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Verhuisbericht
Het Israëlcentrum in Nijkerk gaat 
binnenkort verhuizen. Vanwege de ver-
huizing is het oude Israëlcentrum en 
dus ook de Israëlwinkel vanaf woens-
dag 27 september gesloten. Vanaf 
maandag 2 oktober bent u van harte 
welkom in het Israëlcentrum op onze 
nieuwe locatie: Henri Nouwenstraat 34 
in Nijkerk.  

» Zie ook pagina 16

Jeruzalem – Tel Aviv  
in 28 minuten
28 minuten. Zolang duurde de eerste 
testrit van de hogesnelheidstrein op de 
nieuw aangelegde spoorlijn tussen Jeruza-
lem en Tel Aviv. Een hoopvol teken voor 
veel mensen die dagelijks uren in de file 
staan tussen de twee grootste Israëlische 
steden. De aanleg van de nieuwe spoorlijn 
begon in 2001. Dat het een duur project 
zou worden, was bekend, maar uiteinde-
lijk kost het project twee keer zoveel als 
oorspronkelijk geraamd: ongeveer 1,65 
miljard euro. Daar krijg je wel wat voor: 
een snelle route over bruggen en door 
tunnels. Het is alleen nog even wachten. 
De eerste testrit werd uitgevoerd met een 
lege trein. Er zullen nog veel testritten 
volgen en het nieuwe station in Jeruzalem 
is nog volop in aanbouw. Vanaf april 2018 
moeten reizigers ook daadwerkelijk van 
de trein gebruik kunnen maken.  
| Foto: Flash90

Een Israëlische shovel verplettert een onderkomen van bedoeïenen, even ten zuiden  
van Hebron. Het is een naar beeld en de actie riep dan ook veel protest op.  

Onder meer van de Europese Unie. De huizen werden met EU-geld gebouwd.  
Maar dat is niet het volledige verhaal.

Tijdens de Oslo-akkoorden werd 
besloten dat Judea en Samaria zouden 
worden verdeeld in verschillende zones. 
In de A- en B-gebieden, waar de meeste 
Arabieren wonen, is het civiele bestuur 
in handen van de Palestijnse Autoriteit. 
De dunbevolkte C-gebieden kwamen 
onder Israëlisch bestuur. In het streven 
naar een Palestijnse staat is de Pales-
tijnse Autoriteit (PA) al jaren bezig om 
de Arabische bevolking aan te moedigen 
zich illegaal te vestigen in de C-gebie-
den. Met ruime financiële steun van  
bijvoorbeeld de Golfstaten zijn zo 

Palestijnse nederzettingen gesticht in 
C-gebied.
Israël treedt hier tegen op, door af en toe 
een slooporder uit te vaardigen. Maar de 
sloop van Palestijnse huizen door Israël 
wordt veelal door de wereld gezien in het 
licht van het conflict en geduid als een 
daad van onderdrukking. Uit ‘humani-
taire overwegingen’ heeft de Europese 
Unie daarom besloten organisaties te 
ondersteunen die ‘Palestijnse slachtoffers 
van gedwongen ontruiming’ helpen. Op 
deze manier zijn er talloze bouwwerken 
met EU-geld (en EU-logo) gebouwd in 

C-gebied. Maar hierover voert de EU geen 
enkel overleg met de Israëlische autori-
teiten. Terwijl de EU, als medeonderteke-
naar van de Oslo-akkoorden juist Israël 
heeft aangewezen om deze gebieden te 
beheren. De EU maakt zich dus schuldig 
aan datgene waarvan het Israël beschul-
digt: het bouwen van illegale nederzet-
tingen.
Israël heeft de EU gevraagd om deze ob-
sessieve bouw in C-gebied te staken, maar 
kreeg geen gehoor. En nu schrikt Israël er 
dan ook niet voor terug ook deze bouw-
werken te slopen. | Foto: Flash90

De onderste steen boven
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Hebron en de spelonk 
van Machpela

Hebron ligt ongeveer 35 kilometer ten zuiden van Jeruzalem, 
door wijngaarden en boomgaarden omgeven. De stad werd 
aan Kaleb gegeven (Jozua 14:6-15), die samen met Jozua een 
positief verslag over het Beloofde Land had uitgebracht (Nu-
meri 13). Hebron, dat ook Kirjath Arba genoemd wordt, is de 
stad waar Sara sterft (Genesis 23:2) en begraven wordt (Ge-
nesis 23:29). Ook Isaak sterft er (Genesis 35:27-29). Abraham, 
Isaak en Jakob zijn er begraven (Genesis 49:29-33), evenals 
Sara, Rebecca en Lea, in de spelonk van Machpela bij Mamre, 
die Abraham als graf kocht van de Hethiet Efron, met het 
omliggende veld (Genesis 50:12-14). Dit is dus de stad waar al 
de stamvaders van Israël en hun vrouwen begraven zijn. En is 
Zijn Naam niet God van Abraham, Isaak en Jakob?

Bewoners
De stad Hebron werd zeven jaar vóór de stad Zoan in Egypte 
gebouwd (Numeri 13:22), vermoedelijk rond 1700 voor Chris-
tus. De nakomelingen van Enak (Deuteronomium 2:10; 9:2; 
Jozua 11:22) hebben er gewoond: Achiman, Sesai en Talmai, 
reuzen in de ogen van de Israëlieten (Numeri 13:33). Kaleb 
verdreef hen (Jozua 15:13-14).
Abraham zette er zijn tenten neer en woonde er (Genesis 
13:18). De Heere verscheen daar aan hem en beloofde hem 

de geboorte van een eigen zoon, waarop Abraham en Sara 
lachten (Genesis 17:17; 18:11-15). 

Koningsstad
Het werd de stad van een koning genoemd (Jozua 12:10). Toen 
Jozua de stad innam, doodde hij de koning (Jozua 10:36-39, 
22-28). Daarna wordt Hebron een van de vrijsteden (Jozua 
20:7). De stad werd toegewezen aan de nakomelingen van 
Aäron (Jozua 21:9-13). David was er koning gedurende zeven 
jaar en zes maanden (2 Samuël 2:1-4, 11). Abner werd er gedood 
(2 Samuël 3:22-27). Het hoofd van Isboset werd er begraven (2 
Samuël 4:12) en David doodde daar diens moordenaars. Daar 
zalfden de stammen van Israël David tot koning (2 Samuël 5:1-
5). Zijn zoon Absalom werd er geboren (en vijf andere zonen, 
1 Kronieken 3:1-4) en Absalom rebelleerde er tegen zijn vader 
(2 Samuël 15:10). Later maakte Rehabeam er een vestingstad 
van (2 Kronieken 11:5-12). Na de terugkeer uit de Babylonische 
ballingschap werd de stad weer bewoond (Nehemia 11:25). 

Wie meent dat Hebron en de Joodse geschiedenis niets met 
elkaar te maken hebben, pleegt pure geschiedvervalsing. 
We gaan ervan uit dat de christenheid wereldwijd protest 
aantekent.

Israël
●   Bidden voor Israël is vaak vermoeiend 

vanwege de voortdurende aanvallen 
op Israël, die ook ons raken. Deze 
woorden van Jezus mogen ons dan 
bemoedigen: “Vrede zij u! Gelijk de 
Vader Mij gezonden heeft, zend ik 
ook u” (Johannes 20:19-23).

●   Bid voor de ouderen die de Holo-
caust overleefd hebben; en voor  
slachtoffers die een daad van terreur 
overleefd hebben. Dat zij bij Hem 
mogen schuilen.

●   Zowel Turkije, Saoedi-Arabië als Iran 
streven naar macht en invloed in het 
Midden-Oosten, volken spelen een 
belangrijke rol in de Bijbel. Het is 
goed te weten dat wat ze ook doen, 
ze uiteindelijk allemaal met de stad 
Jeruzalem geconfronteerd zullen 
worden (Zacharia 14:16-19).

Christenen voor Israël
●   Bid om een vlot verloop van de 

verhuizing naar het nieuwe Israël-
centrum en voor de inrichting. Dat 
alles voorspoedig zal verlopen, zodat 
we vanaf maandag 2 oktober al onze 
aandacht weer kunnen richten op de 
activiteiten voor het najaar van 2017.

●   Dank voor de vele IPC-consulenten 
in het land, die week in week uit op 
de bres staan voor Israël. Bid dat 
ook de nieuwe IPC-winkel aan de 
verwachtingen zal voldoen en dat er 
veel Israëlproducten verkocht zullen 
worden.

●   Dank en bid ook voor de vele sprekers 
en medewerkers in Nederland en 
in andere landen die zich dagelijks 
inzetten voor Israël.

Voorbede
●   Volgende week start het nieuwe 

kerkelijke seizoen. Bid om gemeen-
ten waar men ook zal preken over 
het herstel van Israël, men aandacht 
heeft voor Bijbelse profetieën en 
uitleg geeft over de boeken van het 
Oude Testament. Bid ook voor uw 
eigen gemeente.

●   De christenvervolging neemt de laat-
ste jaren schrikbarend toe, ook in het 
Midden-Oosten. De kopten in Egypte 
hebben het zwaar, ook de maronieten 
in Syrië en Irak. Bid voor hen, maar 
weet ook dat God waakt over Zijn 
gemeente (Matteüs 16:18).

●   Een bekende tekst voor u als voorbid-
ders is Jesaja 62:6,7: “Op uw muren, o 
Jeruzalem, heb Ik wachters aange-
steld.” Dit gedeelte roept altijd weer 
op tot gebed voor Jeruzalem, met 
alle recente ontwikkelingen in Israël 
mogen we hier gehoor aan geven.
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Unesco besloot al eerder dat Israël geen recht heeft op Jeruzalem en dat de Joden geen  
aanspraak kunnen maken op de Tempelberg en de Klaagmuur. Op 7 juli werd besloten  

dat de spelonk van Machpela in Hebron een ‘bedreigde Palestijnse heilige plaats’ is.  
Laten we daarom maar weer eens de Bijbel openslaan en lezen over Hebron.

Gebedspunten
Pieter Bénard

Dat kan natuurlijk niet. Zwemmen 
met een rolstoel. Maar gehandicap-
ten vinden het als ’t warm is na-
tuurlijk net zo lekker als jij om even 
in zee af te koelen. Maar om met 
je rolstoel het strand over te rijden 
om even een duik te nemen, dat is 

vrijwel onmogelijk. Dan komen je 
wielen vast te zitten in ’t zand. En 
als je het al redt, gaat je rolstoel door 
dat zoute water roesten ...
De vrijwilligersorganisatie Refuah 
V’simcha bedacht hier een oplossing 
voor. In Ashdod legden vrijwilli-

gers een verhard pad aan tot aan de 
waterlijn. Daar hebben zij speciale 
rolstoelen die de zee in kunnen. Vrij-
willigers van de organisatie helpen 
bezoekers, zodat ze zich kunnen 
omkleden en daarna even heerlijk 
kunnen ‘zwemmen’. | Foto: Flash90

Zwemmen met rolstoel
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Kanttekening

Recht
Bij de vijanden van Israël lijkt het 
regel te zijn dat misdaad en terreur 
loont en zelfs verheerlijkt wordt. 
Misdaad loont? Jawel, voor Pales-
tijnse moordenaars van onschuldige 
Israëlische vrouwen en kinderen, 
door ze de keel door te snijden. 
Aangemoedigd door een regime dat 
terroristen en moordenaars eert, 
verheft tot helden en martelaren, er 
zelfs een museum voor inricht, stra-
ten naar vernoemt en standbeelden 
voor hen opricht. Wat kun je van zo’n 
beweging verwachten, anders dan 
nog meer misdaden tegen de meest 
kwetsbaren?
Dit alles wordt mede mogelijk ge-
maakt dankzij buitenlandse miljoe-
nen, die bovendien worden gebruikt 
om terroristen en moordenaars 
ruimhartig te belonen en vorstelijk 
te betalen tijdens hun gevangen-
schap. Waarom kiezen veel mensen 
er voor om zó ‘pro-Palestijns’ te zijn 
en aandacht te vragen voor deze 
bevolkingsgroep, die kennelijk in hun 
ogen ‘zielig’ is. Ben je zielig als je alle 
miljoenen, die de PLO en Hamas van 
het Westen ontvangen, voornamelijk 
aanwendt om wapens en raketten 
te kopen, tunnels te graven, met het 
enige uiteindelijke doel het volk, land 
en de staat Israël te vernietigen?

Hoe anders is het in datzelfde 
Israël. De enige democratie in het 
Midden-Oosten. Hoe pijnlijk soms 
ook voor hen om wie het gaat en 
voor de goede naam van het land; 
het recht heeft daar z’n loop. Dat 
hebben we de laatste jaren gezien bij 
de berechting van vooraanstaande 
lieden in Israël. Een oud-staatspre-
sident werd veroordeeld tot zeven 
jaar gevangenisstraf wegens seksueel 
misbruik van medewerksters. De 
vorige premier heeft een straf van 
één jaar uitgezeten vanwege fraude 
tijdens een eerdere hoge functie. 
Een voormalige opperrabbijn is voor 
drieënhalf jaar opgesloten wegens 
het zich onrechtmatig toe-eigenen 
van grote bedragen die voor goede 
doelen waren bestemd. Een soldaat 
werd veroordeeld tot een jaar cel op 
beschuldiging van het doodschieten 
van een uitgeschakelde, gewonde 
terrorist. Tragische gevallen en diep-
beschamende gebeurtenissen. Maar 
het kwaad kan niet blijven bestaan en 
wordt bestraft. Hoe hoog je ook zit 
in de pikorde van de maatschappij, je 
ontkomt niet aan een rechtvaardige 
vergelding voor wat voor overtreding 
van de wet ook.

Een wereld van verschil. De één 
gedreven door voortdurend gevoede 
haat, de ander levend vanuit de liefde 
en geboden, zoals deze zijn overge-
leverd in de Bijbel, het Woord van de 
God van Israël.

Pim van der Hoff, hoofdredacteur
pvdhoff@cvi.nl

Een orthodoxe Jood was in Wedding 
(Berlijn) onderweg naar de synago-
ge. Twee fietsers haalden hem in en 
hielden hem aan. Ze vroegen: Ben je 
Jood? Daarop scholden ze hem uit, 
spuwden in zijn gezicht en fotogra-
feerden hem met een mobieltje. Een 
van de aanvallers verklaarde Palestijn 
te zijn.

Ik teken dit antisemitische voorval 
op uit de mond van Benjamin Stei-
nitz. Het heeft de onderzoeker naar 
antisemitisme in de samenleving van 
de Duitse hoofdstad emotioneel bij-
zonder aangegrepen. “Het slachtoffer 
meldde zich al op zaterdagavond bij 
ons (Bureau voor onderzoek naar en 
informatie over antisemitisme/RIAS). 
De volgende dag deden we aangifte 
bij de politie.”

Tijdens het inmiddels voorbije zomer-
reces van het Europees Parlement 
verdiepte ik me in de nieuwe weten-
schappelijke publicatie Antisemitism 
Before and Since the Holocaust (Antise-
mitisme voor en sinds de Holocaust). 
Inderdaad, antisemitisme ook sinds 
de Holocaust. Tot op vandaag, zoals 
Benjamin Steinitz begin augustus 
aan het weekblad Jüdische Allgemeine 

vertelde. Daarover kunnen en mogen 
wij niet zwijgen! Binnen en buiten het 
Europees Parlement. Binnen en buiten 
de kerken.

Samen met zijn collega’s registreert en 
publiceert Steinitz publieke uitingen 
van antisemitisme in Berlijn. Dat 
mondt uit in een jaarverslag. Daarmee 
zijn echter lang niet alle manifestaties 
van Jodenhaat bekend. Veelzeggend 
genoeg gebruikt Steinitz hier het 
woord ‘Dunkelziffer’, dat wil zeggen de 
niet gemelde en dus niet geregistreer-
de antisemitische schanddaden. 
Hoe weet de onderzoeker dat precies? 
Uit eigen ervaring. “Als ik in een syna-
goge ben, vertellen de mensen daar 
me over aanvallen en beledigingen. 
Tegelijkertijd weet ik dat juist uit die 
synagoge in een heel jaar slechts twee 
incidenten bij ons zijn gemeld. Kort-
om, het ‘Dunkelziffer’ is enorm hoog. 
Wij brengen met ons meldsysteem 
slechts een beetje licht in het donker, 
meer niet.”

Deze eerlijke uitspraak van Benjamin 
Steinitz is ronduit schrikbarend. Hij 
onderbouwt die met een verwijzing 
naar een studie van enkele jaren 
geleden. Daarin gaf 72 procent van 

de Joden in Duitsland aan dat zij de 
zwaarste uitingen van antisemitisme 
die ze aan den lijve hadden ondervon-
den, niet bij de politie, noch bij andere 
maatschappelijke inrichtingen hadden 
aangegeven. Hoe zou dat in Neder-
land liggen?
Steinitz legt de vinger op nog een zere 
antisemitische plek, die zich zeker niet 
tot het Duitse grondgebied beperkt: 
“Wij beleven ook een politiek klimaat 
waarin van Joden als vanzelfsprekend 
wordt verlangd, dat zij zich van Israël 
distantiëren. In het andere geval moe-
ten zij slachtoffers van het antisemitis-
me worden.”

Het feit dat rond veertig procent van 
de Duitse bevolking anti-Israëlische 
ressentimenten (wrok, haat) koestert 
(zie verslag onafhankelijke experts 
voor de Bondsdag), onderbouwt de 
schrijnende observatie van Benjamin 
Steinitz.

Na de zomer hoop ik, samen met zo-
veel mogelijk collega’s, in het Europees 
Parlement een seminar te organiseren 
over ‘Antisemitisme in Europa na de 
Holocaust’. Vanzelfsprekend schou-
der aan schouder met onze Joodse 
gemeenschappen!
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De meeste luchthavens hebben in de 
zomerperiode vooral toeristen te verwel-
komen. In Israël kwamen er deze zomer 
ook zo’n tweeduizend immigranten uit 
Amerika en Canada aan. Na de zomer 
gaan ze niet terug, Israël is nu hun thuis. 
De eerste stappen in het nieuwe thuisland 

gaan vaak met tranen en vreugde gepaard. 
Na soms jaren van wikken en wegen - 
gaan we wel of niet - en vaak maanden 
van voorbereiding is de daadwerkelijke 
stap emotioneel. Maar iedereen zegt:  
nu ben ik thuis. | Foto: Flash90

Naar huis

De speciale coördinator voor het vredes-
proces in het Midden-Oosten (UNSCO) 
publiceerde onlangs een rapport waarin 
duidelijk werd omschreven hoe het de 
mensen in Gaza is vergaan sinds Hamas 
in 2007 met een gewelddadige coup de 
macht greep. Hoewel het rapport ook 
Israël bekritiseert, toont het rapport 
helder aan hoe het bewind van Hamas de 
Gazastrook steeds onleefbaarder maakt. 

Onder Hamas wordt de bevolking van 
Gaza onderdrukt en beperkt in hun 
vrijheid. De terreurbeweging en haar 
suborganisaties maken zich schuldig aan 
mensenrechtenschendingen, waaron-
der martelingen en kidnappingen. Het 
rapport vreest dat Gaza vanwege deze 
omstandigheden, de onverzoenlijkheid 
van Hamas en de groeiende bevolking in 
2020 onleefbaar wordt.

