas’ée, Numeri 33:1-36:13
Haftarahlezing: Jeremia 2:4-28, 3:4

29 juli 2017
Thoralezing: Devariem,  
Deuteronomium 1:1-3:22
Haftarahlezing: Jesaja 1:1-1:27

1 augustus 2017, Tisja b’av 
(verwoesting van de tempels)
Thoralezing ’s ochtends:  
Deuteronomium 4:25-40
Haftarahlezing ’s ochtends:  
Jeremia 8:13-9:23
Thoralezing ’s middags:  
Exodus 32:11-14; 34:1-10
Haftarahlezing ’s middags:  
Jesaja 55:6-56:8

5 augustus 2017
Thoralezing: Wa’etchanán,  
Deuteronomium 3:23-7:11
Haftarahlezing: Jesaja 40:1-26

12 augustus 2017
Thoralezing: Ékev, Deuteronomium 
7:12-11:25
Haftarahlezing: Jesaja 49:14-51:3

19 augustus 2017
Thoralezing: Re’ée, Deuteronomium 
11:26-16:17
Haftarahlezing: Jesaja 54:11-55:5

26 augustus 2017
Thoralezing: Sjoftíem, Deuterono-
wmium 16:18-21:9
Haftarahlezing: Jesaja 51:12-52:12

Sprekers

Dinsdag 5 september
20.00 uur: Leeuwarden: Lezing 

ds. Jaap de Vreugd.  Locatie: 
Kurioskerk, Julianalaan 38. Thema: 
Jeruzalem, de stad van de Grote 
Koning.

20.00 uur: Leusden: Lezing ds. Oscar 
Lohuis.  Locatie: Marcuskerk, 
Asschatterweg 23. Thema: Israël. 

Woensdag 6 september
20.00 uur: Lisse: Lezing ds. Kees Kant.   

Locatie: Witte Kerkje, Prinses-
sestraat 1. Thema: De blijvende 
betekenis van Israël in Gods 
heilsplan.

Donderdag 7 september
10.00-15.30 uur: Nijkerk: Predikanten-

dag met opperrabbijn Binyomin 
Jacobs en ds. Henk Poot.    
Locatie: Goede Herderkerk, 
Willem Alexanderplein 14. Aan-
melding is verplicht, uiterlijk tot 4 
september via bijeenkomst@cvi.
nl of 033-2458824. Kosten: € 17,50 
(inclusief lunch). 

20.00 uur: Venlo: Lezing ds. Kees 
 van Velzen.  Locatie: Pinksterge-

meente Sion, Vossenerlaan 84. 
Thema: Het leven van Jeremia.

Woensdag 13 september
19.30 uur: St. Philipsland: Lezing ds. 

Henk Poot (1/2).  Locatie:  
Hervormde Kerk, Kerkring 1. 
Thema: Jeruzalem.

19.45 uur: Lekkerkerk: Seminar ds. 
Jaap de Vreugd (1/3).  Locatie: 
Kerkelijk Centrum ’t Venster, Jan 
Ligthartstraat 68. Thema: Wat is 
vervangingstheologie?

19.45 uur: Gouda: Lezing ds. Kees van 
Velzen.  Locatie: De Brug, Willem 
de Zwijgersingel 1. Thema:  
Het leven van Jeremia.

Donderdag 14 september
20.00 uur: Almere: Lezing ds. Oscar 

Lohuis.  Locatie: De Wegwijzer, 
Makassarweg 80. Thema: Israël. 

Maandag 18 september
14.00 uur: Beetgummermolen: Lezing 

ds. Henk Poot.  Locatie: De 
Molewjuk, J.H. van Aismaweg 19. 
Thema: De geschiedenis van Jozef 
is een profetie over Jezus en Israël.

Dinsdag 19 september
20.00 uur: Zwijndrecht: Seminar 

ds. Henk Poot (1/3).  Locatie: 
VEG De Ark, Rotterdamseweg 
137b. Thema: Jezus, Israël en de 
toekomst.

Woensdag 20 september
20.00 uur: Zwinderen: Lezing voor 

vrouwenvereniging met Mari-
anne Glashouwer.  Locatie: Ons 
Dorpshuis, Markeweg 16. Thema: 
Vrouwen zoals jij en ik.

20.00 uur: Schagen: Lezing ds. Jaap 
de Vreugd.  Locatie: Grote Kerk, 
Markt. Thema: Jeruzalem, de stad 
van de Grote Koning.

20.00 uur: Franeker: Lezing ds. Kees 
van Velzen.  Locatie: De Rank Yme 
Visserzaal, Zilverstraat 36. Thema: 
Het leven van Jeremia.

Donderdag 21 september
20.00 uur: Nieuw Vennep: Lezing 

ds. Oscar Lohuis.  Locatie: Het 
Trefpunt, Hoofdweg 1318. Thema: 
Israël.

Dinsdag 26 september
19.30 uur: Rijswijk (N.Br.): Lezing ds. 

Kees Kant.  Locatie: Kerkelijk Cen-
trum De Wijnstok, Rijswijksesteeg 
7. Thema: De blijvende betekenis 
van Israël in Gods heilsplan.

19.45 uur: Groningen: Lezing ds. 
Willem J.J. Glashouwer. Locatie: 
Immanuelkerk, Overwinnings-
plein 1. Thema: De geschiedenis 
herhaalt zich – totdat… 

20.00 uur: Zetten: Seminar ds. Henk 
Poot (1/3).  Locatie: Ontmoetings-
centrum de Verbinding, Stati-
onstraat 1. Thema: Het geheim 
van Israël.

20.00 uur: Nieuwleusen: Lezing ds. 
Kees van Velzen.  Locatie: Grote 
Kerk, Dommelerdijk 102. Thema: 
Het leven van Jeremia.

Woensdag 27 september
20.00 uur: Sleeuwijk: Lezing ds. Henk 

Poot.  Locatie: VEG De Burcht, 

Altena College Rijksstraatweg 153. 
Thema: Het geheim van Israël.

19.30 uur: Zwolle: Lezing ds. Jaap de 
Vreugd.  Locatie: Zuiderhof, Troel-
stralaan 25. Thema: Jeruzalem, de 
stad van de Grote Koning.

Donderdag 28 september
20.00 uur: Leek: Lezing ds. Oscar 

Lohuis.  Locatie: De Hoeksteen, 
Lindensteinlaan 1. Thema: Israël.

20.00 uur: Wijk en Aalburg: Lezing ds. 
Henk Poot (1/2).   Locatie:  
d’Alburcht, Perzikstraat 14a. 
Thema: Het geheim van Israël  
en Jezus.

Muziek

Zaterdag 30 september
19.15 uur: Heusden (N.Br.): Zingen 

voor Israël.  Locatie: Grote- of 
Catharijnekerk, Burghtstraat 2. 
Muzikale medewerking: Christe-
lijke ’s Grevelduins Mannenkoor 
De Lofzang, Sprang-Cappelle, 
Interkerkelijk Jongerenkoor 
Nadiah, Giessen/Rijswijk.  
Opening: Ds. M.A. Kuijt, medita-
tie: ds. Willem J.J. Glashouwer.

Excursie

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: € 6,00 per 
persoon.

Overig

Tot 31 augustus
10.00-16.00 uur: Nijkerk: Zomerten-
 toonstelling Jubeljaar in Jeru-

zalem.  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.

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 304 verschijnt op 25 augustus 2017.
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Levenslessen bij Shalva
“Als je als ouders een kind krijgt met een handi-
cap, heb je het gevoel dat je er helemaal alleen 
voor staat. Maar dat sta je niet. Dankzij het 
geweldige werk van Shalva.’’

