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Verhuisbericht
Op maandag 2 oktober openen 
Christenen voor Israël en het Israël 
Producten Centrum de deuren van 
het nieuwe Israëlcentrum aan de 
Henri Nouwenstraat 34 in Nijkerk.

Het oude Israëlcentrum aan de  
Patroonstraat 1 in Nijkerk is vanaf 
woensdag 27 september gesloten in 
verband met de verhuizing.

Routebeschrijving
Met de auto – neem vanaf de A28 afslag 
8a richting Nijkerk-Zuid, volg vervol-
gens de bordjes ‘Israëlcentrum’.
Met het openbaar vervoer – Neem vanaf 
station Nijkerk of centraal station 
Amersfoort bus 103 en stap uit bij halte 
Corlaer College in Nijkerk. Vanaf deze 
halte wandelt u in twee minuten naar 
het nieuwe Israëlcentrum.

Openingstijden
ma - vr: 9.00 – 17.00 uur
za: 10.00 – 16.00 uur

» Zie ook pagina 17

Strijd tegen roken
Het beeld van de stoere, rokende soldaat 
moet verdwijnen. Daar lijkt het althans 
op. Vanaf 1 november voert het Israëlische 
leger een reeks maatregelen door om 
roken tegen te gaan. Op 65 bases wordt de 
sigarettenverkoop opgeheven. Ook mogen 
officieren niet meer roken in het bijzijn 
van hun ondergeschikten. Op sommige 
bases wordt roken alleen nog toegestaan in 
speciale rokersruimtes. Daarbovenop wil 
het leger een campagne gaan voeren om 
soldaten bewust te maken van de gevaren 
van roken. | Foto: Flash90

Voor het Joodse volk begon afgelopen week, 21 en 22 september, een nieuw jaar,  
Rosj Hasjana. Dat wordt feestelijk gevierd. Maar vele Israëli’s vieren jaarlijks  

nog een nieuwjaarsfeest: de dag dat zij een nieuw leven startten in Israël.

Die eerste stap op Israëlische bodem, 
het moment dat je je officiële Israëlische 
papieren krijgt, eindelijk de onbekende 
maar zo verlangde toekomst tegemoet. 
Die feestelijke en wonderlijke dag ver-
geet je je leven lang niet meer.
Bijna dagelijks komen er Joden aan in 
Israël om voorgoed te blijven. Ze komen 
uit alle hoeken van de wereld. Er zijn er 
die met een groep komen, er zijn er die 
als gezin komen, jonge mensen, oude 
mensen, overlevenden van de Holocaust, 

mensen die als eerste van de familie naar 
Israël gaan en mensen die als laatste van 
de familie arriveren. Allemaal worden ze 
warm onthaald op de luchthaven.

De tijd die nu begint is voor de mees-
ten een zware tijd. Terugkeren naar 
het land van je voorouders doe je niet 
zomaar. Het is hard werken. Je moet op 
praktisch gebied van alles regelen: denk 
aan een bankrekening, verzekeringen, 
onderkomen, werk, onderwijs. Daar-

naast moet je als persoon een plekje 
vinden in de Israëlische maatschappij. 
De taal leren, je de gebruiken eigen 
maken en nieuwe contacten opbouwen. 
Maar door de jaren heen vindt vaak 
innerlijk de grootste verandering plaats. 
Israël wordt een thuis dat veel meer is. 
Het biedt veiligheid, vrijheid om Jood te 
zijn, zingeving en groeiend besef dat er 
Iemand is die een doel heeft met deze 
wereld en met de plek van Israël in deze 
wereld. | Foto: Flash90

Nieuwjaarsfeest
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Liefde voor het leven

‘Israël’ is de naam die Jakob krijgt; die naam betekent ‘hij 
die worstelt met God’. Die worsteling met de grote vragen 
omtrent het lijden kleuren zelfs een heel Bijbelboek; het boek 
Job. Zijn lijden en lijdensweg is spreekwoordelijk geworden. 
Van de bekende opmerking ‘als het kwaad goede mensen 
treft’ zou je Job een voorbeeld kunnen noemen. Het volk 
Israël heeft dit Bijbelse boek altijd bewaard. Je hoeft maar aan 
de geschiedenis van het Joodse volk te denken of je begrijpt 
de herkenning wel. Vanaf het jaar 70 na Christus tot 1948 
geen eigen land, verjaagd en gevlucht over de hele wereld. 
Antisemitisme is er al eeuwen voor de christelijke jaartelling 
geweest en na Christus helaas niet minder geworden. Vervol-
gingen, verboden, openlijke of geniepige achterbakse Joden-
haat; het lijkt van alle tijden. In onze dagen lijkt het eerder 
toe dan af te nemen.