Tien jaar Hamas in Gaza

Zomerpret
Wat is er fijner dan op een warme zomer-
dag de stad achter je te laten en verkoe-
ling bij het water te zoeken? Even ten 
zuiden van Jeruzalem zochten Joodse en 
Arabische families de bron van Ein Meboa 
op. Iedereen geniet zichtbaar. Heerlijk  
pootje baden in het water, lekker bijklet-
sen met vrienden of gewoon dapper kopje 
onder in het frisse – zeg maar gerust 
koude – water. | Foto’s: Flash90
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Niet zwijgen over Jodenhaat 
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Het einde komt – er is hoop

Bijbelse profeten spreken over “bloed, vuur en rookzui-
len” tijdens de “grote en gevreesde dag van de Heere”. Wij 
schrikken even en denken misschien als koning Hizkia toen 
Jesaja een oordeel aankondigde: als het maar niet in mijn tijd 
gebeurt! En toch ... het einde komt. Hoever zijn we nu? De 
wereld staat bol van spanningen. Waar en wanneer explo-
deert de spanning? Wat kunnen we doen? Is alle profetie 
onherroepelijk? Is uitstel mogelijk? Of heeft de engel uit 
Openbaring 10:6 al gezworen: “Geen uitstel meer?” We noe-
men vier uiterst gevaarlijke brandhaarden.

Noord-Korea
Een cynisch spotprentje in een Israëlisch blad vertoonde 
Kim Jong-un, de Noord-Koreaanse dictator die de wereld 
bedreigt met de ‘bom’ en miljoenen mensenlevens. Hij zit 
op een makkelijke stoel en had de grootste pret. Achter hem 
een paar generaals die ook veel plezier hebben. Het tv-toestel 
voor hen toont de paddenstoelvormige rookkolom van een 
atoombomexplosie ...
Japan en Zuid-Korea waarschuwen hun burgers voor oorlog. 
China roept zijn burgers op Noord-Korea te verlaten. Het 
geduld van de VS is op. Gaat Rusland, een oude bondgenoot 
van Noord-Korea, meedoen? Kim Jong-un blijft Trump uit-
dagen. Wie van de twee ook begint, de situatie zou zo op een 
wereldoorlog kunnen uitlopen.

Midden-Oosten
Het Midden-Oosten was, is en blijft het meest gevaarlijke 
gebied in het midden van de wereld. Eindtijdgebeurtenissen 
spelen zich in het Midden-Oosten af. Veel oordeelsprofetieën 
gaan over landen in dat gebied. Syrië is het angstaanjagende 
voorbeeld van wat over een groot deel van de wereld gaat 
komen. Het ‘rode paard’ in Openbaring 6:4 zal de “vrede van 
de aarde wegnemen”. We kunnen helaas makkelijk vier of vijf 
brandhaarden, die eindtijdvuren aansteken, aanwijzen. 

Iran
Iran schijnt op te schieten met de atoombom. Wie goed 
luistert naar de ayatollahs, weet dat Iran twee doelen heeft: 
Saoedi-Arabië en Israël. Iran vertegenwoordigt ongeveer tach-
tig procent van de sjiieten en Saoedi-Arabië vertegenwoordigt 
de soennieten. Vanaf 632, het jaar waarin Mohammed stierf, is 
het oorlog tussen die twee groepen. Al bijna veertien eeuwen 
duurt die strijd om de opvolging van Mohammed. Een (atoom)
oorlog tussen die twee kan elk ogenblik uitbreken. De toena-
dering van Saoedi-Arabië tot Israël valt onder het gezegde ‘de 
vijand van mijn vijand is mijn vriend’. De haat van de ayatol-
lahs tegen Israël is bekend. Beide spanningsvelden wachten tot 

Teheran de bom, “de keur van hun gevechtskracht” (Jeremia 
49:35) kan inzetten tegen Israël en/of Saoedi-Arabië. Rusland 
is een bondgenoot van Iran en de VS steunen Israël. Deze situ-
atie brengt een wereldoorlog dichtbij. Hierbij komt het feit dat 
het elitecorps van Iran, de Revolutionaire Garde, actief is in 
Syrië. Zij staan bij de Golan, zo’n drie kilometer van de grens 
van Israël, dat Iran al een paar keer gewaarschuwd heeft. 

Hezbollah
Hezbollah, het leger van Allah, wordt door Iran gefinancierd 
en bewapend. Zuid-Libanon is in hun macht. Bij ziekenhui-
zen, kinderspeelplaatsen, onder en bij huizen liggen meer 
dan honderdduizend raketten klaar. ‘Beschermd’ door Liba-
nese burgers kunnen deze terroristen 150 raketten per dag op 
Israël afvuren. Israël heeft evacuatieplannen voor zijn eigen 
burgers in de regio en voor burgers in Zuid-Libanon klaar. 
Als Israël zich dan verdedigt en de hele Hezbollah infrastruc-
tuur vernietigt, zullen de VN, de EU en andere internationale 
organisaties waarschijnlijk in boosaardige resoluties hun 
haat tegen Gods volk uitspuwen. Zullen de VS Israël echt 
steunen? En Rusland Iran?

Tempelberg
Er is veel meer gaande. De laatste eindtijdoorlogen gaan 
om de Tempelberg, Gods heilige berg waarop de tempel 
herbouwd zal worden. Tot half juli was de islamitische 
beheersorganisatie Waqf de feitelijke ‘baas’ over deze derde 
heilige plaats voor de islam. Terroristen pleegden een aanslag 
waarbij twee Israëlische politiemannen (druzen) omkwamen. 
Sindsdien heeft de Israëlische politie de verantwoordelijk-
heid over de veiligheid op het Tempelplein overgenomen. De 
Waqf was en blijft woedend. De heilige berg en het Tempel-
plein blijven een van de gevaarlijkste brandhaarden op aarde. 
Daar zal een nieuwe wereldoorlog waarschijnlijk over gaan.

Er is hoop
Ondanks de enorme spanningen en oorlogsdreigingen 
blijft de hoop op grond van Gods grote genade, geduld en 
barmhartigheid levend. De Bijbel is vol van die hoop. Voor 
ons persoonlijk biedt de Here Jezus hoop in Zijn eindtijdre-
de: “Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult 
worden om al die dingen die gebeuren zullen te ontvluch-
ten” (Lucas 21:36). Profeten verkondigen dat uitstel mogelijk 
is. Totdat een van de oordeelsengelen roept “dat er geen tijd 
(’uitstel’) meer zal zijn” (Openbaring 10:6). Verder zijn er 
voorbeelden van gebeden van Bijbelse heiligen die uitkomst 
en uitstel kunnen bewerkstelligen. Bid en waak dan, ge-
meente van de Here Jezus.

Dankbaarheid
Soms drukken de dagelijkse zorgen 
over gezondheid, familie en vrienden 
de dankbaarheid weg of werpen 
er een flinke schaduw overheen. 
Verdrietige omstandigheden die wel 
of niet door ons veroorzaakt zijn, 
maar die op ons soms een verkeerde 
uitwerking hebben. We kunnen dan 
niet meer zien op Gods plan, maar 
we worden terneergedrukt door de 
dagelijkse beslommeringen. Zo heb-
ben we allemaal ons kruis te dragen. 
Toch mogen we ervan overtuigd zijn 
dat de Heere ook in deze dingen voor 
ons zorgt en erbij is. In vreugde, maar 
ook in lijden.
Onlangs lazen we volgens het Bijbel-
rooster dat ik gebruik, van die gewel-
dige tempelbeek uit Ezechiël 47. De 
beek die vanuit de nieuwe tempel 
stroomt naar de Dode Zee en de Zee 
gezond maakt. Elke maand geven 
de bomen langs deze beek vrucht. 
Hun vruchten zijn om te eten en het 
loof van die bomen is voor genezing. 
Langs de beek en in de Dode Zee zul-
len vissen in overvloed zijn (wellicht 
goed om nu alvast een visvergunning 
aan te vragen). Wat dood is, wordt 
levend. Israël en de volken wonen 
in vrede en de Heilige zal vanuit het 
heiligdom genezing geven.

De volkeren vertillen zich nu nog aan 
Jeruzalem. Unesco en de Verenigde 
Naties en helaas ook vertegenwoor-
digers van onze kerken lopen nu nog 
voorop in het veroordelen van het 
Joodse volk. Dan zal echter de wet 
van waarheid, vrede en gerechtigheid 
uit Sion, Jeruzalem komen. De leu-
genprofeten vanuit de volken en ook 
de kerken zullen moeten zwijgen.
Daarom mogen we dankbaar zijn met 
wat de Heere in onze dagen doet. 
Eén van de mooiste teksten over de 
terugkeer vind ik Jeremia 32:41:

“Ik zal Mij over hen verblijden en 
hun weldoen en Ik zal hen voorgoed 
in dit land planten met heel mijn 
hart en heel mijn ziel.”

Wat Hij gezegd heeft in Zijn woord, 
zien we voor onze ogen plaatsvinden. 
Het is daarom een grote reden tot 
dankbaarheid om te weten dat Hij 
die in de heilsgeschiedenis trouw 
is aan Zijn beloften, dat ook is ten 
aanzien van ons. Zoals de Heiland 
zei: al je haren zijn geteld, en er zal 
geen mus ter aarde vallen zonder dat 
de Vader daar kennis van heeft. Een 
machtig wapen heeft God ons gege-
ven: Zijn Naam groot te maken voor 
wat Hij deed, doet en zal doen. Daar 
is geen vijand tegen bestand.

Het is geen leuk onderwerp, de eindtijd. Vooral als het dichtbij komt.  
We weten dat de eindtijd vreselijk zal zijn. Bij de in Openbaring genoemde oordelen  

wordt een groot deel van de aarde verwoest en komen vele mensen om.
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rvoordt@cvi.nl

Een rokende vulkaan duidt op een mogelijke uitbarsting. De situatie in de wereld is nog altijd uiterst explosief. | Foto: amslerPIX/CC2.0 Flickr.com



Ik stond te kijken toen de eerste bus 
van de immigrantenvlucht vanuit 
Frankrijk de reizigers vanuit het 
vliegtuig naar de ontvangsthal op de 
luchthaven bracht, waar de welkomst-
ceremonie werd gehouden. Ik voelde 
mijn wangen nat worden van tranen. 
Honderden Israëli’s waren bij elkaar 
gekomen om een onduidelijke reden 
− ze waren geen vrienden of verwan-
ten van de immigranten − het waren 
gewoon mensen die de nieuwste 
inwoners van Israël een warm welkom 
wilden geven. Een muziekgroep die 
bekende liederen speelde. Het dansen, 
de omhelzingen, het stille gebaar van 
het aanbieden van een flesje water aan 
de vermoeide reizigers, camera’s die 
hoog opgeheven waren voor een foto, 
en de olim die enthousiaste selfies 
maakten.

De opperrabbijn van Jeruzalem, rab-
bijn Shlomo Amar, sprak een zegen 
uit: “Gezegend bent U Heer, onze 
God die ons dit moment van vreugde 
bracht.” Ik zat naast een echtpaar. Zijn 
arm reikte naar zijn vrouw en hij trok 
haar naar zich toe, zoals stellen dat 
doen als ze een moment van vreugde 
ervaren − ze waren getuigen van de 
vervulling van hun droom.
Rabbijn Amar sprak over de vastentijd 
voor het herdenken van de vernieti-
ging van de tempel. Hij vertelde hoe 
onze traditie ons leert dat in de tijd 
van verlossing, wanneer de Messias 
komt, deze tijd van rouw tot een tijd 
van vreugde zal worden. Hij vertelde 
hoe − op dit moment − aan het begin 
van deze tijd van rouw, dit ongelooflij-
ke moment van vreugde een vooruit-
wijzing mag zijn naar de Verlossing.
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We kennen de beelden van Auschwitz uit geschiedenislessen of films. Transporten die aankomen  
in Auschwitz. Het geblaf van de honden en het geschreeuw van de SS’ers, deuren die opengaan,  
de angstige gezichten van de mensen in de wagons. Dat beeld, dat schrille contrast kwam bij mij  

in gedachten, toen ik zag hoe de deuren van de bussen opengingen. Kreten van blijdschap,  
mensen die zongen. Wat een verschil maakt Israël!

Een bijzondere ‘bruiloft’ in Israël

kort nieuws

Onduidelijke steun

Nadat premier Netanyahu de presi-
dent van het Afrikaanse eilandenrijk 
Kaapverdië had ontmoet, beweerde 
hij op Twitter dat het land voort-
aan vóór Israël zal stemmen in de 
Verenigde Naties. Het land stemde 
tot dusver vaak mee tégen Israël. De 
Kaapverdiaanse president, Jorge Car-
los Fonseca, moest Netanyahu echter 
teleurstellen. Hoewel hij nauwere 
banden met Israël toejuicht, heeft 
hij als president volgens de wet van 
het land geen zeggenschap over het 
buitenlandse beleid. | Foto: Youtube

Ladino
Jiddisch kent u wellicht wel. De taal 
die door veel Noord-Europese Joden 
werd gesproken en waarvan nog 
veel woorden tot vandaag in het 
Nederlands te vinden zijn. Ladino is 
minder bekend. Het is Judeo-Spaans 
en werd door Spaans-Joodse ge-
meenschappen gesproken. Nadat 
Joden uit Spanje waren verbannen in 
1492, bleef de taal in leven. Ook in 
Israël wordt Ladino nog gesproken. 
Onlangs besloot de Spaanse Konink-
lijke Academie en afdeling in Israël op 
te richten voor het behoud van het 
Ladino.

Twittervuil op straat

De Duits-Israëlische artiest Shahak 
Shapira rapporteerde 450 serieuze 
haatberichten op Facebook en Twit-
ter. Facebook verwijderde deze vaak 
snel, maar Twitter liet de meeste 
berichten gewoon staan. Daarom 
besloot Shapira aan de bel te trekken. 
Voor het Duitse hoofdkwartier van 
Twitter kalkte hij tientallen haat-
tweets op de straat om zichtbaar 
te maken wat het bedrijf laat staan. 
Onder de hashtag #heytwitter, een 
veelgebruikte groet op het sociale 
platform, probeert hij deze misstand 
aan de kaak te stellen. | Foto: Twitter

Israëli zwemt Kanaal 
over
Begin augustus zwom Avishag Turk 
als eerste Israëlische vrouw het 
Kanaal over. Ze deed dertien uur over 
de oversteek van Dover naar Calais. 
In 1993 was Eitan Friedman de eerste 
Israëli die het Kanaal overzwom.
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Een Franse vader kust de grond bij aankomst in Israël. | Foto's: Joods Agentschap

De oudste en jongste nieuwe immigrant bij elkaar.

Een jong gezin bij de immigratiedienst waar ze 
hun Israëlische paspoorten ontvangen.

Israëlische jongeren verwelkomen de nieuwe 
immigranten.

Voorzitter van het Joods Agentschap Natan 
Sharansky en minister Landver van Immigratie 
begroeten jonge immigranten uit Frankrijk.

Het verschil met andere landen 
verbaasde me. Dit land verwelkomt 
nieuwkomers met open armen. Ame-
rika daarentegen heeft altijd immi-
granten met wantrouwen ontvangen. 
In plaats van grimmige debatten over 
immigratiepolitiek bevond ik me hier 
als het ware bij een bruiloftsfeest. Ik 
zag Natan Sharansky (de voorzitter 
van het Joods Agentschap) dansen 
met de minister van Immigratie, 
Sofa Landver. Ik vroeg me af wat dit 
moment voor hen betekende, zo vele 
jaren nadat zij zelf hun droom vervuld 
hadden gezien door vanuit het vijan-
dige Sovjet-regime te ‘trouwen’ met 
het land Israël. 

Ik wens ook jullie van harte ‘mazzel- 
tov’! Jullie hebben geholpen bij deze 
‘bruiloft’! Het volk Israël leeft! Am 
Yisrael chai!

»  Het kost 135 euro om een Jood uit 
Oekraïne, 900 euro om een Jood 
uit India en 400 euro om een Jood 
uit Frankrijk te helpen naar Israël 
te gaan. Stort uw gift op rekening-
nummer NL38 ABNA 0529 310 252.
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Laatste orthodoxe Jood 
verlaat Nederland

Gastcolumn

Het afscheid was emotioneel. Gelaten staan een aantal secu-
lier-Joodse vrienden van de rabbijn hem uit te zwaaien als hij 
en zijn gezin de straat uitrijden op weg naar Schiphol, van-
waar het gezin naar Israël vertrekt. “Ik mocht de rabbijn erg 
graag. Ik ben zelf niet religieus, maar het feit dat hij het in 
Nederland niet vol kon houden”, begint een van de omstan-
ders met verbeten emotie. “Het zat er natuurlijk al jaren aan 
te komen, maar ergens ben ik geneigd om ook m’n koffers te 
pakken. Ze hebben ze er gewoon uitgewerkt!”

Stil proces
Volgens de rabbijn zelf, die we kort voor zijn vertrek mochten 
interviewen, is alles het gevolg van een stil proces. “Kijk, in 
2012 hebben we zelf het convenant voor onverdoofd slach-
ten ondertekend. Dat leek een onschuldige zaak. Het gaf de 
overheid toezicht en invloed op de praktijk van de koosjere 
slacht, maar we mochten blijven slachten. Maar de Nederland-
se ‘diervriendelijkheid’ bleek in de loop der jaren toch domi-
nant. In 2017 werd het convenant aangescherpt, waardoor 
met name de slacht van koeien vrijwel onmogelijk werd. Toen 
twee jaar later het initiatiefwetsvoorstel van de Partij voor de 
Dieren werd aangenomen en de import van koosjer geslacht 

vlees werd verboden, was dit natuurlijk al – hoe zeggen jullie 
dat ook alweer – o ja, een nagel aan de doodskist.
Via allerlei ‘redelijke overwegingen’ zijn steeds juist die 
praktijken ter discussie gesteld die essentieel zijn binnen de 
Joodse geloofsbeleving. In 2020 werd de besnijdenis verbo-
den, want kinderen van acht dagen oud zijn natuurlijk niet 
in staat om die keuze zelf te maken. ‘Genitale verminking’, 
zo werd het door de media verwoord. Zie daar maar eens 
een weerwoord op te formuleren in een seculariserende 
samenleving. En hoewel er nooit een verbod is gekomen op 
het Joodse onderwijs, zijn het wel de Europese Sociaal-Ethi-
sche Richtlijnen voor het Onderwijs uit 2021 geweest die de 
vrijheid van het Joodse onderwijs zodanig beperkten, dat het 
Cheider de deuren moest sluiten.”

Protest
Ondanks protestbijeenkomsten, rechtszaken en steunmani-
festaties rond deze zaken, bleek het tij niet te keren. Steeds 
meer orthodox-Joodse Nederlanders zagen zich genoodzaakt 
te vertrekken naar Israël, waar zij hun geloof in vrijheid 
kunnen praktiseren. “Kijk”, begint de rabbijn, “in een land 
waar geloof verwatert en steeds meer iets universeels wordt, 
verliest een principe als ‘geloofsvrijheid’ natuurlijk zijn 
kracht. En dat is hier ook gebeurd. En de Joden zijn hiervan 
het eerste slachtoffer. Zo is het altijd geweest. Maar de Eeu-
wige heeft ons altijd vastgehouden. Dat zal Hij ook nu doen. 
Gelukkig kunnen wij in Israël in vrijheid geloven. Ik hoop 
maar dat uw organisatie in Nijkerk het hoofd boven water 
zal kunnen houden.”

En met die droevige woorden neem ik afscheid van de 
rabbijn. Een wrange nasmaak in mijn mond. Want waar 
waren wij christenen? Waar was de kerk toen dit stille proces 
gaande was?

Saba
Ik ben een opa, saba in het Ivriet. Met 
een gitaar en een koffer vol hoop en 
idealen vertrok ik 44 jaar geleden 
naar Israël. Een van mijn broers ver-
trok twee jaar eerder. We trouwden, 
kregen kinderen en de laatste jaren 
zijn we gezegend met kleinkinderen 
– ieder vijf. Omdat tijdens de Tweede 
Wereldoorlog onze familie bijna 
uitgeroeid is, genieten wij er extra 
van als we met onze gezinnen bijeen 
komen, onze twee gezinnen bestaan 
samen al uit 26 personen.