Aan het woord is de in Nederland geboren en getogen 
Elisheva Ronen, kinderarts in Ashkelon. Ruim 34 jaar 
geleden kregen zij en haar man een zoon, Chaim. Chaim 
werd geboren met het syndroom van Down. “Destijds 
bestond Shalva nog niet, dus wij hebben het allemaal zelf 
moeten ontdekken”, vertelt ze. “Maar het is zó ontzet-
tend goed uitgepakt voor mijn zoon. Uit dankbaarheid 
aan God werk ik nu één dag in de week voor Shalva.’’

Opleiding voor bijzonder ouderschap
Shalva is een organisatie voor kinderen met een 
handicap en hun ouders. De organisatie biedt diverse 
programma’s, maar wij vestigen uw aandacht graag op 
het Me and My Mommy Program, het ik-en-mijn-mam-
ma-programma. Bij dit programma worden kinderen 
vanaf de geboorte tot achttien maanden oud en hun 

ouders persoonlijk begeleid. Niet alleen krijgt het kind 
alle aandacht en therapie die het nodig heeft, maar de 
ouders worden tijdens dit programma ook zelf ’opge-
leid’ om een bijzonder kind te kunnen opvoeden.

Leren om mens te zijn
“Ik ben zo blij dat er een organisatie is als Shalva met 
dit prachtige programma”, vertelt Elisheva. “Weet je, 
ik heb van Chaim meer geleerd dan tijdens mijn hele 
medische opleiding. Mensen denken gauw: een kindje 
met Down, wat kan ik daar nu van leren? Maar deze 
kinderen zijn zó puur. Chaim heeft mij geleerd om 
anderen écht te zien, om te luisteren, om aandacht te 
hebben voor anderen, zonder vooraf te oordelen, om 
oog te hebben voor andermans behoefte. Om écht 
mens te zijn, eigenlijk. Bij Shalva zien ze die kwaliteit en 
gaan ze uit van wat deze kinderen te bieden hebben in 
plaats van alleen maar te zorgen.”

Uw bijdrage voor het Shalomfonds
Via het Shalomfonds willen we deze maand Shalva 
ondersteunen. Voor de uitbreiding van het Me and My 
Mommy Program zijn middelen nodig voor fysio-
therapie. Helpt u deze prachtige organisatie mee? 

» Maak uw gift dan over op rekeningnummer 
 NL38 ABNA 0529 310 252 en vermeld daarbij 
 ’Shalva’. Dank u wel.

Een moeder en haar zoontje bij Shalva. | Foto: Shalva

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: W.A. van der Hoff (voorzitter), J. van Dijk (secretaris), R. Fluit (penning-
meester), ds. B. Haverkamp, ds. C.G. Kant, ds. G. Krol, dr. ir. L. Meijer, F. de Lange, 
D. Vandeputte.

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

Veranderingen in het bestuur

Op 21 juni zat Dick Schutte de laatste keer de bestuursvergade-
ring voor van Christenen voor Israël. Een emotioneel moment, 
na jarenlange trouwe inzet binnen het Nederlandse en inter-
nationale bestuur. Wij kennen Dick als een zeer kundig be-
stuurder, vriendelijk en rustig, maar ook stipt en zakelijk. Zijn 
motivatie voor deze taak was en is zijn liefde voor Israël, Gods 
volk en land, Zijn oogappel. Wij waarderen en zijn dankbaar 
voor wat Dick heeft betekend voor de beweging en willen ook 
zijn vrouw Gerrie bedanken voor de onvoorwaardelijke steun 
die zij haar man in deze taak gaf.
Onze huidige vicevoorzitter Pim van der Hoff neemt per  
1 juli de voorzittershamer over. Ook treden vanaf juli David 
Vandeputte en ds. Kees Kant toe tot het bestuur.
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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!
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Boekenactie bij Christenen voor Israël

Zomer: tijd voor een goed boek!

aanbieding

Waarom Jeruzalem? – dvd-box | Ds. Willem J.J. Glashouwer 
E 14,99
10 afleveringen van 25 minuten
Een serie van dertien boeiende Bijbelstudies (25 minuten per 
aflevering) over Jeruzalem, de eeuwige stad.

In de schuilplaats van de Allerhoogste | Ds. Henk Poot 
E 9,95
143 pagina’s, paperback
Zeventien studies bij de Psalmen voor huiskringen en 
gespreksgroepen.

Israël is uniek | Lance Lambert E 12,95
273 pagina’s, paperback
Israël is uniek. Haar grondgebied, geschiedenis en hoofd-
stad hebben dat te danken aan het feit dat de Verlosser als 
Jood werd geboren. Zijn bestemming en die van Israël zijn 
voor altijd met elkaar verbonden.

De verborgen boekrol 
| Cornelia van Leeu-
wen  
E 4,95   E 2,50
80 pagina’s, paperback
Spannend boek voor 
kinderen van 9 tot 13 
jaar.

De bergen van Israël  
| Norma Archbold  
E 13,25
121 pagina’s, paperback
Een Bijbelstudie over 
de betekenis van het 
Bijbelse hartland van 
Israël.

Totdat ... | Ds. Willem 
J.J. Glashouwer 
E 12,95
160 pagina’s, paperback
Bijbelstudie van ds. 
Willem J.J. Glashouwer 
over de teksten met 
‘totdat’ in de eindtijd-
profetieën.

Abraham, de vriend 
van God | Ds. Henk 
Poot  
E 9,95
122 pagina’s, paperback
Achttien Bijbelstudies 
over Abraham voor 
kringen en huisgroe-
pen.

Waarom Israël?  
| Ds. Willem J.J.  
Glashouwer E 12,50
363 pagina’s, paperback
Standaardwerk van  
ds. Glashouwer over 
de rol van Israël in 
Gods heilsplan met 
deze wereld.

Gods trouw aan Israël, 
ook aan ons  
| Marianne Glashouwer  
E 9,95   E 4,50
112 pagina’s, paperback
Bemoedigende en inspi-
rerende artikelen om te 
leven als christen in deze 
tijd.

De tekenen der tijden  
| Ds. Willem J.J.  
Glashouwer  
E 9,95
118 pagina’s, paperback
Ds. Willem J.J. Glashou-
wer analyseert 52 teke-
nen der tijden om vanuit 
Bijbels perspectief uit te 
zien naar de toekomst.

Bestellen:

Telefonisch via 033-2458824 of 
via de webshop: cvi.nl/winkel

Kijk ook in de webshop voor 
meer aanbiedingen!

In juli en augustus doen wij enkele van onze boeken en studiematerialen in de  
aanbieding. Zodat u tijdens de vakantiemaanden uw kennis over Israël kunt verdiepen.  

Als u in juli en augustus bestelt, sturen wij uw bestelling toe zonder portokosten.  
Bovendien krijgt u per bestelling vanaf 15 euro het prachtige gedenkboek De kinderen die nog leven  

van ons cadeau. Voor alle aanbiedingen op deze pagina geldt: zolang de voorraad strekt!
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Bijbelstudies over gerechtigheid en oordeel 

Bijbelstudieconferentie 
over Bijbelboek Openbaring 

Voor info zie: 

Voor aanvraag folder: 

bijbelstudieconferentie.nl

info@bijbelstudieconferentie.nl

Bijbelstudie zaterdagen over 
De brief aan de Romeinen

‘Gods Gerechtigheid voor ons’

Op elke derde zaterdagochtend

van elke maand

vanaf september 2017

‘Gods oordelen over de wereld’

Openbaring H14:6 - H19:5

woensdag 18 t/m 
vrijdag 20 oktober 2017

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.