Het boek Job eindigt met een eerherstel voor Job. Al zijn be-
zittingen, zijn lichamelijke gezondheid, ja zelfs zijn kinderen, 
alles had hij verloren. In het laatste hoofdstuk krijgt hij alles 
weer, in een dubbel deel. Hij krijgt opnieuw kinderen die 
hij koosnamen geeft. Dat slot staat ogenschijnlijk zo haaks 
op de lijdensweg, dat sommigen beweerden dat het niet bij 
het boek hoorde, maar als een sprookje erbij verzonnen was. 
Toch is dat niet waar. Wie een kind verloren heeft aan de 
dood, hoef ik niet uit te leggen dat een nieuwgeboren kind 

dat verlies niet goed kan maken. Dat geldt voor ons, maar 
uiteraard ook voor Job.

In de twintigste eeuw leefde Yekusiel Yehudah Halberstam 
(1905-1994), een chassidische rabbijn. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog heeft hij talloze verschrikkingen moeten 
doorstaan en zat hij gevangen in diverse concentratie-
kampen van de nazi’s. Na de oorlog bleken zijn vrouw en 
tien kinderen vermoord, het elfde kind stierf kort na de 
bevrijding als gevolg van de verzwakkingen; ook vermoord 
dus. Deze rabbi stichtte in Israël het ziekenhuis Laniado in 
Netanya. Hij huwde opnieuw, kreeg vijf dochters en twee 
zonen, die thans als rabbijn werkzaam zijn. Ook zijn kinde-
ren maken het verlies niet ‘goed’. Maar hij heeft het lijden 
en de haat tegen hem en zijn volk mogen omzetten in een 
instituut voor genezing. Het ziekenhuis staat letterlijk voor 
alles wat het kamp niet was: liefde voor het leven. Zo kan in 
oprecht geloof een mens instrument worden in Gods hand. 
Het is volgens mij die veerkracht, die bij gelovigen gevon-
den kan worden, die de lijfarts van Frederik de Grote ertoe 
bracht, toen deze hem om een Godsbewijs vroeg, zijn vorst 
het antwoord te geven: “De Joden, sire!”

Ds. Gerard Krol is predikant in de PKN in Geldermalsen en 
bestuurslid van Christenen voor Israël.

Met de oproep “Bid om vrede voor 
Jeruzalem” uit Psalm 122:6 plaatsen 
we hier in de krant maandelijks  
actuele gebedspunten voor Israël.

Israël
●   Het is bijzonder om Ezechiël 11:16-

21 te lezen en te beseffen dat de 
alija meer is dan alleen de fysieke 
terugkeer naar het land Israël. Het 
is ook de terugkeer naar de God van 
Israël, maar dan specifiek in het land 
Israël. Alles komt in onze tijd tot een 
ontknoping! Lees ook Ezechiël 36.

●   De Palestijnen voeren een cultuuroor-
log tegen Israël via Unesco. Nu wordt 
de Joodse geschiedenis van de spe-
lonk van Machpela ontkend. Bid dat 
Genesis 23:16-20, waar Abraham de 
spelonk officieel in eigendom krijgt, in 
de VN geaccepteerd zal worden.

●   Bid voor de veiligheid van de inwo-
ners van Jeruzalem, Judea en Samaria. 
Er wordt veel terreur tegen hen 
gepland.

Voorbede
●   “Heel Uw Woord is de waarheid, al 

Uw rechtvaardige verordeningen zijn 
voor eeuwig” (Psalm 119:160). Dank 
voor deze tekst die de schepping, de 
belofte aan Abraham, de geboorte 
van Jezus Messias, het herstel van 
Israël en de nieuwe hemel en de nieu-
we aarde met elkaar verbindt.