Onlangs trouwde onze jongste zoon. 
Een goede gelegenheid om weer 
eens allemaal samen te zijn. We 
besloten om er een familiedag van 
te maken, bij het zwembad van de 
kibboets waar mijn broer woont. Ook 
onze oudste broer, die in Netanya 
woont, kwam. Er was eten, drinken 
en gezelligheid.

Het enige probleem was het woord 
‘saba’. Tien kleine boefjes – tussen 
twee en tien jaar oud – roepen af en 
toe hun opa. Als dan luid ‘saba’ klinkt, 
is de vraag: welke opa? Tijdens het 
ravotten in het zwembad, verstop-
pertje spelen of tikkertje roepen ze 
allemaal om hun saba. De stemmen 
zijn moeilijk te onderscheiden en ik 
ben er snel bij als ik ‘saba’ hoor.
“Jij bent mijn saba niet!”, is de re-
actie als ik op de verkeerde oproep 
afstorm. “Hij is mijn saba, niet de 
jouwe!”, zeggen mijn oudere kleinkin-
deren vaak. Mij maakt het niets uit. 
Mij zijn ze allen even lief.

Terwijl we zo aan het spelen waren, 
kwam er een oude man op me af. Ik 
moest even goed kijken om hem te 
herkennen. Het was Chanoch, de 
Nederlander die mij zo veel jaren 
terug ‘adopteerde’ en in zijn gezin 
opnam toen ik voor het eerst in Israël 
aankwam. Hij en zijn vrouw Channa 
en hun kinderen waren mijn tweede 
familie in een tijd zonder internet en 
zonder veel contact met mijn familie 
in Nederland.

Chanoch keek naar alle kinderen en 
kleinkinderen. “Hoe is het met je 
koffer vol hoop en idealen van toen?”, 
vroeg hij mij. “Nog even vol als toen”, 
was mijn antwoord. Want in al die 
jaren hebben mijn idealen standge-
houden en is mijn hoop onveranderd 
gebleven.
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Afgelopen week vertrok de laatste orthodoxe Jood uit Nederland. De 62-jarige rabbijn  
met zijn gezin, die om veiligheidsredenen niet bij naam wil worden genoemd,  

hield het na het verbod op de besnijdenis nog zes jaar vol in Nederland  
omdat hij “de Joodse gemeenschap wilde dienen”. Maar nu is het toch einde verhaal.

Simon Soesan
gastcolumn@cvi.nl

Op 27 juni wilde een ongeduldige Arabi-
sche taxibuschauffeur het voertuig voor 
hem inhalen op route 60, nabij Hebron. 
Zijn voorganger wilde zich niet laten 
inhalen en ging sneller rijden tijdens de 
inhaalmanoeuvre op de tweebaansweg. 
Het taxibusje kwam daarop in volle vaart 
frontaal in botsing met een Israëlische 
touringcar. Enkele uren later kreeg de 
Jeruzalemse Arabier Hassan Dabash 
te horen dat zijn ex-vrouw en hun vijf 
kinderen bij het auto-ongeluk waren 
omgekomen.
Het ongeluk staat niet op zich. Het aantal 

verkeersdoden op de wegen in Judea 
en Samaria neemt toe. Verkeersregels 
worden aan de laars gelapt en het toezicht 
is minimaal. De regionale overheid voor 
Samaria heeft daarom contact gezocht 
met Palestijnse regiobestuurders om ge-
zamenlijk deze verkeersproblematiek aan 
te kaarten. Er is een tweetalige billboard-
campagne gestart. ‘Joden en Arabieren 
komen graag veilig thuis’ om bewustzijn 
te creëren, maar de initiatiefnemers wil-
len ook in de Knesset gaan lobbyen voor 
bredere wegen in de gebieden.  
| Foto: Avraham Binyamin

Actie voor veiliger verkeer  
Judea en Samaria

Foto: Wolf Schouten | CC2.0 Flickr (bewerkt) 

Laten we bidden dat dit scenario zich niet werkelijk zal 
afspelen. Het is een waarschuwing, want het lijkt erop 
dat de ontwikkelingen deze kant opgaan. Helpt u mee 
het op te nemen voor het Joodse volk?



Hij heeft het druk, de uit Amerika afkomstige rabbijn. Voor een interview heeft hij wel tijd, maar niet te lang.  
“Mijn telefoon zet ik even uit, want die gaat anders non-stop.” David Portowicz is al vijfendertig jaar  

de drijvende kracht achter het Jaffa Instituut, Vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week.  
Hij wuift dat laatste weg met een bescheiden: “Ik ben hier niet de enige, we doen het met een groot team.”

Een droom die alsmaar groeit

Rabbijn David Portowicz met twee oud-studenten die nu werken bij het Jaffa Instituut. | Foto: Jaffa Instituut

Negatieve inflatie
Israël kent momenteel een negatieve 
inflatie. Geld wordt meer waard. De 
Bank van Israël verklaart de deflatie als 
een gestage aanpassing aan de gang-
bare prijzen in Europa. Het gemiddelde 
inkomen van Israëli’s is ongeveer gelijk 
aan dat van inwoners van Frankrijk. De 
koopkracht ligt echter veel lager. Pro-
ducten in Israël zijn namelijk tot soms 
wel meer dan de helft duurder.

Ruzie over hotels
De Grieks-Orthodoxe Kerk tekende 
enige tijd geleden een overeenkomst 
om twee hotels die de kerk in ei-
gendom heeft in de Oude Stad van 
Jeruzalem te verhuren. De huurder, die 

de hotels voor 99 jaar mag huren, met 
mogelijkheid tot verlenging van nog 
eens 99 jaar, bleek een Joodse organi-
satie die zich inzet om onroerend goed 
in de Oude Stad op te kopen. Daar is 
de kerk niet blij mee. Ze vochten de 
deal aan, maar de Israëlische rech-
ter oordeelde dat de overeenkomst 
rechtsgeldig is en dat de huurders heb-

ben voldaan aan hun verplichtingen.  
| Foto: Shmuel Bar-Am

Schooljaar verandert
Al jaren klagen ouders over de lange 
zomervakantie in Israël. Werkende 
ouders moeten dan langdurig oppas 
regelen. Daarom wordt het schooljaar 
aangepast. De zomervakantie wordt 
korter en ook een aantal vrije dagen 
rond feestdagen verdwijnt. In ruil daar-
voor krijgen de kinderen elk schooljaar 
vijf ‘lange weekenden’, waarbij ze ook 
op vrijdag en zondag vrij zijn.

Zuinige overheid
De Israëlische overheid gaat bezuini-
gen op energie. Overheidsinstellingen 

gaan inventariseren hoe ze energie 
kunnen besparen. Een belangrijke 
manier om te besparen is door zon-
nepanelen op overheidsgebouwen te 
installeren. De Knesset is al voorzien 
van zonnepanelen. De overheid hoopt 
in totaal twintig procent te kunnen be-
sparen op energiekosten. | Foto: Flash90
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Het begon allemaal vijfendertig jaar geleden, samen 
met zijn in 1992 overleden vriend, kolonel Ze-ev Sha-
ham. “We wilden iets doen voor de kinderen van Jaffa. 
Met zijn tweeën, met een paar dollar op zak, hadden we 
een droom om het leven van achtergestelde kinderen 
daar te verbeteren.” Die droom kwam uit. Het Jaffa 
Instituut – zo noemden ze de organisatie – helpt per 
jaar zo’n vierduizend kinderen. Niet alleen in Jaffa, maar 
ook in andere steden in het land, zoals Jeruzalem en 
Akko. “Samen met een staf van honderdnegenenzestig 
betaalde stafleden en zo’n zesduizend vrijwilligers. Veer-
tig procent van de staf bestaat uit mensen die als kind 
ooit zelf geholpen zijn. “Voor de kinderen zijn zij het 
grote voorbeeld. ‘Als hij of zij het kan, kan ik het ook.’ 
Vergeet dat laatste er niet bij te schrijven.”

Liefde en warmte
De kinderen die het Jaffa Instituut helpt, komen vaak 
uit achtergestelde families waarvan de ouders zich veel-
al in het criminele circuit bewegen. De kinderen zijn 
drop-outs op school en in het leger. Ze komen uit gezin-
nen met veel agressie, waar liefde en warmte ontbreekt. 
Vaak worden de kinderen meegesleept in het uitzicht-
loze leven van hun ouders. “Het is een vicieuze cirkel 
waar een kind, als het geen steun krijgt, niet uitkomt.” 
Het Jaffa Instituut brengt hoop en hulp. Met scholen, 
een veelheid aan dagcentra, vervangende gezinsopvang 
en zomerkampen. “We zijn de enige organisatie in 

Israël die het hele jaar door werkt. Naar de kinderen toe 
kunnen we het ons niet permitteren gesloten te zijn.”
Christenen voor Israël steunt het Jaffa Instituut finan-
cieel. “Vanaf het prille begin, vijfendertig jaar geleden. 
Het contact begon met de veel te vroeg overleden Pee 
Koelewijn. Een bijzondere man, Ik noemde hem altijd 
‘de rabbijn uit Nederland’. Na zijn overlijden werd de 
band voortgezet, tot vandaag de dag. Daar zijn we 
dankbaar voor, want zonder giften kunnen we niet 
bestaan.”

Goede reputatie
“Onze eerste vijfendertig jaar waren goed, maar de 
volgende vijfendertig jaar worden nog beter. Met veel 
opgebouwde ervaring, een goede reputatie, positieve 
resultaten en een professionele en hoog gekwalificeerde 
staf.” Het instituut groeit ieder jaar met zo’n tien pro-
cent, maar de behoefte is veel groter. “We helpen zo’n 
vierduizend kinderen, maar alleen al in Jaffa zijn er meer 
dan twintigduizend die onze steun nodig hebben.”
De kinderen komen op verschillende manieren bij het 
Jaffa Instituut terecht. Vaak via een sociale instantie of 
de rechter. “Zo is er ooit een kind van anderhalf jaar in 
de lobby van een hotel gevonden. Via de rechter, die 
bepaalt dan dat wij de verantwoordelijkheid krijgen, 
kwam hij bij ons. Hij is nu vijftien jaar en gaat naar de 
middelbare school, een vrolijke en vlijtige jongen. Er is 
nooit iemand geweest die om hem heeft gevraagd.”
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interview

‘Dit is voor jou’
Het contact met de meeste jongeren blijft, ook als 
ze een plek in de maatschappij hebben gevonden en 
het Jaffa Instituut niet meer nodig hebben. “Een van 
onze jongeren was sinds zijn zesde bij ons. Hij diende 
in het leger, studeerde en sinds kort bekleedt hij een 
topfunctie in de  IT-sector. Toen hij zijn eerste salaris 
kreeg, kwam hij bij mij langs. “Dit is voor jou”, zei hij. 
“Voor alle hulp al die jaren, zonder jou was ik nooit zo 
ver gekomen. Het is nu mijn beurt om jou wat terug te 
geven.”

Tweede kans
David is een tevreden mens. “Ik heb veel geleerd de 
afgelopen vijfendertig jaar. Ieder mens is in staat veel te 
bereiken, wat voor afkomst hij of zij ook heeft. Alleen 
sommigen hebben een handje nodig. Een andere grote 
les die ik leerde, was dat iedereen recht heeft op een 
tweede kans. Zoals een van onze studenten. Hij stal een 
cheque uit mijn bureaulade, vervalste mijn handteke-
ning, ging er mee naar de bank en cashte 2000 sjekel. 
Nadat we hadden ontdekt wie het was, had ik ’m uit 
ons programma kunnen gooien, maar ik gaf hem een 
tweede kans en hij mocht blijven. Hij heeft nu een uni-
versitaire graad in economie en het gaat hem goed.
Uiteraard zijn het niet allemaal succesverhalen. “Som-
mige kinderen vallen terug in hun oude bestaan, dan 
zijn ze echt niet te helpen. Als je een moeilijk leven 
hebt, dan bouw je lagen op, het is niet altijd makkelijk 
om daar doorheen te komen. Maar dit soort gevallen 
komt niet veel voor.”
Het Jaffa instituut breidt uit en uit. “Er is zo veel te 
doen, we hebben altijd geld te kort.” 

Heel veel dank
David verexcuseert zich, hij moet verder. “Een aantal 
medewerkers is honderdtachtig schooltassen aan het 
vullen met boeken en van alles wat nodig is. Ik wil even 
kijken of alles daar goed gaat.” Terwijl hij wegloopt, 
draait hij zich om. “Vijfendertig jaar geleden was er voor 
veel kinderen geen enkele hoop. Vandaag is die er wel. 
En dat is mede dankzij Christenen voor Israël, heel veel 
dank daarvoor.” 

»  Een bijdrage voor het Jaffa Instituut is welkom op 
NL38 ABNA 0529 310 252.

Interview met rabbijn David Portowicz
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Zonder edele olijf ...
In Leipzig vond van 29 juni tot 7 juli dit jaar de Algemene Raad plaats van de Wereld Gemeenschap  

van Protestantse kerken (WCRC). Deze zevenjaarlijkse, internationale conferentie stond grotendeels  
in het teken van de bevrijdingstheologie en gerechtigheid. Daarbij werd Israël hevig bekritiseerd en  

werden kerken opgeroepen om hun relaties met Israël te herzien.

Mitri Raheb

Tijdens de conferentie was een prominente plaats 
ingeruimd voor Bijbelstudies van de Palestijnse 
Lutherse theoloog dr. Mitri Raheb. Hij staat er door 
zijn boeken om bekend dat hij Israël ziet als een 
kwade imperialistische bezettingsmacht. Israël en het 
huidige Joodse volk hebben volgens hem geen enkele 
relatie met het Bijbelse land en volk Israël.

Tijdens de conferentie stelde hij: “Het is niet de Heere 
God die Palestina aan Israël beloofde, maar Lord 
Balfour.” Hij doelde op de Balfourverklaring uit 1917 
waarbij de Britse minister van Buitenlandse Zaken het 
land Israël aanmerkte als toekomstig Joods nationaal 
tehuis. Het Joodse volk heeft volgens Raheb niks te 
maken met het land Palestina: “Israël uit de Bijbel 
heeft geen relatie met het Israël van vandaag.”

Joodse volk los van Israël
Hoe men ook over het conflict tussen Israël en de 
Palestijnen denkt, ieder weldenkend mens weet dat er 
een ontegenzeglijke diepe Bijbelse en historische band 
is tussen het Joodse volk en het land Israël. Maar voor 
ds. Raheb is die band er absoluut niet. Israël heeft 
geen enkele Bijbelse of historische legitimiteit. In zijn 
boek The biblical text in the context of occupation (De 
Bijbelse tekst in de context van bezetting) legt hij dat 
uit door te stellen dat zij die zich vandaag Joden noe-
men in werkelijkheid afstammen van Europeanen die 
zich in de middeleeuwen tot het Jodendom bekeer-
den. Een uiterst radicaal standpunt waarmee hij als 
christen veel verder gaat dan menig gematigd moslim, 
die nog wel enig historisch besef heeft.

Tijdens de conferentie beschuldigde Raheb Israël 
ervan een koloniale bezettingsmacht, een ‘empire’, 
te zijn die de bevolking onderdrukt en de natuurlij-
ke grondstoffen rooft ten nadele van de bevolking. 
Palestijnse gevangenen vergeleek hij met de ballingen 
tijdens de Babylonische ballingschap ten tijde van 
Jesaja. Hij gaat hier volkomen voorbij aan de aansla-
gen die veel van deze gevangenen gepleegd hebben 
jegens Joden. Ook gaat hij voorbij aan het feit dat er 
gedurende de hele geschiedenis altijd Joden hebben 
gewoond in het Beloofde Land. Alle eeuwen hebben 

Joden gebeden voor het herstel van Israël en dat niet 
pas sinds Balfour in 1917.

Jezus los van Joodse volk
Nog erger is het dat hij als christen alle noties over 
het verbond van God met het volk Israël en de vele 
Bijbelse beloften aan het Joodse volk volledig aan zijn 
laars lapt. Beschamend voor iemand die zich theoloog 
noemt. Opnieuw verklaarde hij dat “Jezus een Pales-
tijn was die wist van bezetting”. Het lijden en sterven 
van Jezus was volgens hem een verwijzing naar het 
lijden en sterven van Palestijnen: “God was gekrui-
sigd door de bezettingsmacht van Rome en stierf uit 
solidariteit met de onderdrukten.” Opvallend is dat 
het sterven van Jezus bij hem niet allereerst gaat over 
verzoening, maar over solidariteit met onderdrukten. 
Hij verbindt Jezus dus met zijn eigen Palestijnse volk 
en maakt Hem los van het Joodse volk. Als protestants 
predikant neem ik hier met schaamte kennis van 
zijn uitspraken in het kader van een conferentie van 
protestantse kerken.

Reformatie en bevrijdingstheologie

Wie de Palestijnse bevrijdingstheologie van Mitri Ra-
heb kritisch beschouwt, vraagt zich af hoe deze man 
als belangrijk spreker ruimte heeft kunnen krijgen 
op de belangrijkste conferentie van de WCRC. Hoe 
verhoudt zich dat tot wie de WCRC wil zijn?

In de ‘constitution’ van de WCRC staat dat zij geloven 
in de “openbaring van het Woord van God in de hei-
lige Schriften door het Oude en Nieuwe Testament”. 
Dat is toch onverenigbaar met de radicale uitspraken 
van Raheb. De heilige schriften spreken veelvuldig 
over Israël en over de terugkeer van het Joodse volk 
naar het land van hun vaderen. In het ‘werkboek’ voor 
de afgevaardigden bij de conferentie staat wel dat 
de WCRC “nieuwe inzichten in de Reformatie moet 
ontwikkelen”. 

Inzichten
Wat zijn die nieuwe inzichten? Een van de afgevaar-
digden vertelde dat het binnen de WCRC wel erg 
veel gaat over sociale gerechtigheid en te weinig over 
Bijbelse rechtvaardiging. Anders gezegd: er mag wel 
meer nadruk op theologie gelegd worden dan op acti-
visme. De vraag dringt zich op of zo’n organisatie nog 
wel met recht de naam ‘Reformed’ in zich mag dragen. 
Hierbij denkend aan het ‘Sola Scriptura’ (alleen de 
Schrift) binnen de Reformatie.

Kritisch
Het is ook veelzeggend dat de meeste reformatori-
sche kerken in ons land niet aangesloten zijn bij de 
WCRC. Enkele afgevaardigden hebben nog gepro-
beerd om een kritisch geluid met betrekking tot 
Mitri Raheb op te laten nemen in de slotverklaring. 
Maar daarin staan slechts algemene opmerkingen en 
geen specifieke. Zo staat er: “We hebben ontdekt en 
herontdekt hoeveel we samen hebben te vieren.” Ik 
zou eerder gevoelens van verdriet hebben dan van 
vieren. 

‘Het is niet de Heere 
God die Palestina  
aan Israël beloofde, 
maar Lord Balfour’

Mitri Raheb | Foto: Vimeo

Uitzicht over Leipzig | Foto: Tilman Scheinpflug



In de slotverklaring staat ook: “Verbondenheid met het Woord 
van God (...) stelt ons in staat alle vormen van imperium te ont-
mantelen.” Zou hier stilletjes Israël mee bedoeld zijn? Ik denk 
van wel. Deze passage is namelijk nagenoeg identiek aan een 
uitspraak van Raheb in zijn meest recente boek Geloven onder 
bezetting. Daarin zegt hij: “Geloof is de sleutel om het imperium 
te ontmantelen.” Daar heeft hij het over Israël. Duidelijke taal: 
met geloof en met ‘engagement’ kan een einde gemaakt worden 
aan het bestaan van Israël.