A. van Waarde - 96 blz - 21x14,7 cm - 9789066943964 - € 10,00

Acht gelijkenissen over het koninkrijk der hemelen
Over de gelijkenissen in Matteüs 13 is veel gesproken en geschreven. 
Ze zijn bekend en vrijwel iedere christen lijkt precies te weten wat de 
Heiland met dit onderwijs bedoelde. Toch is in de gangbare uitleg aan 
diverse symbolen een niet-bijbelse verklaring gegeven en gaat men 
er aan voorbij dat de gelijkenissen de achterliggende boodschap juist 
verhullen voor de menigten.

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

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 
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‘Vele volken zullen gaan 
en zeggen: Kom, laten wij 
opgaan naar de berg van 
de Heere, naar het huis 
van de God van Jakob; 
dan zal Hij ons onder-
wijzen aangaande Zijn 
wegen, en zullen wij Zijn 
paden bewandelen.’
» Jesaja 2:3

christenenvoorisrael.nl

Opgaan naar Jeruzalem
“Je trilt ... ik ook. Dat komt door Jeruzalem, of niet soms?  

Je gáát niet naar Jeruzalem, maar je keert ernaar terug. Dat is een van zijn mysteries.”

Deze uitspraak is van Elie Wiesel. Een 
uitspraak die tot nadenken aanzet. Want 
al eeuwenlang, zelfs vóór de tijd van 
de Here Jezus, verlangden Joden waar 
ook ter wereld naar Jeruzalem. In Babel 
droomden ze ervan en huilden ze erom. 
David dicht erover in de psalmen. En in 
de eeuwen daarna schrijven Joodse ge-
leerden en dichters steeds weer over hun 
verlangen om Jeruzalem te zien.

Jeruzalem omhelst alles
Eeuwenlang lag de stad aan puin of was 
deze bezet door verschillende machten. 
Het maakte niet uit, Jeruzalem verdween 
niet uit beeld. Jeruzalem bleef de stad 
waaraan gedacht werd, waarover het ver-
langen werd uitgesproken ‘volgend jaar 
in Jeruzalem’. Jeruzalem omhelst eigenlijk 
alles waar het in Gods Woord om gaat. 
“Als je een simpel woord wil dat symbool 
staat voor de hele Joodse geschiedenis, 

» Een wonderlijke oorlog» Interview Nir Barkat

Thema:  
Jeruzalem
vijftig jaar
herenigd

5 7

Foto: Flash90

verdiepende bijlage

juli - augustus 2017

dan is dat woord ‘Jeruzalem’”, zei Teddy 
Kollek eens als burgemeester van Jeruza-
lem. De Talmoed omschrijft de stad met 
‘eeuwigheid’.

Rivieren van melk en honing
Jaren terug was ik bij Joden in Gondar, 
Ethiopië. Al eeuwenlang leefden ze daar 
en verlangden naar Jeruzalem. Een vrouw 
vertelde dat ze zo graag ‘de stad met gouden 
straten’ wilde zien. ‘En de rivieren van melk 
en honing’. Ze was er vast van overtuigd 
dat Jeruzalem er zo uit zou zien. Niet veel 
dagen later was ze in Jeruzalem. Ze trof een 
stad die elk willekeurig mens misschien als 
‘gewoontjes’ zou omschrijven. Maar zij zag 
Jeruzalem en straalde.

Een zware reis
Over de hele wereld verlangen mensen 
naar deze stad. En als je je ogen sluit dan 
kun je het bijna zien. Mensen die diep 

in hun hart Jeruzalem meedragen. Die 
zeker weten dat ze ooit de stad van God 
zullen zien en binnengaan. Ze lezen er 
over, ze bidden er voor. Ze bereiden zich 
voor, zodat ze gereed staan wanneer 
het moment daar is. De reis is niet te 
voorspellen. Maar doorgaans is reizen 
zwaar en vermoeiend, en is er tegenslag. 
Pogroms vormden een aanleiding om de 
reis te aanvaarden, de oprichting van de 
staat Israël was ook een reden om naar 
huis te keren.

Het huis van God
Eenmaal in Jeruzalem verdwijnt het 
verlangen naar de stad niet. Nee, het 
verlangen groeit. Je wilt er weer naar te-
rugkeren, en nog eens en nog eens. Zelfs 
al woon je in Jeruzalem. Ook de Here 
Jezus zal terugkeren naar deze stad. Om-
dat dit het huis van God is. Kom, laten we 
opgaan naar de berg van de Heere! (MT)

Woord vooraf

De stad Jeruzalem werd de laatste 
maanden overstroomd door grote 
groepen bezoekers. Natuurlijk vanwe-
ge de viering van vijftig jaar Jeruzalem 
als herenigde stad. Naast de grote 
aantallen pelgrims, toeristen en ande-
re bezoekers, werd de hoofdstad van 
Israël dit jaar tweemaal massaal be-
zocht door Joden uit het eigen land. 
De eerste keer op Jom Jeroesjalajim, 
waarop de officiële herdenking van de 
hereniging werd gevierd: Jeruzalem is 
sinds 1967 weer de eeuwige onge-
deelde hoofdstad van Israël. De twee-
de keer met Sjawoe’ot, de viering 
van het ontvangen de Thora door 
het Joodse volk in de woestijn na de 
uittocht uit de slavernij in Egypte.

Nooit was Jeruzalem de hoofdstad 
van enig ander land. Elke bewering 
dat het ook de hoofdstad van ander 
land zou zijn geweest is volkomen uit 
de lucht gegrepen, en de gedachte 
dat het de hoofdstad van een ander 
land zou moeten zijn is misplaatst. 
Wel was het land vele malen en 
lange perioden door diverse vijanden 
bezet. Helaas zijn velen onbekend 
met de geschiedenis van Jeruzalem en 
Israël, en buigt men gemakkelijk voor 
de doortrapte leugens van hen die 
loeren op dit land en deze stad om ze 
in bezit te nemen en te claimen voor 
hun god. Daarom blijft het nodig de 
geschiedenis voortdurend te vertel-
len. Vanuit de traditie en vanuit de 
Bijbel, het betrouwbare Woord van 
de Eeuwige, de God van Israël.
 
Pim van der Hoff
hoofdredacteur
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De Oude Stad van Jeruzalem kent vandaag de dag negen poorten.  
Door de eeuwen heen heeft de stad ook andere poorten gekend.  

Zo spreekt de Bijbel over een aantal poorten die vandaag de dag niet meer  
bestaan. We zetten de poorten die er nu zijn voor u op een rijtje.

achtergrond

De Mestpoort
Laten we beginnen met de ‘nederigste’ poort met een wat onfrisse naam. 
In het Hebreeuws klinkt de naam sja’ar ha’asjpot, ‘poort van het afval’. 
De naam, ook vertaald als ‘Mestpoort’ komen we in de Bijbel al tegen, in 
Nehemia 2:13. Deze poort is niet dezelfde als de poort vandaag de dag. De 
huidige muren van de Oude Stad werden in de zestiende eeuw gebouwd 
in opdracht van de Ottomaanse sultan Suleiman. Vermoedelijk ontleent 
de poort zijn naam aan de Bijbelse opdracht om de mest en die delen van 
de offerdieren die niet geslacht mochten worden buiten de kampplaats te 
verbranden. Dit gebeurde vroeger waarschijnlijk via deze poort, die uitkwam 
op het Hinnomdal.