Onopgeefbaar verbonden

Welk antwoord heeft de kerk op een geluid als dat van Mitri 
Raheb? Verschillen van mening mogen er op tal van thema’s 
zijn. Daar is niks mis mee. Maar Rahebs theologie raakt wel een 
wezenlijk fundament van ons geloof.

De Protestantse Kerk in Nederland zegt in haar kerkorde dat zij 
“onopgeefbaar verbonden is met het volk Israël”. Dat getuigt van 
een relatie tussen het huidige volk Israël en het Bijbelse volk. 
Anders is die specifieke onopgeefbare verbondenheid zinloos.

Als christenen zijn we als wilde loten geënt op de stam van Israël 
en hebben we deel aan de saprijke wortel van de olijf. Dat gaat 
niet buiten Israël en zijn Messias om. Als de stam wordt ontkend 
en als een kwade macht wordt gezien, dan vallen de wilde loten 
en takken daar ook van af. Niet alleen Israël en het Joodse volk 
staan hier op het spel, maar ook het bestaansrecht van de christe-
lijke kerk. Dan mag een kerk niet zwijgen, maar hoort zij krachtig 
te protesteren. Niet alleen om Bijbelse redenen, maar ook uit 
solidariteit met het volk Israël dat zich aldoor maar moet staande 

zien te houden in een wereld vol haat en gedrevenheid tot 
vernietiging. Extra triest is het dat die gedrevenheid niet alleen 
islamitisch gefundeerd is, maar bij Raheb zelfs ook christelijk.

Toegelicht

WCRC
De World Communion of Reformed Churches (WCRC, 
wereldgemeenschap van Protestantse kerken) is een inter-
nationale samenwerkingsorganisatie van gereformeerde en 
hervormde kerken wereldwijd.

Bevrijdingstheologie
Er zijn twee duidelijke kenmerken van de bevrijdingstheo-
logie: 1) De theologie staat in dienst van politieke veran-
dering. 2) De betekenis van Jezus, van het heil, van zonde 
en verzoening, van het rijk van God verandert. De Bijbel 
vertelt niet langer in de eerste plaats geschiedenis, maar is 
een bundel voorbeeldverhalen waarmee het gelijk van de 
bevrijdingsstrijd geïllustreerd kan worden.

Mitri Raheb over bezetting
Mitri Raheb is altijd duidelijk geweest in zijn opvatting over 
‘bezetting’: die begon niet in 1967, maar in 1948 met de 
oprichting van Israël. De uitspraken van Mitri Raheb staan 
niet op zichzelf. Ze maken deel uit van een wereldwijde 
beweging om het Joodse volk te beroven van zijn identiteit 
en geschiedenis. Hiervan getuigen ook de recente uitspra-
ken van Unesco, een VN-organisatie, die het graf van de 
aartsvaders in Hebron, de Klaagmuur en de Tempelberg in 
Jeruzalem niet meer erkent als Joods historisch erfgoed.
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UNHRC-database
Op 24 maart 2016 besloot de 
VN-Mensenrechtenraad (UNHRC) 
een database aan te leggen van on-
dernemingen die ‘direct en indirect de 
bouw en groei van de nederzettingen’ 
mogelijk maken. Joodse nederzet-
tingen in Judea en Samaria, welte-
verstaan. Deze bedrijven zouden de 
mensenrechten schenden.

In een rapport genaamd Who else 
profits? (Wie profiteert er nog meer?) 
vecht het Kohelet Policy Forum dit 
besluit aan. Hoe je het ook wendt of 
keert, het besluit is laakbaar, betoogt 
het rapport. Als het klopt dat dergelijke 
economische activiteiten mensenrech-
ten schenden, dan is het buitengewoon 
laakbaar dat de Mensenrechtenraad 
alléén de pijlen richt op ondernemin-
gen in Judea en Samaria. Met een lange 
lijst van bedrijven in andere bezette 
gebieden, zoals de Westelijke Sahara, 
de Krim, Cyprus en Nagorno-Karabach, 
geeft het rapport een eerste inventari-
satie van westerse (met name Euro-
pese) bedrijven die in deze gebieden 
actief zijn. Volgens de UNHRC zouden 
deze bedrijven dus ook mensenrechten 
schenden.

Eenzijdig
Het rapport legt echter duidelijk bloot 
dat economische activiteiten van 
bedrijven in dergelijke gebieden niet 
illegaal zijn of mensenrechten zouden 
schenden. Hierover zijn diverse juridi-
sche adviezen duidelijk. Ook de Vierde 
Geneefse Conventie staat dergelijke 
activiteit toe. Dat de Mensenrechten-
raad een dergelijke database van bedrij-
ven in Judea en Samaria aanlegt, geeft 
dan ook duidelijk te denken. Het past 
in de lange traditie van eenzijdig tegen 
Israël gekeerde resoluties van de Raad.

Contraproductief
De schrijvers van het rapport waar-
schuwen dat de UNHRC-database, 
waaraan momenteel nog wordt 
gewerkt, contraproductief zal werken. 
Niet alleen zullen bedrijven die in Judea 
en Samaria zakendoen worden ge-
sanctioneerd. Ook bedrijven in andere 
bezette gebieden wereldwijd kunnen 
rekenen op juridische aanvechting, 
omdat de situatie in Judea en Samaria 
internationaalrechtelijke jurispruden-
tie creëert. Nu al wordt bijvoorbeeld 
de handel tussen de EU en Marokko 
gehinderd door een rechtszaak van het 
Fronte Polisario, een belangenorganisa-
tie voor de Westelijke Sahara, tegen de 
Europese Commissie. De schrijvers van 
het rapport adviseren dan ook om het 
besluit terug te draaien.
Foto: Flash90

Shalomverklaring
Gelukkig gebeuren er in de kerk ook nog veel mooie dingen. Alleen al het feit dat het werk van Christenen voor Israël mag 
groeien, getuigt van een groeiende liefde voor Israël onder Nederlandse christenen. Een bijzonder initiatief dat we hier willen 
noemen, is de Shalomverklaring.

De Shalomverklaring werd tweeënhalf jaar geleden voor het eerst gepubliceerd in de Britse stad Leeds. Het is een verklaring 
waarmee christenen publiekelijk te kennen geven dat zij naast het Joodse volk willen staan en de staat Israël steunen. Dankzij 
de inspanningen van de initiatiefnemers, werd de verklaring verspreid onder kerken en gebedsgroepen in het Verenigd Ko-
ninkrijk. Ruim 180 kerken, organisaties en gebedsgroepen ondertekenden de verklaring. Daarna verspreidde het initiatief zich 
naar België, Spanje, Ierland en Italië. Ook in Nederland heeft de Shalomverklaring ondertekenaars en wij hopen dat talloze 
kerken en christenen de verklaring zullen tekenen. Kijk voor meer informatie op shalomdeclaration.org.

De verklaring
•  Wij zijn ons bewust van de oorsprong en inspiratie van ons geloof in de Hebreeuwse Bijbel.
•  Wij bidden voor de vrede van Jeruzalem.
•  Wij waarderen dat Israël, als het enige land in het Midden-Oosten, de vrijheid van alle geloofsovertuigingen beschermt,  

en het mogelijk maakt voor de christelijke gemeenschap om te groeien.
•  Wij rouwen en steunen alle families in Israël en het Midden-Oosten, die hun dierbaren hebben verloren aan toenemend 

extremisme en intolerantie in de regio.
•  Wij bidden dat zij, die onvrede en verdeeldheid zaaien in de regio, en het bestaan van Israël bestrijden, niet zullen zege- 

vieren, maar zich zullen afkeren van hun boze wegen. Verder bidden wij dat zij die naar vrede zoeken zullen worden  
beloond, opdat de profetische woorden van Jesaja (“zij zullen hun zwaarden tot ploegscharen smeden”) en Jezus (“Zalig  
zijn de vredestichters”) realiteit mogen worden.

•  Wij zijn blij met het bestaan van de staat Israël, zijn democratisch systeem, zijn academische en culturele creativiteit en 
zijn buitengewone bijdrage aan de mensheid op het gebied van wetenschap en technologie.

•  Wij roepen de leiders van de geloofsgemeenschappen en vertegenwoordigers van ons land op onvermoeibaar gewelddadig 
extremisme en antisemitisme te bestrijden en de relatie en samenwerking met Israël te versterken.
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kort nieuws

Digitaal archief

De nationale bibliotheek van Israël 
komt met een digitaal archief van 
Joodse manuscripten. Het archief is 
voor iedereen toegankelijk en bevat 
bijna de helft van alle handgeschre-
ven Joodse teksten uit allerlei landen, 
zoals Afghanistan en Spanje. Met 
zo’n 45.000 manuscripten in het 
archief kun je van alles nazoeken en 
vinden. Er staan gebedenboeken, 
Bijbelse teksten, commentaren, lite-
ratuur, wetenschappelijke stukken, 
in een verscheidenheid aan talen, 
waaronder Hebreeuws, Jiddisch en 
Judeo-Arabisch. Het archief heeft de 
naam Ktiv, Hebreeuws voor ‘geschre-
ven woord’. Het project is begin jaren 
vijftig gestart door Ben Gurion. Hij 
zette zich in voor het samenbrengen 
van Joodse teksten die over de hele 
wereld verspreid liggen in bibliothe-
ken en archieven.| Foto: Flash90

Anti-tunnelbarrière
Een klein jaar geleden begon Israël 
met de bouw van een ondergrondse 
muur langs de grens met Gaza om 
terreurtunnels tegen te gaan. Op tien 
plaatsen langs de grens wordt mo-
menteel gewerkt aan deze muur, die 
niet alleen diep onder de grond gaat, 
maar die ook voorzien is van senso-
ren die graafwerkzaamheden kunnen 
opmerken, waardoor het leger tijdig 
kan ingrijpen. Toch gaat de bouw te 
langzaam, vindt de Israëlische rege-
ring. Daarom is besloten de bouw te 
versnellen. Over twee jaar moet de 
muur helemaal klaar zijn. Langs de 
kust zal de muur nog een eind de zee 
in lopen om aanvallen van kikvors-
mannen van Hamas te bemoeilijken.

EyeControl

Het Israëlische bedrijf EyeControl 
heeft een eenvoudig en goedkoop 
apparaat ontwikkeld waarmee 
mensen die vanwege bijvoorbeeld de 
ziekte ALS ‘locked-in’ zijn – en dus 
alleen nog hun ogen kunnen bewe-
gen – toch kunnen communiceren. 
Een draagbare camera registreert hun 
oogbewegingen, waarmee ze woor-
den kunnen uitdrukken. Via een kop-
telefoon hoort de gebruiker wat hij 
met zijn ogen communiceert en dit 
wordt ook op een scherm vertoond. 
Het apparaat wordt momenteel 
gekeurd en wordt hopelijk snel op de 
markt gebracht. | Foto: EyeControl

varia

Het vissersdorp Bethsaïda 
werd volgens de Joodse 
geschiedschrijver Flavius 
Josephus door de zoon van 
koning Herodus de Gro-
te, koning Philip Herodus, 
uitgebouwd tot een echte 
polis, een Romeinse stad. Hij 
noemde die stad Julias, naar 
Julia Augusta, de moeder van 
keizer Tiberius.

Badhuis
Dat gegeven lijkt nu te zijn 
bevestigd. Bij opgravingen 
ten noorden van het meer 
van Galilea werd onder een 
laag Byzantijnse overblijf-
selen een oudere laag uit 
de Romeinse tijd gevonden. 
Hierbij werden resten aan-
getroffen van een Romeins 
badhuis, een voorziening die 

vrijwel alleen in Romeinse 
steden werd aangetroffen. 
Een Romeinse stad op deze 
plaats komt dus overeen met 
het verhaal van Josephus en 
bevestigt vermoedens dat 
deze plaats de woonplaats 

van Petrus, Andreas en  
Filippus was. 

Kerk
Daarnaast vonden de ar-
cheologen een muur uit de 
Byzantijnse tijd die, getuige de 

resten van dure mozaïekste-
nen vermoedelijk onderdeel 
van een kerk is geweest. Vol-
gens een verslag van Willibald, 
een bisschop uit Beieren in 
725, bezocht hij tijdens een reis 
naar het Heilige Land een kerk 
in Bethsaïda. Het is goed mo-
gelijk dat de archeologen deze 
kerk nu hebben blootgelegd.

Verdere ontdekkingen
De ontdekking van de Bijbelse 
plaats wekt veel belangstel-
ling. Bovendien is het gebied 
dunbevolkt. Er zijn dus weinig 
hindernissen voor verdere 
opgravingen. Er zal daarom 
waarschijnlijk nog meer van 
de stad worden blootgelegd. 
Wat voor verdere ontdekkin-
gen dat zal opleveren ... We 
zullen het zien.

“Filippus nu kwam uit Bethsaïda, uit de stad van Andreas en Petrus”, zo lezen we in Johannes 1:45.  
Er zijn diverse opgravingen ten noorden van het Meer van Galilea die doen vermoeden  
dat het deze stad betreft, maar nu lijken archeologen toch goud te hebben gevonden.

Israëlisch theater in Nederland
De befaamde Israëlische theatermaker en regisseur 
Ephraim Kishon (1924-2005) schreef in 1961 al het stuk 
Hactuba, een komisch theaterstuk dat velen in Israël 
hebben gezien en dat in 1968 werd opgevoerd in  
Nederland. Na bijna vijftig jaar keert het terug in  
het Nederlandse theater.

Hactuba gaat over een eenvoudig familie, waarvan de ouders op 
zoek zijn naar hun ketuba, de huwelijksovereenkomst die bij een 
Joods huwelijk wordt gesloten. Zij hebben die nodig om hun 
dochter te kunnen laten trouwen. Bij die zoektocht gaat er van 
alles op mis, maar het stuk eindigt eind goed al goed.
Hactuba wordt opgevoerd door een gezamenlijke Nederlands- 
Israëlische cast. Het stuk wordt opgevoerd in het Hebreeuws, 
maar wordt Nederlands ondertiteld. Het stuk wordt van  
29 augustus tot 1 september opgevoerd in Amsterdam en op  
2 september in Den Haag.

Archeologen vinden Bethsaïda

Op de redactie werd een opmerkelijk 
boek bezorgd. Groot, dik, zwaar, zwart 
en donkergrijs met zwart leeslint.  
De nazi moordfabrieken, van Ton Rooze-
boom. De vorm van het boek doet recht 
aan de inhoud. Roozeboom heeft het 
op zich genomen om de geschiedenis 
van de vernietigingskampen Chelmno, 
Belzec, Treblinka en Sobibor te beschrij-
ven. Deze kampen waren geen concen-
tratiekampen. Ze werden puur en alleen 
ingericht met het doel zo veel mogelijk 
Joden systematisch te vermoorden. Het 
is een objectief verslag, zeer toegankelijk 
geschreven, voorzien van indrukwekken-
de ooggetuigenverslagen, en buiten-
gewoon rijkgeïllustreerd met zowel 
historische foto’s, hedendaagse foto’s en 
illustraties en plattegronden, waardoor 
de praktijk van deze moordfabrieken 

helder wordt. Tegelijkertijd is het een 
persoonlijk verslag, waarin Roozeboom 
de lezer deelgenoot maakt van de vele 
bezoeken die hij maakte om dit boek 
te verwezenlijken, zijn indrukken en 
ontmoetingen.
Het is onmogelijk om in het bestek van 
een aankondiging als deze recht te doen 
aan de inhoud van het boek, maar zoals 
het citaat van Vasily Grossman voorin 
het boek het verwoord, beveel ik dit 
boek eenieder aan: “Het is de lezers 
menselijke plicht deze waarheid tot zich 
te nemen! Om Uw ogen hiervoor te slui-
ten of U af te wenden is een belediging 
aan de herinnering van degenen die zijn 
vernietigd.” (RR)

De nazi moordfabrieken; Ton Roozeboom; 
De Lantaarn, Ede; € 49,99

De nazi moordfabrieken

Het team archeologen bij de opgraving bij Bethsaïda. | Foto: Zachary Wong

Een scène uit Hactuba. | Foto: ephraimkishon.com
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Rots en Verlosser 

In het gebed voor de staat Israël, dat uiteraard van na 1948 
dateert, komen, het kan ook nauwelijks anders, oude Bijbelse 
termen voor. In de vertaling van rabbijn Dasberg lezen we: 
“Onze Vader in de hemel, rotsvaste steun en verlosser van 
Jisrael, zegen de Medienat-Jisrael, de staat Israël, het ontlui-
kend begin van onze verlossing.” In deze opening van het 
gebed zien we allereerst ’rotsvaste steun’, de tsoer Jisrael, de 
rots van Israël. Dit kennen we heel goed uit de Psalmen, bij-
voorbeeld 18 en 19. De term komt ook voor in de Verklaring 
van Onafhankelijkheid van Israël: “Met vertrouwen op de Rots 
van Israël”. Maar onze belangstelling gaat hier uit naar de 
benaming verlosser van Israël, go’éel van Israël.

De inhoud van go’éel
Met verlosser spreekt men over de figuur van de oudtestamen-
tische losser. Beide woorden worden door elkaar gebruikt. De 
Hebreeuwse Bijbel helpt ons, zoals gewoonlijk, de ondergrond 
van een theologisch begrip te vinden. Zoals bijvoorbeeld chatá, 
zondigen, ons wordt uitgelegd aan de hand van het niet missen 
door de slingeraars in Richteren 20, kunnen we ook de losser, de 
go’éel, terugvinden in een min of meer alledaagse omgeving. Van 
daaruit wordt het ons snel duidelijk. In Leviticus 25 vinden we 
dat allereerste gebruik. Vers 25: “Wanneer uw broeder verarmd 
is en iets van zijn bezitting heeft moeten verkopen, dan zal zijn 
naaste bloedverwant als losser optreden, en hij zal loskopen wat 
zijn broeder heeft moeten verkopen.” Oe-vá go’aló ve-gá’al ... zijn 
losser zal komen lossen. Dit is de eerste omschrijving, de eerste 
’laag’ van het begrip en we krijgen als een soort van tweede laag 
de uitwerking in de praktijk, namelijk in het boek Ruth.

Boaz als losser
Naomi zal na haar terugkeer naar Bethlehem de akker verko-
pen die heeft toebehoord aan haar gestorven man Elimelek. Er 
zit voor haar niets anders op. Maar haar schoondochter Ruth 
komt in aanraking met Boaz, die een bloedverwant is en daar-
om als losser kan optreden. Hij neemt de verplichting op zich 
en spreekt zich daarbij publiekelijk als volgt uit: “Gij zijt heden 
getuige, dat ik al wat Elimelek heeft toebehoord, koop uit de 
hand van Naomi (...) om de naam van de gestorvene op zijn 
erfdeel in stand te houden.” In Israël mocht familiebezit niet 
bij iemand van buiten die familie terechtkomen. Denk aan Na-
bot die terecht weigerde de van zijn vader geërfde wijngaard af 
te staan aan koning Achab.

Een derde laag
Een volgende stap is die van de overdrachtelijke betekenis 
van go’éel: God zelf wordt benoemd als Losser. De profeet 
Jesaja laat het een aantal malen zien. Hoofdstuk 63, vers 16: 
“U, Heere, bent onze Vader; onze Verlosser van oude tijden 
af is Uw Naam” ... go’alénoe mé-olám. Tekenend is 59:20: “En 
naar Sion zal een Verlosser komen” ... oe-vá le-tsión go’éel.

Wat doet de losser, verlosser?
Leviticus schrijft wettelijk voor dat een situatie van gedwongen 
armoede door de losser moet worden opgeheven. Dat zien 
we bij Boaz in de praktijk gebracht. Door hem is de gedwon-
gen armoede van Naomi opgeheven. Er krijgt geen vreemde 
eigenaar bezit van een andere familie in handen. Dat wat men 
was kwijtgeraakt, keert terug naar de oorspronkelijke eigenaar. 
Het is de losser die het lot ombuigt en die de goede situatie van 
voorheen terugbrengt.

Wat zegt nu het gebed voor de staat?
Halverwege luidt het: “Al zou je ook uitgestoten zijn tot 
aan het eind van de hemel, dan zal de Eeuwige, je God, 
je vandaar verzamelen en je brengen naar het land dat je 
voorouders in bezit hadden en dat jij zult bezitten.” Nu, 
hier betreft het de God van Israël die go’éel is, Losser, de 
Verlosser van Israël. De akker die verloren gegaan was, het 
land Israël, is door de Losser, teruggekocht. Er is weer een 
staat Israël. Maar het gebed daarvoor zegt ook: “Zend ons 
spoedig de nakomeling van David, de ware Masjieach.” 
Dit laatste brengt ons op de gedachte aan een vierde laag, 
namelijk deze: dat de losser uit de oude wet van Israël typo-
logisch is voor de persoon van Christus. We weten dat Jezus 
aan de Emmaüsgangers uitlegde “wat in al de Schriften op 
Hem betrekking had”. Zou Jezus in zijn uitleg misschien 
hebben gezegd: Kijk, Ik ben jullie Losser? Ze zouden Hem 
direct hebben begrepen! Immers, Jezus handelde exact 
volgens het stramien van Leviticus, door net als de losser 
van toen het ontstane onheil weg te nemen. Hij is mens 
geworden en daardoor te zien als een verwante. De zonde-
val in Genesis is de toestand waarin de mens gevangen was 
geraakt. Door het offer van Zijn bloed heeft Jezus de losprijs 
betaald. Onze Losser is Hij. Hier gaat het niet om een akker 
die moest worden gelost en teruggegeven, maar om de 
gehele mensheid. Hij heeft de zijnen ‘teruggekocht’. 
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In het gebedenboek van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK)  
bevindt zich naast de traditionele formuliergebeden het moderne gebed  

voor de staat Israël. Een belangrijke term daarin trekt onze aandacht. 

Boaz en Ruth. | Beeld: Julius Schnorr von Carolseld (1828)

De 21e letter van het alfabet is 
de sjin/sin. In de meeste geval-
len wordt hij uitgesproken als 
sj, maar in een paar woorden, 
bijvoorbeeld in Jisraeel (Israël) en 
sameach (blij), als een scherpe 
s. Het verschil kan aangegeven 
worden door een puntje rechts 
boven de letter te zetten voor 
de sj, en links boven voor de 
s. Het oorspronkelijke teken 
wordt wel geassocieerd met 
een tand. Sjin betekent tand. 
Uit dit oerteken ontwikkelde 
zich de latere sjin, maar ook de 
Griekse sigma (S) en onze S. 
De getalswaarde van de sjin is 
driehonderd.

We zien de letter sjin op de 
tefilin, de gebedsriemen, die op 
het hoofd gedragen worden; in 
twee vormen zelfs: aan de ene 
kant de gewone sjin met drie 
lijnen, aan de andere kant een 
met nog een vierde lijn. Ook de 
gebedsriem aan de arm wordt 
aan de hand geknoopt tot de 
vorm van de sjin. Dit verwijst 
naar Sjaddai, de Almachtige, een 
van de aanduidingen voor God.

In het ‘alefbeetlied’ in de Tal-
moed staat de sjin voor sjèqèr, 
leugen. Als je goed kijkt, zie je 
dat de letters van dat woord 
in het alfabet direct op elkaar 
volgen: qof, resj, sjin. Leugen en 
bedrog kom je helaas maar al te 
vaak tegen.

Maar de sjin heeft ook vele 
positieve aspecten, waarvan ik 
er maar een paar kan noemen. 
Bij de drie lijnen van de sjin kun 
je denken aan de aartsvaders, 
Abraham, Isaak en Jakob; bij de 
vier lijnen van de andere sjin op 
de tefilin aan de vier aartsmoe-
ders, Sara, Rebekka, Lea en 
Rachel. Kijk je goed, dan zie je 
tussen die vier lijnen ook de 
letter sjin verschijnen, zoals de 
Tien Woorden waren gegra-
veerd in de stenen tafelen. 

De sjin staat voor sjoeva – boe-
te, ommekeer. Dan denken we 
aan Jom Kippoer, de Grote Ver-
zoendag. De getalswaarde van 
het woord kappeer (verzoening) 
is driehonderd (sjin). Omkeer 
is verandering ten goede. Ver-
andering is in het Hebreeuws 
sjinnoei, met een sjin! Het is een 
terugkeren naar de weg van 
de aartsvaders, die overigens 

ieder een specifieke verbinding 
met God belichamen: Abraham 
liefde, Isaak ontzag, en Jakob 
barmhartigheid.

Sjin
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Het alefbeet
Kees de Vreugd
kdvreugd@cvi.nl
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‘Als Joden vertrekken 
wordt alles beter’

Er vloeiden tranen van geluk dat de Joden weer in hun 
oude stad Jeruzalem konden komen, en in het Bijbelse 
Bethlehem, Hebron en Shilo. Het woord ‘bezetting’ 
viel nauwelijks. Israël had namelijk geen soevereine 
Palestijnse staat bezet, zoals de Duitsers de soeverei-
ne staat der Nederlanden bezet hadden in de oorlog. 
Judea en Samaria waren negentien jaar éérder name-
lijk bezet door het Jordaanse leger. En daarvóór had 
Groot-Brittannië het mandaat met als opdracht van de 
internationale Volkerenbond om daar aan de westkant 
van de Jordaan een Joods nationaal tehuis te stichten 
(San Remo 1922). 

Andere kijk
Inmiddels zijn we vijftig jaar verder. Tegenwoordig 
ziet vrijwel iedereen Judea en Samaria als door Israël 
bezet gebied. Kerkelijk en niet-kerkelijk, van socialis-
tisch tot liberaal. Hoe kan dat? Wat is er veranderd? 
Zag iedereen het dan in 1967 zo verkeerd? Waren wij 
Nederlanders toen allemaal dom en verblind? Nee, 
want iedereen wist dat Israël het Bijbelse hartland 
had veroverd, waar veel Joden negentien jaar daarvoor 
door de Jordaniërs waren vermoord of verdreven met 
vernietiging van veel synagogen. Nee, in de afgelopen 
vijftig jaar is niet de geschiedenis veranderd. Er is ook 
geen verblinding bij de Nederlanders weggenomen. 
De manier waarop de wereld naar de gebieden Judea 
en Samaria kijkt, is veranderd. Nu ziet de wereld-
gemeenschap deze gebieden als de plek voor een 
toekomstige Palestijnse staat. Door het aanhoudende 
conflict denkt de wereld nu vrede te verkrijgen door 
dit Bijbelse hartland aan te merken als toekomstige 
Palestijnse staat. En dus moeten de Joden daar weg. 
Door deze andere kijk zijn Joden nu ineens ‘bezetters’. 
Als de Joden nu maar vertrekken dan wordt de wereld 
een stuk mooier en vrediger. 

Oude wijn
De reden waarom ik dit schrijf is om erop te wijzen 
dat dit niet een nieuwe manier van denken is, maar 
een uit het stof halen van een eeuwenoude manier 
van denken over Joden. Een paar voorbeelden: Tijdens 
de enorme groei van de christelijke kerk in de vroege 
middeleeuwen nam het anti-Joodse denken in de kerk 

en in de samenleving toe. Joden hadden ‘Christus 
gekruisigd’ en kerkvader Cyprianus zei dat de Joden de 
duivel tot vader hadden. Tijdens het derde Lateraans 
Concilie in 1179 besloot de kerk dat Joden alleen nog 
maar in speciale Jodenwijken mochten wonen. Joden 
moesten dus ineens vertrekken van plaatsen waar ze 
vaak al eeuwen woonden. In Spanje kregen koning 
Ferdinand en koningin Isabella in 1492 een andere 
visie op de inrichting van hun land. De Joden pasten 
niet in dat plaatje en dus hadden ze de keuze tussen 
bekering tot het christendom, emigratie met confisca-
tie van al hun bezittingen, of de dood. Vele duizenden 
zijn weggetrokken en velen zijn door de inquisitie ge-
marteld en vermoord. Waardoor waren ze dan ineens 

tot illegalen bestempeld? Door een verandering van 
zienswijze op het land.

Ook na de Reformatie
In de zestiende eeuw meende Maarten Luther dat 
de Joden zich moesten bekeren tot het christendom 
nu de kerk een reformatie doormaakte. Toen ze dat 
niet deden, pasten ze volgens hem niet meer in het 
Duitsland dat hij voor ogen had. In zijn boek Von 
der Juden und Ihre Lügen pleitte hij voor verbranding 
van hun synagogen en boeken en verdrijving van de 
Joden uit Duitsland. Terwijl de Joden daar al eeuwen 

woonden. In plaats van te vernieuwen haalde ook hij 
de oude manier van kijken naar Joden en hun land 
weer uit het stof. En hij was ervan overtuigd dat hij 
streed voor een goede zaak. “Ter ere van onze Heer 
en van de christenheid”, noemde hij het. Vier eeuwen 
later pasten de Joden opnieuw niet meer in Duitsland. 
Eerst streefde Hitler naar emigratie van Joden naar het 
buitenland. Maar op aandringen van de Palestijns-Ara-
bische grootmoefti Ibn Amin Al Hoesseini veranderde 
Hitler zijn strategie van emigratie naar vernietiging. 
We weten hoe het afliep. 

Als Joden maar vertrekken
De discussie van vandaag over de Westelijke Jor-

daanoever (Judea en Samaria) is niet nieuw. Het is een 
voortzetting van een eeuwenoude manier van den-
ken, die zich hardnekkig in de ziel van mensen heeft 
genesteld. Het is de ‘oude mens’ in ons die telkens 
weer de kop op steekt: als Joden vertrekken wordt 
alles beter. En vergeet niet: bij alle voorbeelden uit het 
verleden waren de mensen er, evenals nu, ook toen 
heilig van overtuigd dat ze streden voor een goede 
zaak. Dat is nu beslist niet anders! Hamas, Fatah, 
Islamitische Jihad en Hezbollah zijn er duidelijk over 
dat de Westelijke Jordaanoever slechts het begin is van 
de verovering van geheel Israël. Toch blijft de wester-
se wereld ervan overtuigd dat deze oude manier van 
kijken naar Judea en Samaria, en de daarbij behorende 
terugtrekking of verdrijving van de Joden een vredige 
en betere wereld oplevert. Wat een tragische denkfout. 
Er is voor hen wederom geen plaats in de herberg.

De kerken zouden juist als eerste publiekelijk moeten 
breken met deze eeuwenoude manier van denken. 
Opvallend is dat in het zogenaamde vredesproces Jo-
den wel moeten vertrekken uit de gebieden, maar dat 
nooit gesproken wordt over vertrek van Israëlische 
Arabieren uit Israël. Het zijn altijd alleen de Joden die 
moeten vertrekken. Maar vrede bereiken we nooit 
door opnieuw Joden te laten vertrekken. Vrede wordt 
alleen bereikt als we Joden juist in vrijheid laten 
wonen in het land dat God aan hun vaderen gege-
ven heeft: dus ook in de Bijbelse plaatsen Jeruzalem, 
Shilo, Bethlehem, Hebron, Sichem enzovoort. Pales-
tijnen zouden dit Bijbelse en historische recht juist 
moeten erkennen en verklaren in vrede met Joden te 
willen samenleven. Niet vertrek, maar erkenning is 
de sleutel tot vrede.

Tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 kreeg Israël Judea en Samaria (Westelijke Jordaanoever) 
 in bezit. Nagenoeg heel Nederland leefde mee. Kerkelijk en niet-kerkelijk, van socialistisch  

tot liberaal; iedereen stond achter dat kleine volkje Israël in een wereld vol haat.
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Een Jood wordt meegevoerd uit zijn huis in Amona. Het ontruimen van het Joodse dorp in Samaria, evenals de ontruiming van de Joodse 
dorpen in Gaza in 2005, komt voort uit de idee dat als Joden vertrekken, het beter wordt. | Foto: Flash90

’Vrede wordt alleen bereikt als we Joden juist  
in vrijheid laten wonen in het land dat God  
aan hun vaderen gegeven heeft.’
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Bezinningsconcert in Schiedam
Christenen voor Israël organiseert op vrijdag 29 
september een bezinningsconcert met het chris-
telijk jongerenkoor Jigdaljahu. Het concert begint 
om 20.00 uur in de Grote- of Sint Janskerk, Lange 
kerkstraat 37 in Schiedam. De toegang is vrij, 
iedereen is van harte welkom.

Het concert heeft tot doel in alle hectiek van deze tijd 
stil te staan bij de tijd waarin we leven, de gebrokenheid 
van de wereld, maar ook bij Gods beloften. Naast het 
luisteren naar het koor Jigdaljahu, zullen we ook enkele 
liederen samen zingen. We bezinnen ons met ds. Henk 
Poot en ds. Willem J.J. Glashouwer op de betekenis van 
de Grote Verzoendag, die op de Joodse kalender deze 
avond begint.

Jigdaljahu
Jigdaljahu staat onder leiding van dirigent Bert Note-
boom. Het koor bestaat uit ongeveer 120 jongeren in 

de leeftijd van 14 tot 35 jaar. Het koor wordt muzikaal 
begeleid door Marco den Toom op het orgel en Lennart 
Moree op de piano.

Israëlavond in Leeuwarden

Ds. Henk Poot en rabbijn Yanki Jacobs zullen spreken 
en hun licht laten schijnen op dit thema. Ook hopen 
we dat ambassadeur Aviv Shir-On van Israël aanwe-
zig kan zijn. De avond wordt muzikale luister bijgezet 
door het strijkkwartet Risata.

Praktische informatie
De avond vindt plaats in de Pelikaankerk aan de Peli-
kaanstraat 10 in Leeuwarden. Aanvang is 20.00 uur.  
Vanaf 19.15 uur is de zaal open. De toegang is geheel 
gratis, maar u dient zich wel aan te melden via  
bijeenkomst@cvi.nl. Tijdens de avond worden ook 
Israëlproducten verkocht en wordt er gecollecteerd 
voor een project van Christenen voor Israël.

Op maandagavond 2 oktober organiseert Christenen voor Israël in de Pelikaankerk in  
Leeuwarden een feestelijke Israëlavond met als thema Vijftig jaar Jeruzalem.

Plaatselijke predikanten in Apeldoorn kunnen 
niet meer om Israëlzondag heen, dankzij  
het unieke initiatief van de werkgroep Israël- 
Apeldoorn. Deze groep enthousiaste Israël-
vrienden namen zich voor om alle 75 predikan-
ten en voorgangers in hun stad te bezoeken, 
met de vraag om op Israëlzondag aandacht te 
besteden aan Israël. Ook stellen ze voor om in 
elke kerkelijke gemeente de krant Israël Aktueel 
uit te delen. Om de predikanten en voorgan-
gers hiervoor warm te maken, ontvingen ze 
tijdens het bezoek alvast het prachtige maga-
zine over Jeruzalem.

Wij vonden dit zo’n goed idee dat we de maga-
zines gratis beschikbaar stellen voor dit doel. 
Niet alleen in Apeldoorn, maar hopelijk in veel 
meer plaatsen in ons land! Wilt u het goede 
voorbeeld uit Apeldoorn ook volgen in uw 
woonplaats? Neemt u dan contact met ons op 
om gratis exemplaren van de glossy Jeruzalem 
en Israël Aktueel te bestellen. Doe dit uiterlijk 
vrijdag 15 september via secretariaat@cvi.nl of 
bel 033 2458824.

Aandacht voor Israël 
tijdens Israëlzondag 

In de brochure Bid om vrede 
voor Jeruzalem biedt ds. Henk 
Poot tien redenen om Israël 
en Jeruzalem nog meer in ons 
gebedsleven te betrekken. De 
brochure is voor slechts 2,50 
euro (exclusief verzendkosten) 
verkrijgbaar in onze winkel 
op christenenvoorisrael.nl. Bij 
bestellingen boven 25 euro is 
verzending altijd gratis.

Al jaren organiseren wij in maart en november 
Israëlweekenden op de Veluwe. Dit jaar hebben 
wij het najaarsweekend naar voren gehaald, 
zodat u begin oktober nog kunt genieten van de 
prachtige natuur naast natuurlijk de boeiende 
studies over Israël.

Van 6 tot 8 oktober nodigen we u van harte uit in het 
gezellige conferentiehotel ’t Vierhouterbos in Vierhou-
ten. Op zaterdag zal ds. Edjan Westerman twee lezingen 
geven over de thema’s ‘Gods weg naar Sion: de Messias in 
het midden van Israël’ en ‘Gods zegenvolk in het midden 
van de aarde’. Op zondag spreekt Marcel van der Waard 
over de pastorale thema’s ‘Waar komt Israëls hulp en 
mijn (uw) hulp vandaan?’ en ‘Hoe Gods zich in de Thora 
aan Israël en aan ons verbindt’.

Praktische informatie
Deelname aan dit weekend kan al vanaf 165,75 all-in. Ook 
als daggast bent u na aanmelding welkom. Het program-
ma, inclusief koffie en lunch bedraagt dan E 24,75 per dag. 

»  Meer informatie en aanmelding op  
christenenvoorisrael.nl/israelweekend.

Israëlweekend in Vierhouten

Bid om vrede  
voor Jeruzalem

Jigdaljahu. | Foto: jigdaljahu.nl

Ds. Henk Poot | Foto: CvI Rabbijn Yanki Jacobs | Foto: CvI

Kranten bestellen
Er zijn al veel kranten aangevraagd om uit 
te delen tijdens de Israëlzondag. Vanwege de 
verhuizing van het Israëlcentrum is het dit 
jaar niet mogelijk deze kranten af te halen in 
Nijkerk. Wij sturen alles toe per post. Wilt u 
nog kranten bestellen? Doe dit dan tijdig. Tot 
uiterlijk 15 september nemen wij aanvragen 
in behandeling. In de laatste week van sep-
tember sturen we de kranten toe.
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Foto: Flash90

Conferentiehotel ’t Vierhouterbos. | Foto: vierhouterbos.nl
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Feestelijke  
Open Dagen  
in het nieuwe  
Israëlcentrum

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

Zaterdag 18 november België

Kom naar de Open Dag in het 
nieuwe Israëlcentrum!
Per provincie organiseren wij open dagen, zodat iedereen de gelegenheid heeft om kennis te maken met 
ons werk en het nieuwe gebouw. Ook voor de Israëlvrienden uit België organiseren we een speciale dag. 
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www.cvi.nl/opendagen

Beleef een gezellige dag, met Israëlvrienden uit uw provincie, in ons splinternieuwe Israëlcentrum in Nijkerk!  
Op elk van de open dagen worden er boeiende lezingen gehouden, is er een rondleiding door het gebouw en  
krijgt u informatie over het Joodse leven en de geschiedenis van uw eigen provincie.

Praktische informatie
•   Toegang gratis, inclusief koffie, thee en 

soep. Aanmelden is noodzakelijk.
•   Adres: Israëlcentrum, Henri Nou-

wenstraat 34 in Nijkerk.
•   Tijd: van 11.00 tot 16.00 uur.

•   We hebben bussen geregeld, zodat zo 
veel mogelijk mensen de kans hebben 
om ons te bezoeken. Meerijden kost 
E 15,- per persoon (betalen via iDEAL 
of acceptgiro). Kijk op cvi.nl/opendagen 
voor de opstapplaatsen en -tijden.