De Mestpoort was oorspronkelijk veel kleiner dan tegenwoordig, maar 
tijdens de Jordaanse bezetting na de Onafhankelijkheidsoorlog, werd de 
poort in 1952 verbreed. Na de herovering in 1967 werd de Mestpoort door de 
Joodse architect Shlomo Aronson gerenoveerd tot hoe deze er nu uitziet. In 
het Arabisch heet de poort Bab el-Mugrabi, de ‘Marokkaanse poort’. Na de 
Onafhankelijkheidsoorlog verwoestten de Jordaniërs de Joodse wijk, waar 
de Mestpoort de enige directe toegang toe vormde en stichtten er een 
Marokkaanse wijk. Tegenwoordig komt de poort uit op het plein voor de 
Klaagmuur en is daarmee een drukke poort, waardoor veel auto- en busver-
keer gaat.

De Jaffapoort
De enige poort in de westelijke muur van de Oude Stad heet logischerwijs Jaf-
fapoort, omdat deze uitkijkt op de Israëlische havenplaats Jaffa in ’t noordwesten 
aan de Middellandse Zeekust. In het Arabisch heet de poort Bab al-Khalil, verwij-
zend naar Hebron, omdat de zuidelijke route naar Hebron ook vanuit deze poort 
vertrekt. Direct naast de poort is de muur van de Oude Stad doorbroken en loopt 
een verkeersroute de stad in. Er bestaat een legende dat dit gat werd gemaakt 
voor de Duitse keizer Wilhelm II die te paard de stad wilde betreden in 1898, maar 
oudere foto’s laten zien dat de opening in de muur vóór die tijd ook al bestond. 
Mogelijk was er altijd een bres hier in de muur, vanwege de geul die rond de David-
citadel liep.
Net binnen de Jaffapoort, tussen de gebouwen in, liggen twee graven. Er wordt 
verteld dat dit de graven zijn van de architecten die in opdracht van sultan Sulei-
man de muren van de stad herbouwden. Toen hij ontdekte dat de architecten de 
Sionsberg buiten de muren hadden gelaten, zou hij hen hebben onthoofd. Deze 
legende wordt vaak verteld, maar er is geen historisch bewijs voor.

De Leerlooierspoort
In de jaren tachtig werd bij archeologische graafwerkzaamheden langs de 
muren van Jeruzalem dichtbij de Mestpoort een nog kleinere poort ontdekt 
uit de Middeleeuwen. Vanwege de verkeersdrukte in de jaren negentig be-
sloot de gemeente Jeruzalem deze poort opnieuw te openen voor pelgrims. 
De poort ontleent zijn naam aan opgravingen buiten de muren, waarbij de 
resten van twee torens werden blootgelegd uit de tijd van de kruisvaarders. 
Uit die tijd is nog overgeleverd dat zich in de muur een poort bevond die 
sja’ar haburskai, ‘leerlooierspoort’ werd genoemd. Vermoedelijk omdat hier 
in de stad vroeger veel leerlooiers werkten. De poort komt tegenwoordig 
direct uit op het plein voor de ingang naar het archeologische park aan de 
zuidzijde van de Tempelberg.

De Sionspoort
De Sionspoort dankt zijn naam aan het feit dat hij uitkomt op de berg Sion, waar 
ook het eeuwenoude complex is gesitueerd waarin het graf van David en de zaal 
van het Laatste Avondmaal zich bevinden. In het Arabisch heet de poort Bab 
El Nebi Daud, Poort van de profeet David’, omdat in de islam David ook bekend 
staat als profeet. Ook wordt de poort wel Bab el Yahud genoemd, ‘Jodenpoort’. 
Hoewel de poort feitelijk uitkomt op de Armeense wijk, is de Joodse wijk ook snel 
bereikbaar via deze poort.
Tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog kwamen de Joden in de Oude Stad vast te 
zitten. Joodse strijders probeerden hen te bevrijden en drongen de stad binnen via 
de Sionspoort, waar hevig werd gevochten. De kogelgaten van het Joodse vuur 
op de Jordaanse soldaten die de poort bewaakten, zijn nog duidelijk te zien in de 
stenen van de poort. Hierdoor wordt de poort ook wel ‘gewonde poort’ genoemd. 
Het ontzetten van de Joden in de Oude Stad lukte, maar hield geen stand. Korte 
tijd later vluchtte de Joodse bevolking uit de Oude Stad door de Sionspoort.

Nieuwe poort

Damascuspoort

Heroduspoort

Leeuwenpoort

Gouden poort

Mestpoort

Jaffapoort

Zionspoort

Leerlooierspoort

Tempelberg

De poorten van Jeruzalem

De muur rond de 
Sionspoort toont 
nog altijd de schade 
door de gevechten  
die plaatsvonden 
tijdens de Onafhan-
kelijkheidsoorlog. 
| Foto: Paul Arps / 
CC2.0 Wikimedia 
Commons

De Jaffapoort opent 
niet rechstreeks 
op de stad, maar 
buigt in een rechte 
hoek, zodat je langs 
de stadsmuren 
loopt, als je eruit 
komt, richting de 
Jaffastraat. | Foto: 
Flash90

Als toegangspoort tot het 
plein voor de Klaagmuur, 
gaan door de Mestpoort 
veel auto’s en bussen. 
| Foto: Chris Yunker / 
CC2.0 WIkimedia  
Commons

De leerlooierspoort oogt 
alsof er uit de muur een 
paar stenen zijn verwij-
derd. De oorspronkelijke 
poort was veel kleiner, 
zoals de muurtjes  laten 
zien. | Foto: djampa / 
CC2.0 Wikimedia  
Commons
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‘Hef uw hoofden op, o poorten, en verhef u, eeuwige deuren, 
opdat de Koning der ere binnengaat.’ (Psalm 24:7)

De Nieuwe Poort
In de tweede helft van de negentiende eeuw 
kwam Jeruzalem weer tot bloei, dankzij de 
toestroom van Joden, maar ook van christe-
nen. Vanuit diverse landen kwamen groepen 
christenen naar de stad waar ze vaak hun ei-
gen kolonie stichtten en liefdadigheidswerk 
opzetten. Zo breidde de stad zich buiten 
de muren van de Oude Stad uit. Met name 
langs de weg naar het noordwesten, naar Jaf-
fa. Het was de Franse consul die de toenma-
lige sultan Abdul Hamid benaderde met het 
verzoek om een nieuwe poort in de muren 
te openen, die christenen de mogelijkheid 
zou geven om vanuit de nieuwe stad snel 
de christelijke wijk te betreden. Dit verzoek 
werd ingewilligd en werd in 1889 afgerond. 
De poort kreeg daarom toepasselijk zijn 
naam: Nieuwe Poort.

De Heroduspoort
De meest oostelijke poort in de noordelijke stadsmuur van de Oude Stad heet de Hero-
duspoort. Deze naam komt voort uit een christelijke traditie die het paleis van Herodus 
situeert in deze hoek van de stad. In het Arabisch klinkt de naam Bab az-Zahra, ‘bloe-
menpoort’, maar dit is een verbastering van Bab as-Sahira, ‘poort van de begraafplaats’. 
Mogelijk vonden de bewoners dit te somber klinken en verbasterden zij de naam. Ook 
in het Hebreeuws klinkt sja’ar haprachim, ‘bloemenpoort’, maar dit zou verwijzen naar de 
rozet in de muur boven de poort.
Sultan Suleiman liet deze poort overigens niet bouwen. De toren in de muur, waar de 
poort in is gebouwd, kende oorspronkelijk slechts een kleine deur voor wachtpersoneel 
die zelden werd geopend. Voor de groeiende bevolking in de noordoostelijke hoek van de 
stad, binnen en buiten de stadsmuren, werd in 1875 een grote poort in de toren gemaakt.
Bij archeologische opgravingen rond de poort werden resten gevonden van grote 
fortificaties uit de middeleeuwen. Terecht, want dit is het meest kwetsbare deel van de 
stadsmuren. Volgens historische overleveringen drongen de kruisvaarders onder leiding 
van Godfried van Bouillon de stad binnen via een bres, niet ver van de Heroduspoort.