•   Er is een kinderprogramma voor kinde-
ren van 7 tot 12 jaar (geen crèche).

•   Meer informatie, bereikbaarheid, op-
staptijden, opstapplaatsen en aanmel-
den: cvi.nl/opendagen

Tussen de middag zijn er verschillende 
proeverijen en activiteiten, en kunt u 
een lekkere lunch kopen. Voor kinde-
ren van 7 tot 12 jaar is er een gezellig 
kinderprogramma (er is geen crèche). De 
Open Dagen zijn gratis, aanmelden is 
verplicht.

Feestelijke Open Dagen per provincie
In de herfstvakantie organiseert het 
Israëlcentrum Open Dagen in het nieuwe 
Israëlcentrum in Nijkerk, om zo iedereen 
de kans te geven ons mooie gebouw te 

komen bekijken. Geregeld horen we van 
mensen dat ze zich alleen voelen in hun 
regio als het over Israël gaat. Daarom 
willen we u de kans geven om niet alleen 
ons centrum te zien, maar ook elkaar 
te ontmoeten en te bemoedigen. Met 
een prachtig en afwisselend programma 
worden de Open Dagen zo een unieke 
ervaring.

Waarom Open Dagen?
Het nieuwe Israëlcentrum is een 
centrum van iedereen. Velen van u 

hebben ook financieel bijgedragen aan 
de inrichting van het nieuwe pand, 
waarvoor we dankbaar zijn. We kunnen 
niet iedereen tegelijkertijd verwelko-
men, maar we willen iedereen de kans 
geven om een kijkje te komen nemen. 
Daarom organiseren we per provincie 
een Open Dag, waarop u van harte 
welkom bent. Ook voor België hebben 
we een Open Dag op 18 november. U 
krijgt een kijkje achter de schermen en 
u krijgt een goed beeld van het werk 
dat wij doen.



Een vrolijke avond voor Israël met prachtige 
koorzang en uitbundige samenzang met de 
mooiste liederen uit onze christelijke traditie 
en een goede meditatie tussendoor. Dat zijn de 
ingrediënten van een avond Zingen voor Israël.

Etten-Leur
Op zaterdag 23 september heten we u vanaf 19.15 uur 
van harte welkom in kerkelijk centrum De Baai aan 
Baai 154. Hier zingen gospelkoor Reclaim uit Klun-
dert en het Dutch Christian Choir uit Roosendaal 
voor u. Pim van der Hoff verzorgt de meditatie.

Gospelkoor Reclaim. | Foto: Reclaim

Heusden (N.-Br.)
Een week later, op zaterdag 30 september bent u 
vanaf 19.15 uur welkom in de Grote of Catharijnekerk 
aan de Burchtstraat 2. Het ’s Grevelduins mannen-
koor De Lofzang uit Sprang-Capelle en jongerenkoor 
Nadiah uit Giessen/Rijswijk zingen hier voor u. 
Verder zetten onder meer Noortje van Middelkoop 
op panfluit en Gerit Kazen op het orgel de avond mu-
zikaal luister bij. Ds. M.A. Kuijt verzorgt de opening 
en ds. Willem J.J. Glashouwer houdt een meditatie.

Het ’s Grevelduins mannenkoor De Lofzang. | Foto: De Lofzang

Nijkerk
Dinsdag 3 oktober zingen we vanaf 19.45 uur in de 
Kruiskerk aan de Venestraat 44. Hier kunt u luisteren 
naar de zangtalenten van zangvereniging Excelsior 
uit Nijkerk en gospelkoor Tin Speransa uit Nijkerk. 
De opening is in handen van ds. L.W. van der Sluijs 
en ds. Willem J.J. Glashouwer houdt een meditatie.

Bodegraven
Op donderdag 12 oktober ontmoeten we u vanaf 
19.45 uur graag in de Dorpskerk aan de Oude Markt 1.  
De koren Adonai uit Waddinxveen en Adoramus uit 
Hazerswoude treden hier gezamenlijk voor u op, 
evenals het Katwijks Jong Mannenkoor Sjir El Shad-
daï. Ds. C.J. Overeem verzorgt de opening en ds. Kees 
van Velzen de meditatie

Zingen voor IsraëlEen nieuw seizoen – nodig ons uit!
De zomervakanties zijn voorbij of lopen ten einde. Het kerkelijke seizoen start weer en plannen 
worden gemaakt voor allerlei activiteiten in de gemeente. Overweegt u om dit seizoen eens een 
spreker over Israël uit te nodigen!

S
p

re
e

k
b

e
u

rt
e

n
 e

n
 s

e
m

in
a

rs
Z

at
er

d
ag

 1
4

 o
k

to
b

e
r

Een Israëlavond organiseren in uw gemeente hoeft 
niet moeilijk te zijn. Vraag of u gebruik mag maken 
van een zaaltje of stel uw huis open en nodig een 
spreker uit via christenenvoorisrael.nl/sprekers. In 
overleg kunnen we dan een thema afspreken en 
daar een geschikte spreker bij zoeken. Of u nou een 
lezing wilt, een Bijbelstudie of een goede discussie- 
of forumavond, of zelfs een seminar van meerdere 
bijeenkomsten, wij draaien er onze hand niet voor 
om. Als u wilt, regelen we verder studiemateriaal en 
eventueel zelfs een tafel met Israëlproducten. Wij 
vragen enkel een vergoeding voor de reiskosten van 
de spreker en een sprekersvergoeding of een collecte 
voor een van de doelen die Christenen voor Israël 
ondersteunt. Zo makkelijk kan het zijn! 

»  Kijk op christenenvoorisrael.nl/sprekers voor meer 
informatie en een formulier om een spreker uit te 
nodigen.
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Ds. Henk Poot is als predikant verbonden aan de 
PKN, maar is vrijgesteld om in dienst van Chris-
tenen voor Israël te bouwen aan meer kennis over 
Israël in de kerk. Hiertoe schrijft hij boeken en 
ontwikkelt hij studiemateriaal, maar als begena-
digd spreker met een gezonde dosis humor spreekt 
hij ook veel over Israël door heel Nederland.

U kunt ds. Poot natuurlijk ook uitnodigen, maar 
wellicht spreekt hij binnenkort al eens bij u in 
de buurt. Hieronder ziet u waar hij in september 
spreekt. Meer informatie vindt u in de agenda op 
pagina 25 of op christenenvoorisrael.nl/agenda.

12 september
Studieavond in ’s-Gravendeel
Thema: Jezus en Israël

13 september en 14 december
Studieavond in St. Philipsland
Thema: Jeruzalem

16 september
Studiemiddag in Beetgumermolen
Thema: Geschiedenis van Jozef, profetie over Jezus en 
Israël

19 en 26 september en 3 oktober
Seminar in Zetten
Thema: Het geheim van Israël

27 september
Studieseminar in Sleeuwijk
Thema: Het geheim van Israël

28 september
Studieseminar in Wijk en Aalburg
Thema: Het geheim van Israël en Jezus

Israëlpredikant

Israëlconcert in Nijkerk
Het Hineni Symfonie Orkest onder leiding van Lubertus Leutscher laat u op zaterdagmiddag 
om 16.00 uur genieten van een prachtig concert in de Fonteinkerk in Nijkerk. Met de korting 
van 4 euro op de toegangsprijs van 8 euro laat u dit concert vast niet aan u voorbij gaan.

Muziek verbindt, dat is precies wat het Hineni Sym-
fonie Orkest wil doen: u laten genieten van muziek. 
U treft musici die het heerlijk vinden om voor u te 
spelen, allen met het doel Hineni in gedachten: de 
gaarkeuken in Jeruzalem waar de armen van de stad 
een warme maaltijd en een warm onthaal krijgen.

Korting
Christenen voor Israël ondersteunt van harte het 

Hinenicentrum. Daarom kunt u bij ons kaarten 
met korting reserveren voor dit concert. Dat doet 
u door ons te bellen (033-2458824) of online op 
cvi.nl/14oktober én op de dag van het concert het 
nieuwe Israëlcentrum te bezoeken en uw kaarten 
met korting op te halen. Het nieuwe Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34, ligt schuin tegenover de 
Fonteinkerk, Ds. Kuypersstraat 2.

Foto: Hineni Symfonie Orkest

Solidariteitsmars voor 
Israël in Fiji
Een van de landen waar het werk van Christenen voor Israël 
Internationaal van de grond komt, is het eilandenrijk Fiji, 
in de Stille Oceaan. Onder leiding van Lepani Makubuna 
groeit het werk. Onlangs namen vele mensen van Chris-
tenen voor Israël in Fiji deel aan een solidariteitsmars voor 
Israël, tijdens de eerste Oceanië-conferentie van de Interna-
tionale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Ook baden veel 
christenen samen buiten het regeringsgebouw in Fiji voor 
de overheid en het welzijn van de staat Israël.

 » Kijk ook op c4israel.org.
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Ken jij Curious George, ook wel Nieuws-
gierig Aapje? Het aapje is wereldberoemd. 
Dat komt doordat hij hoofdpersoon is van 
een serie kinderboeken en er zelfs een film 
over hem is gemaakt. Nieuwsgierig Aapje 
bestaat niet echt. Tientallen jaren geleden 
is hij bedacht door Hans en Margret. Dat 
was in 1940. Zoals je misschien weet, is toen 
de oorlog begonnen. In die oorlog zijn veel 
Joden om het leven gebracht.

Ook Hans en Margret waren Joods. Daarom waren 
ze in gevaar. Ze woonden in Parijs, in Frankrijk. De 
Duitsers stonden op het punt om de stad binnen 
te vallen. Hans en Margret hadden geen auto, dus 
ze besloten op de fiets te vluchten, die Hans zelf 
in elkaar had gezet. Ze namen een stapel van alle 
nieuwe verhalen over Nieuwsgierig Aapje mee.

Maar als je op de vlucht bent, ben je nog niet veilig. 
Op veel plekken werden ze door de Duitsers tegen-
gehouden. Ze moesten vertellen wie ze waren. Dan 
haalden ze de stapel verhalen en tekeningen van 

Nieuwsgierig Aapje tevoor-
schijn. Daardoor dachten 
de Duitsers dat Hans en 
Margret vast niet gevaarlijk 
waren.

Zo zorgden Hans en Mar-
gret ervoor dat het Nieuws-
gierig Aapje kon blijven 
bestaan, maar zorgde het 
aapje ervoor dat ook Hans 
en Margret veilig waren!

Nieuwsgierig Aapje  
| Beeld: H. Rey

Meer weten  
over Israël en  
het Jodendom

Nieuwe lezers voor Israël Aktueel
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Helpt u mee om meer mensen te bereiken met posi-
tief nieuws over Israël en de prachtige Bijbelse bood-
schap van Gods trouw aan Israël? Bedenkt u eens  wie 
in uw omgeving, gemeente, familie of vriendenkring, 
deze krant nog niet leest, maar er wel voor open 

staat. Als u twee nieuwe lezers aandraagt, ontvangen 
u en deze nieuwe abonnees gratis de prachtige glossy 
Jeruzalem.

»  Ga naar christenenvoorisrael.nl/lezerswerving

Een geschenk voor Bet Haggai

Als geschenk voor Judea en Samaria hebben we 
gekozen voor Bet Haggai, een bijzonder dorp aan de 
rand van Hebron. Het is in 1984 gesticht door een 
paar mensen, ter nagedachtenis aan drie vrienden die 
vermoord werden door terroristen. Maar er is meer 
dat Bet Haggai bijzonder maakt. Alles staat in het 
teken van de opvang van jongeren met wie van alles 
is misgegaan. Soms worden ze hier geplaatst door 
de kinderbescherming en soms door justitie. Er is 
een school, ze kunnen er een vak leren en er zijn zes 
huizen. In ieder huis zorgt een jong echtpaar  voor 
tien jongeren die met hen in gezinsverband wonen.

Moeilijkheden en hulp
Een tijdje geleden zat ik aan tafel met een paar Israë-
lische vrienden. Ze vertelden me over hun pleegzoon, 
over hoe moeilijk de opvoeding was geweest. Soms viel 
er met hem geen land te bezeilen, zeiden ze, en toen hij 
agressief werd en begon te slaan, kon het niet langer. Ze 
hebben ook aangeklopt bij Bet Haggai. Maar die zeiden: 
deze jongen heeft tenminste nog een echt gezin; we 
nemen alleen jongeren die zelfs dat niet meer hebben. 

En hoe moeilijk die boodschap ook was, deze ouders 
hadden er wel begrip voor.
Nu, voor dit bijzondere dorp voeren we actie in dit 
speciale jaar. We sparen voor de inrichting van een heel 
nieuw huis en voor een nieuwe schaapskudde. Er is bij 
elkaar 80.000 euro nodig en we hopen dat u meehelpt.

»  Uw bijdrage is welkom op NL38 ABNA 0529 310 252 
met de vermelding ’Bet Haggai’

Vijftig jaar geleden is het alweer dat niet alleen Jeruzalem maar ook Judea en Samaria  
herenigd werden met de rest van Israël.

Ds. Henk Poot

Jongeren bij Bet Haggai. | Foto: Bet Haggai

Jij bent tof!
De Tov!Club is een gezellige club van tieners 
en kinderen die meer willen weten over Israël 
en het Jodendom. Via het Tov!Clubmagazine, 
sociale media (zoek op jijbenttov) en tovclub.
nl blijf je op de hoogte van interessante ver-
halen en weetjes, zoals het verhaal hierboven, 
maar krijg je ook leuke puzzels en creatieve 
ideeën. Ook geeft de Tov!Club gastlessen op 
scholen.

Wil je gratis lid worden? Of lijkt het je tof om 
op school een keer les te krijgen over Israël en 
het Jodendom? Wil je, alleen of samen met je 
klas, een actie doen voor Israël? Kijk dan snel 
op tovclub.nl, want ook jij bent tof!

Ietsje ouder?
Heeft u kinderen, 
kleinkinderen of 
geeft u bijvoor-
beeld les aan 
kinderen? Geef 
dan een gratis lid-
maatschap op de 
Tov!Club cadeau. 
Ga daarvoor naar 
tovclub.nl.
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Solidariteitsreizen

Shalomfonds

De woestijn  
bloeit ... en 
groeit
Op een afgelegen plek vind je een van de 
pioniersdorpen die in de afgelopen jaren 
zijn opgericht in de Negevwoestijn: Mer-
chav Am. Met het zionistische ideaal in 
gedachten komt nu ook de Negev tot bloei 
door de nieuwe dorpen die er gesticht 
worden.

Merchav Am is een dorp waar nu tachtig gezin-
nen wonen, het eerste moderne orthodoxe dorp 
in dit deel van de Negev. Het dorp ligt afgelegen, 
heeft een kibboetsachtige sfeer, en er wonen veel 
kinderen.

Afgelegen én aantrekkelijk
Voor die kinderen vraagt Merchav Am uw hulp. 
Het dorp groeit, maar door de afgelegen locatie 
zijn er echt lokale voorzieningen nodig. Dat is 
belangrijk om de Negev een aantrekkelijke woon-
plek te maken voor mensen uit de drukke en vaak 
dure steden in Israël.

Spelen
De kinderen van Merchav Am zijn net als alle kin-
deren, ze willen spelen. In huis is dat vaak lastig; 
veel gezinnen in dit dorp wonen in stacaravans. 
Buiten spelen in de Negev kent ook zijn beperkin-
gen. Het kan er erg warm zijn, zoals u zich kunt 
indenken, maar het kan er juist ook in de winter-
maanden erg koud – en soms zelfs nat – zijn. Er is 
een speellokaal voor de kinderen, maar het speel-
goed en de speeltoestellen ontbreken nog. Wilt u 
hierbij helpen? Zodat de woestijn en Merchav Am 
kunnen bloeien en verder groeien?

»  Geef een onbezorgde toekomst aan de kinderen  
van Merchav Am en stort uw bijdrage op  
NL38 0529 310 252 en vermeld daarbij ’Merchav 
Am’.
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18 Jeruzalemreis (VOL)

4 - 12 september 2017 E 1395,-

Vogelvluchtreis (VOL)
16 – 23 oktober 2017 E 1395,-

Bijbelreis (VOL)

16 – 26 oktober 2017 E 1775,-

Oekraïnereis

9 – 16 december 2017 E 790,-

Oekraïnereis

27 januari – 3 februari 2018

Vanuit België naar Israël

4 – 12 maart 2018 E 1595,-

Oekraïnereis

7 – 14 april 2018

Lentereis

9 – 16 april 2018 E 1325,-

Vrouwenreis
24 april – 2 mei 2018 E 1595,-

Vogelvluchtreis
30 april – 7 mei 2018 E 1345,-

Bijbelreis voor beginners

30 april – 10 mei 2018 E 1745,-

Israël 70 jaar

10 – 17 mei 2018 E 1395,-

Herhalersreis naar Oekraïne

26 mei – 2 juni 2018

»  Meer informatie en aanmelding voor de reizen 
naar Israël vindt u op relireizen.nl/cvi. Voor de 
Oekraïnereizen mailt u naar reizen@cvi.nl.

Glossy Jeruzalem Foto: Or Movement

Combineer een prachtige reis met een stuk bemoediging van het Joodse volk.

Reis met ons mee en bezoek en ontmoet Israël. Met een geopende Bijbel reizen we door het land om te zien hoe 
Gods trouw vandaag de dag zichtbaar wordt. We bezoeken tijdens onze reizen ook enkele van de projecten die 
we als stichting ondersteunen.
U kunt ook meereizen naar Oekraïne, waar Koen Carlier u laat zien op welke manier we actief zijn met het 
project Breng de Joden thuis. U helpt mee om voedselpakketten in te pakken en uit te delen in arme Joodse 
gemeenschappen en leert veel over de geschiedenis en de actualiteit van Joden in de voormalige Sovjet-Unie.

Hieronder vindt u een overzicht van het reizenaanbod tot aan de zomer van 2018.

Dit voorjaar presenteerde Christenen voor Israël de prachtige 
glossy Jeruzalem. Een schitterend, rijk geïllustreerd magazine 
boordevol interessante en verdiepende kennis over de stad 
die de Heere God zich tot woonplaats verkoos en waar eens 
de Messias zal tronen. Duizenden bezoekers van de zomer-
tentoonstelling Jubeljaar in Jeruzalem ontvingen dit magazine 
bij hun bezoek. Heeft u het nog niet? Of wilt u het iemand 
cadeau doen? Het handzame magazine is nog altijd verkrijg-
baar bij de christelijke boekhandel of in de winkel op christe-
nenvoorisrael.nl voor slechts E 7,50.



Verkort jaarverslag 2016

Activiteiten
 
1e pijler: verootmoediging en voorbede
Daarmee komen we gelijk bij de basis 
van ons werk: verootmoediging en 
voorbede. Dat is de belangrijkste pijler 
van Christenen voor Israël. Bij alles 
wat er in en rondom Israël gebeurt, 
horen we het in de eerste plaats te 
brengen voor de troon van de God van 
Israël. Hij is soeverein in alles.
Elke tweede maand geven we een 
gebedskalender uit die we verzenden 
naar meer dan 2.000 e-mailadressen 
en 1.500 postadressen. Op de dag 
voor Grote Verzoendag hielden we in 
Amersfoort een speciale verootmoe-
digingsdienst. We deden vele oproe-
pen tot gebed na aanslagen of andere 
aanvallen op het Joodse volk. God is 
getrouw, Die ook het afgelopen jaar op 
vele wijzen gebeden verhoord heeft en 
Zijn volk beschermd heeft.

2e pijler: onderwijs
Een tweede belangrijke pijler van 
Christenen voor Israël is het geven van 
onderwijs. We zijn dankbaar dat we 
daarvoor vele sprekers mogen inzet-
ten, informatie doen uitgaan en grote 
bijeenkomsten organiseren. Meer dan 
vijftien verschillende sprekers verzorg-
den meer dan vijfhonderd spreekbeur-
ten in kerkelijke gemeentes. 

Familiedagen: In het kader van onze 
twintigjarige actieve betrokkenheid 
bij de terugkeer van het Joodse volk 
naar Israël, hebben we vier familieda-
gen georganiseerd; ruim drieduizend 
bezoekers hebben we verwelkomd.
Samenzang: Meer dan vijfduizend be-
zoekers bezochten één van de veertien 
Zingen voor Israëlavonden in het land. 
Samen met het Holland-Koor organi-
seerden we een aantal bijeenkomsten 
in het land die door ruim duizend 
bezoekers werden bezocht.
Israëlcursus: Bij de zestien verschillen-

de sprekers van de door ons georgani-
seerde Israëlcursus in Nijkerk kwamen 
meer dan 1.500 geïnteresseerden. De 
sprekers kwamen zowel uit Nederland 
als uit Israël.
Scholen: De afdeling Educatie verzorg-
de 335 spreekbeurten en presentaties 
op scholen. 
Zomertentoonstelling: De zomer-
tentoonstelling De grote terugkeer 
trok meer dan zesduizend bezoekers 
gedurende de maanden juni, juli en 
augustus.
(Sociale) media: De website christe-
nenvoorisrael.nl is in het afgelopen 
jaar door meer dan 500.000 unieke 
bezoekers bezocht. De krant Israël 
Aktueel werd, in een oplage van 75.000 
kranten, verspreid in tien maandelijkse 
edities. Zo’n 250.000 nieuwsbrieven 
zijn er verstuurd. Voor tieners en 
jongvolwassenen brachten we in een 
oplage van 10.000 exemplaren het 
Isreality-magazine uit en voor kinderen 
het Tov!Club-clubblad in een oplage 
van 10.000 exemplaren, vier keer per 
jaar. Het magazine Israël en de Kerk, 
speciaal bestemd voor predikanten 
en voorgangers, is in vier edities met 
een totale oplage van 3.000 exempla-
ren per nummer verspreid. Het blad 
Profetisch Perspectief kwam vier keer 
uit in een totale oplage van 2.500 per 
nummer. De Nederlandse editie van 
het blad Israel Today van Aviel Schnei-
der is elf keer verspreid, oplage 5.000 
per uitgave. 
Holocaustherdenking: Naast alle infor-
matievoorziening waar het speerpunt 
ligt op Gods trouw aan Israël mochten 
we ook op 27 januari 2016 een Holo-
caustherdenking organiseren. Daarbij 
waren vierhonderd mensen aanwezig. 
De herdenking was ook − zoals vele van 
onze bijeenkomsten − via livestream te 
volgen.
Chanoeka: Op 23 december 2016 vier-
den en organiseerden we samen met de 
Joodse bevolking uit Den Haag en om-

geving, de ontsteking van de chanoekia 
voor het Vredespaleis. Burgemeester 
Van Aartsen en mevrouw Verbeet 
(oud-Tweede Kamervoorzitter) waren 
hierbij aanwezig, evenals meer dan dui-
zend christenen uit het hele land.
Excursies: Onder deskundige leiding 
van onze medewerkers vonden er 
twaalf excursies plaats naar belangrijke 
plaatsen in Nederland waar veel Joden 
gewoond hebben tot aan de Tweede 
Wereldoorlog.
Beurzen: Christenen voor Israël was 
aanwezig op zes verschillende beurzen, 
waaronder de Wegwijsbeurs. 
Predikantenreizen: Voor de toerusting 
van predikanten en voorgangers organi-
seerden wij een tweetal predikantenreizen 
naar Israël met in totaal vijftig deelnemers. 
Velen van hen namen ook deel aan de 
twee predikantendagen in Nijkerk.

3e pijler: hulpverlening
De derde pijler van Christenen voor 
Israël is de hulpverlening bij de terug-

keer van het Joodse volk, humanitaire 
projecten in het land Israël en solidari-
teitsacties:
Alija: We hielpen bij de terugkeer 
(metterdaad of middels financiering) 
van 5.000 Joden uit Oekraïne; 120 
Joden uit Frankrijk; 400 Joden uit 
India; 5.000 Joden uit de landen van 
de voormalige Sovjet-Unie; 150 Joodse 
studenten uit Oekraïne (met de kosten 
van hun vliegreis naar Israël); en bij 
de eerste opvang in Israël van 500 
immigranten.
Hulp arme gezinnen: We gaven hulp 
aan de armen: 82.000 maaltijden via 
Hineni in Jeruzalem; 5.000 pakketten 
voor de feesten voor arme gezinnen; 
600 voedselbonnen voor aankopen in 
supermarkten; 10.000 voedselpakket-
ten in Oekraïne; 2.500 maaltijden in 
Joodse weeshuizen in Oekraïne; 500 
ondersteuningspakketten in Beth-
lehem; 30.000 maaltijden voor de 
minderbedeelden in Jaffa via het Jaffa 
Instituut.
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De roeping van Christenen voor Israël is om in deze tijd in de bres te springen voor het Joodse volk en de Joodse staat.  
In 2016 mochten we dat doen met hulp van onze trouwe christelijke achterban die achter Israël staat;  

in Nederland met 60.000 en wereldwijd met meer dan 250.000 gezinnen. Zoals Esther eertijds geroepen werd om  
zich met haar volk te verootmoedigen en te pleiten voor redding en uitkomst, zo mogen wij dat in deze tijd doen.

Natan Sharansky, voorzitter van het Joods 
Agentschap, sprak in maart 2016 tijdens diverse 
bijeenkomsten van Christenen voor Israël.  
| Foto: CvI

Alexander en Antonina konden in november vertrekken naar Israël. | Foto: CvI

Verdeling kosten naar bestemming

Bestemming Doelstelling
Projecten Voorlichting Eigen Fondsen 

werving
Beheer en  

administratie
Totaal 2016 Begroot 2016 Totaal 2015

Afdrachten aan organisaties 3.393.974 3.393.974 2.549.935 3.028.476
Eigen aanschaffingen voor projecten 281.461 281.461 10.000 200.937
Voorlichting/publiciteit 516.276 377.056 150.950 999.282 947.576 1.007.577
Personeelskosten 204.911 493.789 265.508 274.991 1.239.199 1.235.236 1.193.928
Huisvestingskosten 32.228 41.198 34.022 39.404 146.852 150.000 146.389
Kantoor- en algemene kosten 79.125 91.263 79.725 79.725 329.838 257.412 289.729
Afschrijving en rente 9.720 11.255 10.770 10.709 42.454 43.000 42.929

Totaal 4.517.695 1.014.561 495.975 404.829 6.433.060 5.193.159 5.909.965



Holocaustoverlevenden: We financier-
den: drie monumenten ter nagedach-
tenis aan de Holocaust in Oekraïne; 
150.000 euro directe hulp aan Holo- 
caustoverlevenden in Israël. 
Kinderen van Israël: We financierden: 
voor 400 scholieren hun bijdrage aan 
het internaat van het Jaffa Instituut in 
Beth Shemesh; 200 dagelijkse onder-
wijsprogramma’s in het Educational 
Centre in Savyon; de bakkerswagen 
(stichting Eden) voor Ethiopische 
meisjes die aan lager wal zijn geraakt 
en directe een-op-een hulp voor het 
maatjesproject van Yediddim. Mogelijk 
gemaakt door het Ondernemersplat-
form van Christenen voor Israël: een 
ambulance voor de organisatie Aleh in 
de Negev. Aleh geeft zorg aan meervou-
dig gehandicapte kinderen.
Solidair met Israël: Door: het verdelen 
van honderdduizend tulpenbollen met 
kaartjes van gevers als blijk van solida-
riteit en ter aanmoediging tot corres-
pondentie met Nederlandse gevers; het 
geven van eerste hulp bij de enorme 
(deels aangestoken) bosbranden; finan-
ciering van 1.500 Chanoekapakketten 
en 25 eerstehulppakketten (1.000 dollar 
per gezin); zeventig jonge vrijwilligers 
die in de zomer actief arme gezinnen in 
Jeruzalem hielpen; meer dan honderd 
Nederlandse vrijwilligers die werkten bij 
de verschillende projecten, die Christe-
nen voor Israël ondersteunt.

Plannen voor 2017 en volgende jaren

In april 2016 is het meerjarenbeleidsplan 
aangepast en door het bestuur geaccor-
deerd. In alles zijn en blijven we afhan-
kelijk van de vruchten, die de Heere wil 
geven. Daarmee is gezegd dat wij vele 
plannen kunnen maken, maar dat de 
realisatie afhankelijk is van Hem en ook 
dat onze plannen altijd onder het voor-
behoud van Jacobus zijn, zo de Heere wil 
en wij leven.

Het jaar 2017 staat voor ons in het te-
ken van Jeruzalem. Eén van onze speer-
punten zal zijn om ter gelegenheid van 
vijftig jaar hereniging van Jeruzalem 
een speciaal cadeau aan de stad Jeruza-
lem te geven. Samen met de stichting 
Collectieve Israël Actie financieren we 
de bouw van twee verdiepingen voor 
Aleh. Aleh geeft zorg aan meervoudig 
gehandicapte kinderen. De twee extra 
verdiepingen geven ruimte voor de zorg 
aan 24 kinderen.
We verwachten in oktober te verhuizen 
naar een ander huurpand in Nijkerk. Dit 
nieuwe pand geeft mogelijkheden om 
onze educatieve arbeid verder vorm te 
geven. Er is onder andere ruimte voor 
permanente tentoonstellingen en er 
komt een grotere zaal voor lezingen. We 
hopen dat velen - denk aan schoolklas-
sen en andere geïnteresseerden - de weg 
naar Nijkerk zullen vinden.
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Dankzij de bijdragen van veel donateurs kon Neve Michael het tehuis voor uit huis geplaatste kinderen 
renoveren. In november 2016 mochten we het resultaat zien en de kinderen met teddyberen verrassen.  
| Foto: CvI

Geconsolideerde balans per 31 december 2016

                      2016                        2015
EUR EUR EUR EUR

Activa
Vaste activa 45.755 59.885
Materiële vaste activa 134.076  9.076  

179.831 68.961
Vlottende activa
Voorraden 71.289 88.597
Vorderingen en overlopende activa 231.617 399.003
Effecten 3.414 3.560
Liquide middelen 1.721.740 1.846.600

 2.028.060 2.277.760

Totaal 2.207.891 2.346.721

Passiva
Reserves en fondsen
- Reserves
  Continuïteitsreserve                     750.000 750.000
  Bestemmingsreserve bestuur 271.662 409.615
  Overige reserves 260.697 127.235

1.282.359 1.286.850
- Fondsen
   Bestemmingsfonds bepaald door 
giftgevers

786.897 928.139

Kortlopende schulden 138.635 131.732

Totaal 2.207.891 2.346.721

Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2016

Werkelijk 2016 Werkelijk 2015
EUR EUR

Baten

- Baten particulieren/bedrijven 6.268.886    5.941.524
-  Baten als tegenprestatie voor de 

levering van: 
producten en/of diensten 12.062 28.039

Som der baten 6.280.948 5.969.563

Lasten
Besteed aan doelstellingen
- Ondersteuning projecten 4.517.695 4.004.829
- Voorlichting 1.014.561 1.065.222

5.532.256 5.070.051
Werving baten
- Wervingskosten 495.975 483.531

495.975 483.531
Beheer en administratie
-Kosten beheer en administratie 404.829 356.383
Som der lasten 6.433.060 5.909.965

Saldo voor financiële baten en lasten -/- 152.112 59.598
Saldo financiële baten en lasten 6.379 13.561
Saldo van baten en lasten -/- 145.733 73.159

Resultaatbestemming 2016
Toevoegen/onttrekken aan:
- Bestemmingsreserve bestuur -/- 137.953
- Overige reserves 133.462
- Bestemmingsfonds -/- 141.242

-/- 145.733

Strekking van de controleverklaring

Op 22 juni 2017 heeft MTH accountants & adviseurs B.V. een goedkeurende contro-
leverklaring verstrekt bij de volledige geconsolideerde jaarrekening 2016 van stichting 
Christenen voor Israël Nederland te Nijkerk, waarin zij aangeeft dat de jaarrekening 
een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen per  
31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met de in  
Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen.

U kunt de volledige jaarrekening over de post ontvangen door overmaking van € 5,00 
op rekening NL38 ABNA 0529 310 252 onder vermelding van uw naam en adres en  
‘geconsolideerde jaarrekening 2016’. Het volledige jaarverslag is ook te bekijken en  
te downloaden op cbf.nl.

Verklaring besteding middelen

Het bestuur verklaart dat alle middelen in het verslagjaar zijn be-
steed in het belang van de doelstellingen.

Nijkerk, 21 juni 2017
Statutaire naam Stichting Christenen voor Israël Nederland
Vestigingsplaats Nijkerk
Rechtsvorm Stichting
Omschrijving  
doelstelling  De stichting heeft als doel christenen op te 

wekken tot solidariteit met en inzet voor Israël. 
Dit bereikt zij door het geven van informatie 
en door het verlenen van hulp. 
De stichting oefent haar werkzaamheden uit 
mede in het verband dat wordt gevormd met 
de te Nijkerk gevestigde Stichting Christians 
for Israël International.

Het bestuur bestaat uit negen personen, die voor een periode van vier 
jaar worden benoemd. De benoeming vindt plaats door de zittende 
bestuursleden. Alle leden van het bestuur, de directie en de toezicht-
houdende commissie, hebben geen relevante nevenfuncties. De 
bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Christenen voor 
Israël is sinds 1999 
in het bezit van het 
CBF-keurmerk.



Hartverwarmend getuigenis
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Het werk van Christenen voor Israël kan alleen bestaan dankzij de trouwe steun van u als donateur. Uw financiële steun maakt mogelijk dat we  
Bijbels onderwijs kunnen geven over Israël, en dat we vele Joden ook in 2016 mochten ondersteunen in hun terugkeer naar Israël. Ook in Israël  

mochten we helpen, door maaltijden via gaarkeukens, door onderdak, door medische hulp, door bemoediging in de vorm van tulpen,  
shalomkaarten en uw bezoek aan Israël. Maar naast die financiële steun, klonk ook uw gebed. Dat we met u mogen bidden om de vrede  

van Jeruzalem en mogen uitzien naar de komst van Zijn Koninkrijk is van onschatbare waarde. 

Op deze pagina’s vindt u slechts een kleine greep uit al het werk dat we dankzij u mochten doen. Daarmee getuigen  
deze pagina’s van de liefde van Jezus Christus die in uw leeft. Onze dank voor dit hartverwarmende getuigenis. 

In september mochten 154 jongeren 
naar Israël vertrekken om daar met 
het schooljaar te beginnen, en met 
hun leven in Israël.

De meervoudig gehandicapte kin-
deren die wonen bij Aleh mochten 
een speciaal voor hen ontworpen 
tandartsstoel van u ontvangen.

Honderden mensen in Oekraïne 
mochten rekenen op de praktische 
hulp van Koen Carlier en zijn team 
bij het vertrek naar Israël.

Wie meer wil weten over Gods plan 
met Israël, kan kiezen uit de vele 
studiematerialen die we uitgeven.

De terreurdreiging in Israël maakte 
het noodzakelijk dat de vrijwillige 
politie daar een auto ter beschikking 
kreeg. U maakte dat mogelijk.

Zij woonden in India, maar mogen 
nu een toekomst opbouwen in 
Israël. U maakte de reis van enkele 
honderden Bnei Menashe naar Israël 
mogelijk.

Bosbranden, overal in Israël, 
waarvan velen aangestoken. U 
leefde enorm mee en gaf velen een 
sprankje hoop. Door uw financiële 
bijdragen konden mensen die door 
de brand alles hadden verloren een 
hulppakket krijgen dat hen de eerste 
dagen op weg hielp.
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Wij danken de Heere God  
dat we dit samen met u  
hebben mogen doen.
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Oekraïense winters zijn barre win-
ters. Voor de arme Joodse bevolking 
is een voedselpakket nuttig en 
noodzakelijk. Uw steun gaf ons de 
mogelijkheid om tienduizenden 
pakketten uit te delen.

Op 27 januari hielden we een Holo-
caustherdenking in Nijkerk. Honder-
den mensen bezochten de herden-
king en mochten het getuigenis van 
een overlevende horen.

In het warme zuiden van Israël is scha-
duw onontbeerlijk. Voor meisjes van 
het internaat in kibboets Saad bood 
de door u gedoneerde pergola hun de 
kans om meer naar buiten te gaan.

Gaarkeuken Hineni in Jeruzalem 
mocht in het voorjaar verhuizen 
naar een nieuwe locatie, zodat nog 
meer armen een warme maaltijd 
kunnen krijgen. Uw jarenlange en 
trouwe steun maakte dit mogelijk. 
En de hulp van vele vrijwilligers die 
een paar dagen of maanden komen 
helpen, is onbetaalbaar.

Handen uit de mouwen in Kiryat 
HaYovel. Dat deden tientallen jon-
geren in de zomer van 2016. Mensen 
helpen door klusjes voor hen te 
doen, een praatje met hen te maken 
en hun tuin op te knappen. 

Ook in 2016 gingen tienduizen-
den tulpenbollen naar Israël. Daar 
werden ze gepoot en kwamen ze in 
het voorjaar tot bloei. Dit gebaar van 
vriendschap bereikt mensen in alle 
hoeken van de Israëlische samenle-
ving.

Ondanks de doorgaande oorlog in 
het oosten van Oekraïne konden 
Joodse kinderen in Oekraïne even 
ontspannen door mee te gaan op 
zomerkamp. Dat waardeerden de 
jongeren zo enorm dat ze u deze foto 
stuurden om u te bedanken.

De zomertentoonstelling van vorige 
jaar had als titel en thema: De grote 
terugkeer. Rond de zesduizend 
mensen – van jong tot oud, scholen 
en gezinnen – bezochten de ten-
toonstelling n ons Israëlcentrum in 
Nijkerk.

Foto’s: CvI
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2 september 2017
Thoralezing: Ki teetsée, Deuterono-
mium 21:10-25:19
Haftarahlezing: Jesaja 54:1-10 

9 september 2017
Thoralezing: Ki tavó, Deuteronomium 
26:1-29:8
Haftarahlezing: Jesaja 60:1-22

16 september 2017
Thoralezing: Nitsavíem, Deuterono-
mium 29:9-30:20
Haftarahlezing: Jesaja 61:10-63:9
Thoralezing: Wajéleech,  
Deuteronomium 31:1-30
Haftarahlezing: Jesaja 55:6-56:8

21 september 2017, Rosj Hasjana 
(Joods nieuwjaar)
Thoralezing: Genesis 21:1-34;  
Numeri 29:1-6
Haftarahlezing: 1 Samuël 1:1-2:10

22 september 2017, Rosj Hasjana 
(Joods nieuwjaar)
Thoralezing: Genesis 22:1-24;  
Numeri 29:1-6
Haftarahlezing: Jeremia 31:2-20

23 september 2017
Thoralezing: Ha’azínoe, Deuterono-
mium 32:1-52
Haftarahlezing: 2 Samuël 22:1-51

24 september 2017, Tsom Gedalja 
(Vastendag van Gedalja)

Sprekers

Dinsdag 5 september
20.00 uur: Leusden: Lezing ds. 

Oscar Lohuis.  Locatie: Marcus-
kerk, Asschatterweg 23. Thema: 
Bekering van een hoogmoedige 
houding ten opzichte van Israël en 
de God van Israël.

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

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

Locatie: Witte Kerkje, Prinsesse-
straat 1. Thema: De grote beteke-
nis van Israël in Gods heilsplan.