De Damascuspoort
De Damascuspoort is een prachtige poort in het midden van de noordelijke stadsmuur. 
De poort ligt in een vallei en via een fraai aangelegd trappenpark kom je via een brug 
door de poort. In het Hebreeuws luidt de naam sja’ar sjechem, naar de plaats Sichem, 
ten noorden van Jeruzalem. In het Arabisch heet de poort Bab al-Amud, ‘poort van de 
pilaar’, waarmee wordt verwezen naar een overwinningspilaar die keizer Hadrianus liet 
bouwen na de verwoesting van Jeruzalem. Hoewel die pilaar al in de Byzantijnse tijd 
werd verwoest, klinkt de herinnering nog altijd door in de Arabische naam. Bij archeo-
logische opgravingen bij de poort, zijn de resten blootgelegd van een Romeinse poort, 
die de bouwers van sultan Suleiman als fundament gebruikten voor hun bouwwerk-
zaamheden. Boven deze poort is nog in de steen de naam te lezen die de Romeinen 
aan Jeruzalem gaven, om zijn Joodse geschiedenis uit te wissen: Aelia Capitolina. 
De poort is de drukste van Jeruzalem en komt uit op de twee drukste winkelstraten 
van de Arabische wijk. Zowel binnen als buiten de poort vind je marktkooplui die hun 
waar aanprijzen.

De Leeuwenpoort
De Leeuwenpoort (sja’ar ha’arajot) in de oostelijke muur van de Oude Stad dankt 
zijn naam aan de beeltenis van vier leeuwen in de stenen van de poort. Eigenlijk 
zijn het luipaarden. Er zijn meerdere theorieën over deze beeltenissen. Zo zouden 
de luipaarden verwijzen naar de mamelukse sultan Baibars (1223 – 1277) die de 
kruisvaarders en de Mongolen versloeg en de ‘Leeuw van Egypte en Syrië’ werd 
genoemd. Een andere legende verhaalt over hoe sultan Suleiman eens droomde 
over vier leeuwen die hem wilden verscheuren. Toen hij ’s ochtends wakker werd 
en wilde weten wat zijn droom betekende, vroeg een wijs man hem waaraan hij 
had gedacht bij het slapen gaan. De sultan had gedacht aan hoe de bevolking van 
Jeruzalem te straffen voor hun weigering om belasting te betalen. Hierop wees de 
wijze man de sultan op de koningen David en Salomo (die in de islam als profeten 
worden geëerd) wiens tronen werden bewaakt door leeuwen. “Als u deze heilige 
stad met goedheid en genade behandeld, zult u gezegend zijn, als David en Salo-
mo.” Hierop reisde Suleiman naar Jeruzalem en besloot de muren te herbouwen. 
In 1967 drongen Israëlische soldaten via de Leeuwenpoort de Oude Stad binnen 
en heroverden zo de Oude Stad en de Tempelberg.

De Gouden Poort
De naam Gouden Poort is mogelijk een verhaspeling van het Griekse oreia, dat 
‘schoon’ betekent en het Latijnse aurea, dat ‘goud’ betekent. De poort zou zo ver-
wijzen naar de Bijbelse ‘schone poort’. De huidige poort werd echter na Bijbelse 
tijden gebouwd, zij het vermoedelijk wel op de fundamenten van oudere poor-
ten die zouden kunnen dateren tot de tijd van Nehemia. Experts verschillen van 
mening over het bouwjaar. Sommigen menen dat de poort rond het jaar 520 werd 
gebouwd als onderdeel van het bouwprogramma van de Byzantijnse keizer Justi-
nianus I. Anderen beweren dat het de Umayaadse kaliefen waren die Byzantijnse 
bouwmeesters opdroegen de poort te bouwen in de zevende eeuw. In elk geval is 
het de oudste poort van de stad.
De poort is zowel voor Joden, christenen als moslims verbonden aan eindtijdver-
wachtingen. Joden en christenen menen op basis van de Bijbel dat de Messias 
eens door deze poort de stad zal binnentrekken. Moslims geloven ook dat de 
poort een rol speelt in het laatste oordeel en dat de rechtvaardigen er doorheen 
zullen trekken. Het is daarom opvallend dat moslims de poort in het jaar 810 
dichtmetselden. Dit werd door de kruisvaarders weer ongedaan gemaakt in het 
jaar 1102, maar na de herovering door Saladin, liet deze de poort weer sluiten en 
bij de herbouw door Suleiman, werd de poort opnieuw hermetisch gesloten met 
grote stenen. Men vertelt dat moslims de poort sloten om de Joodse Messias 
tegen te houden. Daarom zou ook de begraafplaats voor de poort zijn aangelegd, 
zodat de Messias zich zou moeten verontreinigen om de stad in te kunnen komen. 
Maar er is ook een overlevering dat het juist de tempeliers waren die de poort 
dichtmetselden. Vandaag de dag valt de poort onder het beheer van de islami-
tische Waqf, die de gehele Tempelberg beheert, en het wordt streng bewaakt. 
Archeologisch onderzoek wordt niet toegestaan.

De Heroduspoort werd pas in 1875 geopend in een van de wachttorens in de muren van Jeruzalem.  
| Foto: GoIsrael

De Gouden Poort kijkt uit over het Kidrondal op de Olijfberg, waar eens de Here Jezus zal terugko-
men. | Foto: Chad Rosenthal / CC2.0 Flickr

In 1937 werd de Nieuwe Poort uitgerust met 
een hekwerk. | Eric and Edith Matson Photo-
graph Collection

Vier ‘leeuwen’ links en 
rechts van de poort 
geven de Leeuwenpoort 
zijn naam. | Foto: Karloli-
na Lubryczynska / CC2,0 
Flickr

De Damascuspoort 
met de brug en 
trappen ervoor. Soms 
zitten deze trappen 
ook helemaal vol met 
marktkooplui. | Foto: 
Dror Avi / CC3.0 Wi-
kimedia Commons



Je ziet de muren van de stad met aan het zuiden de 
trappen die ooit leidden naar de tempel. Je ziet het dak 
van de Hurvasynagoge en daar weer achter de daken 
van de kerken in de stad, die herinneren aan Golgo- 
tha en de opstanding van Christus. Links ligt de berg 
Sion met het graf van David en de zaal van het Laatste 
Avondmaal. Hier gebeurde het ooit allemaal. Hier 
brandden de offers, hier klonken de tempelzangen, 
hier was Abraham en regeerde David, hier preekten 
de profeten en spraken apostelen en hier begon het 
evangelie aan zijn reis door de wereld na de uitstorting 
van de Heilige Geest. 
Hier keek Jezus uit over de stad en voorzag Hij de 
verwoesting ervan en Hij weende. Hij profeteerde dat 
Jeruzalem vertrapt zou worden door de heidenen tot-
dat God een keer zou brengen in het lot van Zijn volk 
en Israël Hem zou begroeten met de bekende woor-
den uit Psalm 118: “Gezegend Hij die komt in de naam 
des Heeren”. Een van de kerken op de berg herinnert 
eraan: Dominus Flevit, ‘de Heer heeft geweend’.