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

dag met rabbijn Binyomin Jacobs 
en ds. Henk Poot (3/4).  Loca-
tie: Goede Herderkerk, Willem 
Alexanderplein 14. Aanmelding is 
verplicht, uiterlijk tot 4 september 
via bijeenkomst@cvi.nl of 033-
2458824. Kosten: E 17,50 (inclusief 
lunch). 

Dinsdag 12 september
20.00 uur: ’s-Gravendeel: Lezing ds. 

Henk Poot.  Locatie: Concordia, 
dr. Bosserstraat 11. Thema: Jezus 
en Israël. 

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

Henk Poot (1/2).  Locatie: Her-
vormde 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 Wegwij-
zer, Makassarweg 80. Thema: 
Bekering van een hoogmoedige 
houding ten opzichte van Israël en 
de God van Israël. 

20.00 uur: Venlo-Blerick: Lezing ds. 
Kees van Velzen.  Locatie: Pink-
stergemeente Sion, Vossenerlaan 
84. Thema: Het leven van Jeremia.

Maandag 18 september
14.00 uur: Beetgumermolen: 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 

Eric Vink (1/3).  Locatie: VEG de 
Ark, Brabant 4. Thema: Joodse 
feesttijden.

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

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, 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: 
Bekering van een hoogmoedige 
houding ten opzichte van Israël en 
de God van 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, Overwinningsplein 
1. Thema: Thema: De geschiedenis 
herhaalt zich – totdat...

20.00 uur: Zetten: Seminar ds. Henk 
Poot (2/3).  Locatie: Ontmoetings-
centrum de Verbinding, Stations-
straat 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, 
stad van de Grote Koning.

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

Lohuis.  Locatie: De Hoeksteen, 
Lindensteinlaan 1. Thema: 
Bekering van een hoogmoedige 
houding ten opzichte van Israël en 
de God van Israël. 

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

Maandag 2 oktober
20.00 uur: Leeuwarden: Israëlavond. 

Sprekers: Afgevaardigde van 
Israël, rabbijn Yanki Jacobs en 
ds. Henk Poot. Muziek kwartet 
Risata.  Locatie: Pelikaankerk, Peli-
kaanstraat 10. Thema: Vijftig jaar 
Jeruzalem. Toegang gratis, aanmel-
den verplicht: bijeenkomst@cvi.nl.

Dinsdag 3 oktober
20.00 uur: Zetten: Seminar ds. Henk 

Poot (3/3).  Locatie: Ontmoetings-
centrum de Verbinding, Stations-
straat 1. Thema: Het geheim van 
Israël.

Woensdag 4 oktober
9.15 uur: Smilde: Lezing vrouwen-

ochtend Netwerk met Mari-
anne Glashouwer.  Locatie: De 
Rank, Koningin Wilhelminalaan 
1. Thema: Rust vinden bij God in 
deze drukke wereld.

19.30 uur: Buitenpost: Seminar ds. 
Henk Poot (1/3).  Locatie: Het 
Lichtbaken, Marconistraat 5. 
Thema: De Psalmen.

19.30 uur: Winschoten: Lezing ds. 
Willem J.J. Glashouwer.  Locatie: 
CGK De Rank, Pottebakkerstraat 
4. Thema: Israël: verbonden en 
Koninkrijk.

20.00 uur: IJsselmuiden: Lezing Eric 
Vink.  Locatie: De Hoeksteen, 
Goudplevier 103. Thema: Joodse 
feesttijden.

20.00 uur: Oost-Souburg: Lezing 
ds. Kees van Velzen.  Locatie: 
De Wijngaard, Kanaalstraat 108. 
Thema: Het leven van Jeremia.

Donderdag 5 oktober
20.00 uur: Berkel en Rodenrijs: Lezing 

ds. Willem J.J. Glashouwer.   
Locatie: Dorpskerk, Kerksingel 1. 
Thema: Israël: Tekenen der tijden 
in profetisch perspectief.

20.00 uur: Vaassen: Seminar ds. Henk 
Poot (1/3).  Locatie: Basisschool 
’t Mozaïek, Westerenkweg 68. 
Thema: Het geheim van Israël en 
de toekomst.

Vrijdag 6 oktober
19.30 uur: Noordbergum: Lezing 

Ruben Ridderhof.  Locatie: De 
Hoeksteen, Zevenhuisterweg 39. 
Thema: Israël, de kerk en antise-
mitisme.

Zaterdag 7 oktober
9.30 uur: Lelystad: Lezingen ds. 

Willem J.J. Glashouwer en ande-
ren.  Locatie: De Pijler, Ketelmeer-
straat 90. Thema: De eerste liefde.

Maandag 9 oktober
14.00 uur: Andijk: Lezing Heleen 

Bénard.  Locatie: Het Trefpunt, 
Keizerskroon bij nr. 60. Thema: 
Komst en wederkomst.

19.30 uur: Middelstum: Lezing ds. 
Kees Kant.  Locatie: De Hoek-
steen, Burchtstraat 23. Thema: De 
grote betekenis van Israël in Gods 
heilsplan.

Woensdag 11 oktober
20.00 uur: Kampen: Lezing ds. Oscar 

Lohuis.  Locatie: De Schalmei, 
Triangel 1. Thema: Bekering van 
een hoogmoedige houding ten 
opzichte van Israël en de God van 
Israël. 

Donderdag 12 oktober
20.00 uur: Pijnacker: Lezing ds. Jaap 

de Vreugd.  Locatie: Ontmoetings-
kerk, Klapwijkseweg 91. Thema: 
Jeruzalem, stad van de Grote 
Koning.

20.00 uur: Wijk en Aalburg: Lezing ds. 
Henk Poot (2/2).  Locatie: D’Al-
burcht, Perzikstraat 14a. Thema: 
Het geheim van Israël en Jezus.

Maandag 16 oktober
11.00-16.00 uur: Nijkerk: Open Dag 

provincie Zuid-Holland.  Locatie: 
Nieuwe Israëlcentrum, Henri 
Nouwenstraat 34. Er rijdt een 
bus vanaf Katwijk, via Den Haag, 
Barendrecht en Gouda. Info en 
aanmelden: cvi.nl/opendagen.

 
Dinsdag 17 oktober
11.00-16.00 uur: Nijkerk: Open Dag 

provincies Noord-Brabant en 
Limburg.  Locatie: Nieuwe Israël-
centrum, Henri Nouwenstraat 34. 
Er rijdt een bus vanaf Maastricht, 
via Echt, Eindhoven en Den Bosch. 
Info en aanmelden: cvi.nl/open-
dagen.

20.00 uur: Zwijndrecht: Seminar 
Eric Vink (2/3).  Locatie: VEG de 
Ark, Brabant 4. Thema: Joodse 
feesttijden.

 
Woensdag 18 oktober
11.00-16.00 uur: Nijkerk: Open Dag 

provincie Utrecht.  Locatie: 
Nieuwe Israëlcentrum, Henri 
Nouwenstraat 34. Er rijdt een bus 
vanaf Mijdrecht, via Utrecht en 
Zeist. Info en aanmelden: cvi.nl/
opendagen.

19.30 uur: Buitenpost: Seminar ds. 
Henk Poot (2/3).  Locatie: Het 
Lichtbaken, Marconistraat 5. 
Thema: De Psalmen.

Donderdag 19 oktober
11.00-16.00 uur: Nijkerk: Open Dag 

provincie Zeeland.  Locatie: 
Nieuwe Israëlcentrum, Henri 
Nouwenstraat 34. Er rijdt een 
bus vanaf Terneuzen, via Goes, 
Zierikzee en Oude-Tonge. Info en 
aanmelden: cvi.nl/opendagen.

20.00 uur: Ermelo: Lezing ds. Henk 
Poot.  Locatie: De Hoeve, Kerk-
brink 2. Thema: Gods beloften 
voor Israël. 

Vrijdag 20 oktober
11.00-16.00 uur: Nijkerk: Open Dag 

provincie Gelderland.  Locatie: 
Nieuwe Israëlcentrum, Henri 
Nouwenstraat 34. Er rijdt een bus 
vanaf Winterswijk, via Zutphen en 
Apeldoorn, en vanaf Nijmegen, via 
Arnhem en Ede. Info en aanmel-
den: cvi.nl/opendagen.

Zaterdag 21 oktober
11.00-16.00 uur: Nijkerk: Open Dag 

provincie Overijssel.  Locatie: 
Nieuwe Israëlcentrum, Henri 
Nouwenstraat 34. Er rijdt een 
bus vanaf Enschede, via Almelo, 
Ommen en Zwolle. Info en aan-
melden: cvi.nl/opendagen.

Maandag 23 oktober
11.00-16.00 uur: Nijkerk: Open Dag 

provincie Flevoland.  Locatie: 
Nieuwe Israëlcentrum, Henri 
Nouwenstraat 34. Er rijdt een bus 
vanaf Emmeloord, via Urk, Lely-
stad en Almere. Info en aanmel-
den: cvi.nl/opendagen.

Dinsdag 24 oktober
11.00-16.00 uur: Nijkerk: Open Dag 

provincie Noord-Holland.  Loca-
tie: Nieuwe Israëlcentrum, Henri 
Nouwenstraat 34. Er rijdt een bus 
vanaf Den Helder, via Alkmaar, 
Haarlem en Hilversum. Info en 
aanmelden: cvi.nl/opendagen.

Woensdag 25 oktober
11.00-16.00 uur: Nijkerk: Open Dag 

provincie Drenthe.  Locatie: 
Nieuwe Israëlcentrum, Henri 
Nouwenstraat 34. Er rijdt een 
bus vanaf Assen, via Emmen, 
Hoogeveen en Meppel. Info en 
aanmelden: cvi.nl/opendagen.

19.45 uur: Krimpen aan den IJssel: 
Seminar ds. Jaap de Vreugd (2/3).   
Locatie: Rehobothkerk, De Lande-
rijen 1. Thema: Jeruzalem, door de 
heidenen vertreden.

Donderdag 26 oktober
20.00 uur: Leerdam: Lezing ds. 

Willem J.J. Glashouwer.  Locatie: 
Pauluskerk, Europaplein 1. Thema: 
Onopgeefbaar verbonden met 
Israël.

Vrijdag 27 oktober
11.00-16.00 uur: Nijkerk: Open Dag 

provincie Friesland.  Locatie: 
Nieuwe Israëlcentrum, Henri 
Nouwenstraat 34. Er rijdt een bus 
vanaf Dokkum, via Leeuwarden, 
Sneek en Heerenveen. Info en 
aanmelden: cvi.nl/opendagen.

Zaterdag 28 oktober
11.00-16.00 uur: Nijkerk: Open Dag 

provincie Groningen.  Locatie: 
Nieuwe Israëlcentrum, Henri 
Nouwenstraat 34. Er rijdt een bus 
vanaf Winschoten, via Appinge-
dam, Groningen-Noord en Gronin-
gen-Zuid. Info en aanmelden:  
cvi.nl/opendagen.

Muziek

Vrijdag 29 september
20.00 uur: Schiedam: Bezinnings- 

concert. Met jongerenkoor 
Jigdaljahu.  Locatie: Grote of  
St. Janskerk, Lange Kerkstraat 37. 
Sprekers: Ds. Willem. J.J. Glashou-
wer en ds. Henk Poot. Thema: 
Klein worden voor God.

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

voor Israël.  Locatie: Grote- of 
Catharijnekerk, Burghtstraat 2. 
Met Christelijke ’s Grevelduins 
Mannenkoor De Lofzang uit 
Sprang-Cappelle en het Interker-
kelijk Jongerenkoor Nadiah uit 
Giessen/Rijswijk. Opening: Ds. 
M.A. Kuijt. Meditatie: Ds. Willem 
J.J. Glashouwer.

Dinsdag 3 oktober
19.45 uur: Nijkerk: Zingen voor Israël.   

Locatie: Kruiskerk, Venestraat 44. 
Met Christelijk Gemengde Zang-
vereniging Excelsior uit Nijkerk 
en Gospelkoor Tin Speransa uit 
Nijkerk. Opening: Ds. L.W. van der 
Sluijs. Meditatie: Ds. Willem J.J. 
Glashouwer. 

Donderdag 12 oktober
19.45 uur: Bodegraven: Zingen voor 

Israël.  Locatie: Dorpskerk, Oude 
Markt 1.

Zaterdag 14 oktober
16.00 uur: Nijkerk: Concert Hineni 

Symfonie Orkest.  Locatie: 
Fonteinkerk, Ds. Kuypersstraat 
2. Kaarten E 8,00. Reserveer uw 
kaarten via Christenen voor Israël 
en krijg E 4,00 korting. Kijk voor 
info op cvi.nl/14oktober.

20.00 uur: Doorn: Concert Mara-
natha-koor. Spreekster: Heleen 
Bénard.  Locatie: Maartenskerk, 
Kerkplein 1.

Vrijdag 27 oktober
19.45 uur: Oldemarkt: Zingen voor 

Israël.  Locatie: Nederlands Her-
vormde Kerk, Marktplein 7.

Excursies

Dinsdag 12 september
12.00 uur: Haarlem: Excursie Corrie 

ten Boomhuis met Marianne 
Glashouwer.  Locatie: Barteljoris-
straat 19. Opgave via excursie@
christenenvoorisrael.nl of 033-
2458824. Kosten: 6 euro.
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JAFFA óók in de zomer een toevluchtsoord
Honderden paar kinderogen kijken vol verwachting.

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

bankrekening nummer: 
NL12 RABO 0335 5422 39

Géén gesloten deuren bij het Jaffa Instituut. 

Helpt u om die deuren open te houden?

Uit de grond van honderden kinderharten 

TODA RABA – hartelijk bedankt

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

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

Jan Budding Schilderwerk
Elst (Utrecht)

 

Voor al uw schilderwerk,
binnen en buiten!

Bel voor een vrijblijvende offerte:
06-39 675 192

Wilt u ook adverteren in Israël Aktueel?
Wij informeren u graag!

Roel Abraham • Media Adviseur • Tel. 06-54274244 • E-mail: r.abraham@bdu.nl
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SamenIsraël van dichtbij
Deze zomer reisden 
we weer met veertig 
jongeren af naar 
Israël. Het unieke 
van onze reizen is dat 
je niet alleen maar 

de toerist uithangt, maar vooral ook 
echt Israël leert kennen. Je ontmoet 
de bevolking en je doet een aantal 
dagen vrijwilligerswerk voor de arm-
ste inwoners van Jeruzalem.

Ons reismotto is eigenlijk heel sim-
pel: samen. Natuurlijk zet je je samen 
met je reisgenoten in voor mensen 
die het veel minder hebben dan jij. 
Tijdens de jongerenreizen van dit jaar 
werkten we mee in de gaarkeuken 
van Hineni en knapten we een flat-
gebouw op in de wijk Kiryat HaYovel, 
allebei in Jeruzalem. Vaak kunnen de 

Israëli’s het uit nieuwsgierigheid niet 
laten om zelf een handje te helpen. 
Het kan je dus zomaar gebeuren dat 
je samen met een orthodoxe Jood een 
muurtje staat te sauzen.

Het belangrijkste is dat je het samen 
met God doet. Hij heeft in Zijn 
Woord beloofd dat Hij Jeruzalem 
weer zal opbouwen (Psalm 147:2) en 
dat Hij de armen van Jeruzalem met 
brood zal verzadigen (Psalm 132:15). 
Precies die dingen waar wij een 
bijdrage aan hebben mogen leveren 
– hoe klein ook. Tijdens deze reizen 
word je dus onderdeel van de levende 
profetie die Israël heet. Samen met 
het Joodse volk zien we uit naar de 
geweldige toekomst die God aan Je-
ruzalem heeft beloofd, en uiteindelijk 
aan de hele wereld.

Eva (22) reisde deze zomer met Isreality naar Israël. We vroegen 
haar hoe ze dat heeft ervaren! 

Eva, waarom wilde je graag naar Israël? 
“Sinds een paar jaar ben ik me meer 
gaan verdiepen in Israël en het 
Jodendom. Toen ik in mijn kerk een 
cursus volgde over de Joodse wortels 
van het christendom, ging het steeds 
meer kriebelen om naar Israël te gaan. 
Ik dacht bij mezelf: als ik het nu niet 
doe, wanneer dan wel? Daar wist ik 
geen antwoord op en dat gaf voor mij 
de doorslag om nu deze mooie reis te 
gaan maken. Ik wilde vooral de verbon-
denheid met het land van de Bijbel van 
dichtbij meemaken.”

Wat hebben jullie gedaan tijdens de reis?
“We hebben allerlei bekende plekken 
bezocht in Jeruzalem en omgeving. 
De Olijfberg, de hof van Getsemane, 
de Graftuin, de Dode Zee en nog wel 
meer. We hebben ook een aantal da-
gen vrijwilligerswerk gedaan. Eerst bij 
Hineni, een gaarkeuken waar elke dag 
maaltijden worden bereid voor de arm-
ste inwoners van Jeruzalem. Vervolgens 
begonnen we met het opknappen van 

het trappenhuis en galerij van een flat-
gebouw in de wijk Kiryat HaYovel. Het 
is mooi om op die manier wat voor de 
lokale bevolking te kunnen betekenen. 
Daarnaast is het leuk omdat je het met 
elkaar kunt doen en je nelkaar weer op 
een hele andere manier leert kennen.”

Wat was voor jou het hoogtepunt tijdens 
deze reis? 
“Dat zijn er meerdere, maar als ik er 
één moet noemen dan is dat het begin 
van de Sjabbat bij de Klaagmuur. Wat 
een feest is dat! Heel bijzonder hoe 
we gewoon mee mochten dansen 
en betrokken werden bij het feesten. 
Daarna kregen we een Sjabbatsmaaltijd 
met een uitgebreide uitleg. Dit was een 
bijzondere en heel interessante avond.”

Zou je anderen aanraden om met Isreality 
naar Israël te gaan?
“Zeker! Christenen voor Israël steunt 
natuurlijk meerdere projecten in Israël 
en door die connecties konden wij van 
heel dichtbij deze projecten zien. Daar-
door krijg je echt een inkijkje in het 
leven in Israël. Het was heel bijzonder 
om naast het vrijwilligerswerk ook bij 
Aleh te kijken. Dat is een zorginstel-
ling voor kinderen met een ernstige 
meervoudige beperking. Er was net een 
nieuwe vleugel bijgebouwd, met extra 
ruimte die ze goed kunnen gebruiken. 
Hier hing een bord dat de nieuwbouw 
mede dankzij Christenen voor Israël tot 
stand was gekomen. Ik vond het heel 
bijzonder om dit van dichtbij te zien en 
te beseffen dat je het Joodse volk zo 
kunt steunen.”

3 tot 5 november

Isreality Jongerenweekend
Zoals je van Isreality bent gewend organiseren we ook dit jaar weer een tof 
jongerenweekend! Block vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 november in je 
agenda, want dan vindt het Isrealityweekend plaats in Lunteren – vlak bij Ede.

Het Isreality Jongerenweekend is er speciaal voor jongeren van 15 tot 28 jaar. Het kost je maar 
E 59,-! Niet gek voor een all-in weekendje weg. ;)
Het thema van dit Bijbelstudieweekend is: Geroepen door rabbi Jezus. Als christenen zijn we 
geroepen door een Joodse rabbi: de Here Jezus. Maar Wie is Hij eigenlijk? Hoe kunnen we onze 
roeping praktisch vormgeven? En welke nieuwe inzichten krijg je als je het onderwijs van Jezus 
in de oorspronkelijke Hebreeuwse context plaatst? Over deze en nog veel meer vragen denken 
we samen met de sprekers na tijdens het Isrealityweekend 2017!

»  Check voor de sprekers en het programma isreality.nl/weekend.
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