Berg van het verlaten
Je zou de Olijfberg ‘de berg van het verlaten’ kunnen 
noemen. Hier stond David en keek huilend om naar 
de stad die door zijn kind Absalom was ingenomen (2 
Samuël 15:30). Hier rustte de Heerlijkheid van God na-
dat deze het heiligdom verlaten had bij de naderende 
ondergang van Jeruzalem en het begin van de Baby-
lonische ballingschap (Ezechiël 11). Hier voer Jezus op 
naar de hemel, nagestaard door Zijn discipelen.
Maar je zou de Olijfberg ook de berg van het gebed 
kunnen noemen. Hier bracht Jezus de nacht door 
tussen Zijn verblijf in Bethanië en Zijn bezoeken aan 
de tempel. Aan de voet ervan ligt Getsemane, waar 
Jezus onder tranen bad en zich overgaf aan de wil van 
God om de weg naar het kruis te gaan. Boven op de 
gevel van de kerk die hier staat, zien we de beelden van 
twee herten, een verwijzing naar Psalm 42: ‘Mijn ziel 
schreeuwt naar God’. En hier op de Olijfberg baden 

de Joden om verlossing toen hen eeuwenlang, tot in 
de zevende eeuw, de toegang tot de stad ontzegd was, 
eerst door Romeinen en later door christenen.

Berg van de verlossing
Uiteindelijk is de Olijfberg dat ook, de berg van de 
verlossing. Olijven zijn bitter, maar door persing geven 
zij de zoete en zachte olie prijs. Het is een beeld van 
de heilsgeschiedenis: de uiteindelijk redding dwars 
door de verdrukking heen. Jezus onderwees hier zijn 
leerlingen over de dingen die komen zouden: de ver-
volging en de tekenen van de tijden en de komst van 
de Zoon des mensen met al Zijn engelen.
Olie is een symbool van de Heilige Geest en het woord 
heeft in de taal van de Bijbel verwantschap met het 
getal ‘8’. Zo krijgt Aser, de achtste zoon van Jakob, de 
volgende zegen: “Hij dope zijn voet in olie” (Deute-
ronomium 33:24). Net als ‘olie’ verwijst ‘acht’ naar het 

bereik van God, dat wat ons bestaan van zeven dagen 
per week te boven gaat. Daarom worden de jongens 
van Israël op de achtste dag besneden. En zo hebben 
de woorden voor ‘olie’ en ‘acht’ ook verwantschap met 
het woord voor hemel. En niet voor niets: hier, boven 
deze Olijfberg zal de hemel zich straks openen.

Berg van de terugkeer
De berg heette niet altijd Olijfberg. In de Joodse 
traditie wordt gesproken over ‘de berg van de zalving’, 
omdat men dacht dat hier de koningen van Juda 
gezalfd werden. Of dat waar is weet ik niet, maar feit 
is wel dat Jezus hier als een koning door Zijn volk is 

ingehaald, toen Hij op een ezel de berg afdaalde en 
toen voor de ogen van honderdduizenden pelgrims de 
profetie van Zacharia 9 in vervulling ging: “Juich gij 
dochter van Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u, hij 
is rechtvaardig en zegevierend, nederig en rijdende op 
een ezel” (vers 9). En gejuicht hebben ze, en wij weten 
dat profetieën zich kunnen herhalen.

Door welke poort Jezus de stad binnentrok, is niet 
duidelijk. Waarschijnlijk door een poort waar nu 
ongeveer de Leeuwenpoort ligt. Misschien de Gou-
den Poort, maar ook die is van later datum. Dat de 
moslims hem zouden hebben dichtgemetseld om de 
intocht van de Messias te belemmeren is niet zeker. Er 
zijn ook bronnen die erop wijzen dat de tempeliers dit 
hebben gedaan. Zij hadden op het Tempelplein hun 
hoofdkwartier en hadden weinig met die poort. En dat 
een deel van de Olijfberg vol met graven ligt omdat 

men bij de opstanding zo dicht mogelijk bij de Messias 
wil zijn, dat is ook een verhaal van later datum. Maar 
uiteindelijk is het natuurlijk wel zo. Hier zal de Ge-
zalfde afdalen en strijden voor Zijn volk. Dit keer niet 
als Lam maar als de Leeuw van Juda. Hier vandaan zal 
Hij de stad binnengaan en de tempel herbouwen. Dan 
zullen op Olijfberg de voeten van de Almachtige staan 
(Zacharia 14:4). Hier zal God ten slotte terugkeren 
naar Jeruzalem. De profeet die vertelde van Gods weg-
gaan, profeteert ook van Zijn terugkeer: “En zie, de 
heerlijkheid van de God van Israël kwam uit oostelijke 
richting, er was een geluid van vele wateren en de aar-
de straalde vanwege zijn heerlijkheid” (Ezechiël 43:2).

juli - augustus 2017 | de tijden
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Uitzicht op Jeruzalem vanaf de Olijfberg. | Foto: Jeremy Piehler / CC2.0 Flickr.com
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Wie vanaf de Olijfberg naar de stad kijkt, krijgt een prachtig beeld van Jeruzalem  
met al haar schoonheid en onvoltooidheid. Voor je ligt de Gouden Poort  

en het Tempelplein met de bekende Rotskoepel.

De Olijfberg

verdieping interview

‘De profeet die vertelde van Gods weggaan, 
profeteert ook van Zijn terugkeer.’ 
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“Mijnheer Barkat is nogal druk, dus hij komt iets later”, vertelt zijn assistente ons. 
Prima, we hebben de tijd. In het Midden-Oosten is het eerder regel dan uitzonde-
ring dat mensen later komen. Het ‘Israëlische kwartiertje’ wordt een half uur. 

Uiteindelijk komt hij zijn kantoor binnen. “Wil je dat ik een das om doe?”, vraagt 
hij me. Ik vind alles prima. Een gesprek met de burgemeester van de meest betwiste 
stad ter wereld, dat doe je niet elke dag. Als ik hem vraag hoe die taak voor hem 
voelt, antwoordt hij zonder aarzelen: “Het is de belangrijkste stad ter wereld. De 
heiligste stad ter wereld. Ik ben mijn hele leven al een Jeruzalemmer. Ik hou van 
mijn stad. 
Om Jeruzalem te kunnen begrijpen, om de toekomst te kunnen begrijpen, neem ik 
je drieduizend jaar terug in de tijd, toen koning David de stad stichtte. Elk van de 
stammen kreeg een stuk land, maar Jeruzalem behoorde niet toe aan een specifie-
ke stam. De poorten van de stad waren open voor iedereen, zowel voor Joden als 
niet-Joden. Duizend jaar lang vormde Jeruzalem het centrum van de wereld.”

Dat is dus hetzelfde als vandaag?
“Absoluut. Maar tweeduizend jaar lang was dat niet het geval. God zij dank werd de 
stad herenigd vijftig jaar geleden. Nu is Jeruzalem het centrum van drie wereldgods-
diensten. Vijf miljard mensen wereldwijd geven om deze stad. In een gebiedje van 
één vierkante kilometer vind je meer synagogen, kerken en moskeeën dan waar ook 
ter wereld. En het functioneert buitengewoon goed.”

De Joden die in de diaspora wonen wensen elkaar altijd ‘volgend jaar in Jeruzalem’. Wat 
betekent dat voor u?
“Dat betekent dat Jeruzalem niet alleen de stad is van haar inwoners of de hoofd-
stad van Israël. Het vormt het hart en de ziel van het Joodse volk. Het is dan ook 

belangrijk om de conflicten en verschillen het hoofd te bieden. Jeruzalem is niet 
een probleem, het heeft een meerwaarde. Onze filosofie is dat alle Joden wereldwijd 
‘aandeelhouders’ zijn van onze stad. Alle mensen die geven om onze stad, zouden 
eens moeten komen. Mensen voelen zich hier prettig.”

Maar de realiteit is dat we constant horen over steekpartijen en terreur in Jeruzalem. 
Hoe veilig is het hier?
“Heb je het over Parijs? Of over Duitsland? Over Syrië? Over de Verenigde Staten? 
Interessant genoeg is Jeruzalem één van de veiligste steden ter wereld. Maar er ligt 
een enorm vergrootglas op onze stad. Niet alleen God heeft Zijn blik op Jeruzalem 
gericht, maar ook enorm veel journalisten. Elk klein incident wordt enorm uit-

vergroot, we krijgen veel meer media-aandacht dan de meeste andere steden ter 
wereld. Er is een manier om het te controleren: het aantal moorden in een stad. 
Het jaarlijkse gemiddelde in Amerika bijvoorbeeld is negen moorden per honderd-
duizend inwoners. In Jeruzalem is dat maar één. We zijn net zo veilig als Londen of 
enige andere Europese stad. Ja, we hebben te maken met terreur, dat onderschatten 
we niet. Maar Europa heeft op dit moment een veel groter probleem. Of kijk naar 
Syrië, wat daar gebeurt. De realiteit van Jeruzalem is dat bezoekers zich hier veilig 
voelen.”

Hoe is uw contact met de Palestijnen in Jeruzalem?
“Ik kom net terug van een bezoek aan een Arabische school in Oost-Jeruzalem. De 
kwaliteit van onderwijs is er fantastisch. Ik vroeg aan de kinderen: wat ga je doen 
later? Veel van hen wilden arts worden, of ingenieur, of in de hightechindustrie 
werken. De Arabische kinderen van Jeruzalem gaan graag naar school, ze krijgen 
kwaliteitsonderwijs, ze durven te dromen. 52 procent van de Arabische bevolking 
wil Jeruzalem als ongedeelde stad behouden. Dat is een mooie meerderheid, want 
veel anderen maakt het niks uit. Zij zijn ook mijn inwoners. Het zijn mijn kinderen. 
We moeten het samen doen.”

Wat zijn uw ambities?
“Jeruzalem is mijn levensmissie. Ik zou graag doorgaan in het tempo dat we hebben 
ingezet. Ik hoop ook dat steeds meer mensen deze stad bezoeken. Want als mensen 
Jeruzalem met eigen ogen zien, dan begrijpen ze hoe belangrijk het is om de een-
heid vast te houden en om de stad te ontwikkelen.”

De vorige burgemeester werd premier. Heeft u ook ambities op nationaal niveau? 
“Zodra ik mijn twee of drie termijnen als burgemeester heb afgerond, wil ik verder 
gaan op nationaal niveau. Ik heb nog niet besloten wanneer, maar mijn ervaring 
met het managen van een complexe stad kan ik goed gebruiken in de nationale 
politiek. Ik wil in publieke dienst blijven, dat is mijn roeping.”

Bent u het eens met premier Netanyahu als hij Jeruzalem de eeuwige en ongedeelde 
hoofdstad noemt van Israël?
“Zo was het, zo is het vandaag, en zo zal het ook blijven. We zagen wat er gebeurde 
toen de stad verdeeld was en zich niet ontwikkelde. Tweeduizend jaar heeft de stad 
niet naar behoren gefunctioneerd. Nu, Goddank, zijn we op de goede weg. En we 
moeten doorgaan, voor álle bewoners. Mensen weten vaak niet dat er in Jeruzalem 
vrijheid is van beweging en van godsdienst. Toen Jeruzalem werd herenigd onder 
Israëlisch bestuur, werd geen enkele moskee afgebroken. Geen enkele kerk werd 
beschadigd. De aantallen mensen die vandaag Jeruzalem bezoeken zijn fenomenaal 
als je ze vergelijkt met toen Jeruzalem verdeeld was. Vandaag is Jeruzalem open voor 
iedereen, en zo zal het altijd blijven.”

juli - augustus 2017 | de tijden
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De bewakers van het stadhuis van Jeruzalem zijn alert. Kortgeleden werd tweehonderd meter  
verderop een toerist vermoord tijdens een terreuraanval. Eenmaal binnen in het stadhuis  

is er weinig meer te merken van de spanning. De stad Jeruzalem viert haar vijftigste verjaardag als  
ongedeelde stad. Dus iedere journalist wil wel een interview met burgemeester Nir Barkat.  

We zijn blij dat hij voor Christenen voor Israël tijd wil maken. 

Interview met de burgemeester van de meest betwiste stad ter wereld

‘Jeruzalem is mijn levensmissie’

interview

’Niet alleen God heeft Zijn blik 
op Jeruzalem gericht, maar ook 
enorm veel journalisten.’
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Israëls langste oorlog
Onmiddellijk nadat de Verenigde Naties op 29 no-
vember 1947 hadden voorgesteld West-Palestina te 
delen in een Palestijns-Joodse en een (tweede) Pales-
tijns-Arabische staat, begonnen de Palestijnse Arabie-
ren een terreuroorlog tegen de Joden in het gebied. 
Vanuit Cairo verklaarde secretaris-generaal Abdul 
Rahman Azzam van de Arabische Liga: “Deze oorlog 
wordt een uitroeiingsoorlog en een gedenkwaardige 
massaslachting, die zal worden vergeleken met de 
massaslachtingen van de Mongolen”.
De Palestijnse Arabieren werden bij hun offensief 
gesteund door expeditietroepen uit onder andere Irak. 
Na het uitroepen van de Israëlische onafhankelijkheid 
(14 mei 1948), liep de terreuroorlog naadloos over in 
een interstatelijke oorlog. Israël werd geconfronteerd 
met een overmacht van reguliere strijdkrachten uit 
vijf Arabische landen (Egypte, Jordanië, Syrië, Libanon 
en Irak). Feitelijk was ook de vertrekkende mandaat-
houder van het gebied, Groot-Brittannië, partij. Het 
Jordaanse leger werd aangevoerd door Britse officie-
ren, en de vertrekkende Britten hadden belangrijke 
strategische posities in West-Palestina aan de Pales-
tijnse Arabieren overgedragen. Alles wees erop dat 
Israël de aanval niet zou overleven.
De Israëlische Onafhankelijkheidsoorlog duurde ruim 
anderhalf jaar (van 30 november 1947 tot 20 juli 1949) 
en werd op alle fronten op miraculeuze wijze door de 
Israëli’s gewonnen. Maar de bakermat van de Joodse 
beschaving, Judea, Samaria en oostelijk Jeruzalem, werd 
door Jordanië bezet. De Joodse staat overleefde de aan-
slag op zijn bestaan en veroverde zelfs extra grondge-
bied, maar de toegang tot de Joodse heilige plaatsen in 
Jeruzalem, Hebron en elders in Judea en Samaria, werd 
afgesneden. Die situatie zou negentien jaar duren.

Tweede vernietigingspoging
In het voorjaar van 1967 was het voor de Israëli’s 
duidelijk dat een nieuwe oorlog onvermijdelijk was 
geworden. Ook nu riepen de Arabische leiders dat de 
Joodse staat zou worden vernietigd en dat de overle-
vende Joden de zee zouden worden ingedreven. Aan 
het Syrische front werden de artilleriebeschietingen 
van Israëlische burgerdoelen verhevigd en vonden 
luchtgevechten plaats. De Egyptische president Nasser 
eiste en kreeg het vertrek van de VN-vredesmacht uit 
de Sinaïwoestijn en blokkeerde het scheepsverkeer 
naar de Israëlische havenstad Eilat. Sterke Egyptische 
legers rukten vervolgens op naar de grens met Israël. 
De stemming in Israël was zó pessimistisch, dat in 
de stadsparken van Tel Aviv al massagraven waren 
geprepareerd.

Wonderen
De Israëlische regering besloot tot preventieve acties. 
Om zeven uur in de ochtend van 5 juni 1967 stegen 
bijna tweehonderd Israëlische gevechtsvliegtuigen op 
om Egyptische militaire vliegvelden te bombarderen. 
Ze vlogen extreem laag om onder de Egyptische radar 
en dus ’onzichtbaar’ te blijven. Door radarinstallaties 
van het Jordaanse leger was het massale opstijgen ech-
ter wel opgemerkt. Onmiddellijk werd een gecodeerd 
alarm verzonden naar het Egyptische ministerie van 
Defensie. Daar had men echter een dag eerder (!) de 
codes en ontvangstfrequentie veranderd, maar de Jor-
daniërs daarvan niet op de hoogte gesteld. Hierdoor 
arriveerde de Israëlische luchtvloot onopgemerkt en 
werd een groot deel van de Egyptische luchtmacht op 
de grond vernietigd.
Tijdens deze Israëlische aanval bleek ook de sterke 
Egyptische luchtverdediging met onverklaarbare 
communicatieproblemen te kampen waardoor er aan 
Israëlische kant nauwelijks verliezen werden geleden. 
Toen aan luchtmachtgeneraal Ezer Weizman (later 
president van Israël) werd gevraagd hoe het kon zijn 
dat de Israëlische luchtmacht vrijwel ongehinderd ge-
durende drie uur in Egypte had kunnen bombarderen, 
keek hij omhoog en zei: “De vinger van God”.
Toen de terugkerende Israëlische luchtvloot op de Jor-
daanse radar verscheen, dachten de Jordaniërs dat het 
Egyptische vliegtuigen waren die Tel Aviv gingen bom-
barderen. Dat misverstand, plus (valse) mededelingen 
van het Egyptische leiderschap, dat Israëls luchtof-
fensief mislukt was en dat Egyptische troepen een 
succesvolle opmars maakten, bracht Jordanië ertoe de 
Joodse staat aan te vallen. Dat bracht hen echter de 
totale nederlaag en Israël de hoofdprijs.

Paniek en verwarring
Er gebeurden in die zes junidagen op alle fronten 
nog veel meer wonderen, waarbij een Bijbelse paniek 
en verwarring de vijanden van Israël leek te hebben 
getroffen. Complete Egyptische, Syrische en Jordaanse 
eenheden sloegen op de vlucht, vaak met achterlating 
van al hun materieel, zonder dat er een Israëlische 
militair in de buurt was.
De commandant van de Israëlische eenheid die de 
stad Sichem (Nabloes) met een omtrekkende beweging 
vanuit het oosten veroverde verklaarde: “Bij de ingang 
van Sichem stonden duizenden Arabieren met witte 
zakdoeken te zwaaien en te klappen. Er was geen verzet. 
[...] Later begreep ik het pas. De inwoners van de stad 
dachten dat wij Iraakse soldaten waren die volgens be-
richten uit de (oostelijke) richting van Jordanië zouden 

komen. De Iraakse tanks stonden echter ten westen van 
Sichem. Zij beseften hun fout pas heel laat.”
Andere verslagen melden miraculeuze ontsnappingen 
aan de dood van Israëlische soldaten. In een verslag 
van de oorlog schreef de militaire correspondent 
van de seculiere Israëlische krant Ha’aretz: “Zelfs een 
niet-religieus persoon zal moeten toegeven dat deze 
oorlog werd gevochten met hulp uit de hemel”.

Israëls kortste oorlog
De Zesdaagse Oorlog was Israëls kortste en meest 
succesvolle. In zes dagen versloeg het Israëlische leger 
drie verklaarde doodsvijanden en veroverde de reus-
achtige Sinaïwoestijn en de Golanhoogvlakte. Negen-
tien jaar na de langste oorlog van 1947-1949 viel ook 
de bakermat van de Joodse beschaving met daarin de 
belangrijkste Joodse heiligdommen alsnog in Joodse 
handen. 
De wonderen die in die tijd plaatsvonden hebben 
helaas hun weg naar de geschiedenisboeken niet als 
zodanig gevonden. Uiteindelijk werd de eer in officiële 
zin uitsluitend toebedeeld aan de heldhaftige strijders 
die onbevreesd de Arabische overmacht aanpakten en 
overwonnen. Wat blijft zijn de echo’s van de verbaasde 
uitspraken van waarnemers uit die tijd.
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Israëlische soldaten rusten uit tegen de Klaagmuur nadat ze deze 
heroverd hebben. | Foto: archief

Verwoeste militaire vliegtuigen op een Egyptisch vliegveld. De 
Israëlische luchtmacht wist op wonderlijke wijze de Egyptische 
luchtmacht vrijwel direct uit te schakelen. | Foto: archief
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Van 5 tot en met 10 juni 1967 streed Israël de Zesdaagse Oorlog, die net als die van 1947-1949 verliep  
als de strijd tussen David en Goliath. Dankzij een reeks wonderen kon het Israëlische leger opnieuw  
een Arabische militaire overmacht verslaan. En deze keer viel de bakermat van de Joodse beschaving  

(Judea, Samaria en oostelijk Jeruzalem) alsnog in Israëlische handen.

De wonderlijke oorlog van juni 1967

5 juni, dag 1 
In een preventieve aanval vernietigt Israël het 
grootste deel van de Egyptische luchtmacht. 
Onmiddellijk daarop volgt een Israëlisch 
grondoffensief in de door Egypte bezette 
Gazastrook en de Sinaïwoestijn.
Israël waarschuwt Jordanië (tevergeefs) zich 
buiten de oorlog te houden.
Jordanië en Syrië (vanaf de Golan) beschieten 
Israëlische burgerdoelen met zware artillerie. 
De Jordaanse, Syrische en Iraakse luchtmach-
ten voeren bombardementsvluchten uit op 
Tel Aviv en Haifa.
Israëlische gevechtsvliegtuigen voeren 
vernietigende verrassingsaanvallen uit op Sy-
rische, Jordaanse en Iraakse luchtmachtbases.

6 juni, dag 2 
Syrisch grondoffensief op de Golan en in Ga-
lilea. Israël vecht nu op drie fronten: noord, 
oost en zuid, maar heeft een bijna absoluut 
luchtoverwicht.

7 juni, dag 3 
Jeruzalem wordt herenigd, de blokkade van 
de Straat van Tiran verbroken.

8 juni, dag 4 
Israël verovert Hebron en de rest van Judea 
en Samaria op Jordanië en de rest van de 
Sinaïwoestijn op Egypte.

9 juni, dag 5 
Israël begint een groot offensief op de Golan-
hoogvlakte.

10 juni, dag 6 
De Golan valt in Israëlische handen.
Israël gaat akkoord met een wapenstilstand, 
die om 6 uur ’s middags ingaat.
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