●   Een bemoedigend woord voor uw 
gebed is Psalm 84:9: “Heere, God der 
heerscharen, hoor mijn gebed, neem 
het ter ore, o God van Jakob.”

●   Als christenen mogen we beseffen 
dat ons leven niet aan onszelf toebe-
hoort, maar aan de Heere God. Maak 
prioriteit van uw gebed voor Israël.

Christenen voor Israël
●   Sinds 1949 is het de eerste zondag 

van de maand oktober Israëlzondag. 
Dank dat Christenen voor Israël deze 
dag tienduizenden extra kranten mag 
verspreiden. Dank voor de predikan-
ten die gebruikmaken van de preek-
schets over Israël en bid dat die zowel 
de gemeente als collega-predikanten 
zal inspireren.

●   Bid dat de medewerkers van Christe-
nen voor Israël zich snel thuis zullen 
voelen in het nieuwe Israëlcentrum, 
zodat we snel alle activiteiten voor 
Israël op kunnen pakken.

●   Bid voor de activiteiten van Christe-
nen voor Israël op basisscholen. Bid 
dat het onderwijs over Israël vrucht 
zal dragen en dat zowel de kinderen 
als de leerkrachten er meer over 
willen weten. 

Pieter Bénard coördineert het gebedswerk 
van Christenen voor Israël.
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In wat wij meestal het Oude Testament noemen, komt het lijden van  

mensen vaak aan de orde. Dat lijden stelt ons voor grote vragen,  
over onze verhouding met de Heere God.

Gebedspunten
Pieter Bénard

In de hoogte onder het bladerdak 
van een dadelpalm, plukken werkers 
in een hoogwerker de rijpe dadels 
uit de boom. Dadels groeien niet in 
Nederland, maar misschien ken je 
ze wel. Ze lijken een beetje op grote 
rozijnen. Bruine, rimpelige vruchten 
met een langwerpige pit in ’t mid-
den en een heerlijke zoete smaak. Er 

wordt ook dadelsiroop van gemaakt 
en als het in de Bijbel gaat over Isra-
el als het land van ‘melk en honing’, 
dan verwijst het woordje ‘honing’ 
naar de dadelpalm. Het bijzondere 
bij deze foto, is dat de dadels groeien 
langs de kust van de Dode Zee. 
Daar is het erg droog en van nature 
groeien er dan ook nauwelijks plan-

ten. Maar slimme Israëli’s hebben 
bedacht dat als je een druppelend 
buisje langs de bomen legt, dat er 
dan genoeg water bij de bomen 
komt om te kunnen groeien. En zo 
worden er toch jaarlijks duizenden 
kilo’s heerlijke dadels geoogst.  
| Foto: Flash90

Dadeloogst
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Kanttekening

Nieuws
De wereld wordt overspoeld met 
‘nep-nieuws’. Sinds het aantreden van 
de huidige president van de Ver-
enigde Staten is dit begrip populair 
geworden. De term lijkt vrij nieuw, 
maar de zaak is al zo oud als de we-
reld bestaat. Vele nieuwsmedia gaan 
er gemakshalve vanuit dat zij zich 
niet schuldig zouden maken aan de 
verspreiding ervan, terwijl zij wellicht 
de belangrijkste bron zijn.

Als er één land is dat al decennialang 
het mikpunt is van nep-nieuws, zeg 
maar onwaarheid, verdraaiing van fei-
ten, verkeerde voorstelling van zaken, 
kortom leugens, dan is dat wel Israël. 
Neem alleen al het woord ‘bezet-
ting’. Als de naam Israël valt, volgen 
vaak in één adem de woorden ‘en de 
bezette gebieden’. Juist die suggestie-
ve woorden, die in ons land de voor 
velen bittere en angstige tijd van de 
Tweede Wereldoorlog oproepen. Het 
Joodse volk dat in die periode van de 
geschiedenis het grootste slachtoffer 
was, wordt op deze manier op één 
lijn gezet met de moordenaars van 
hun familie.
Let wel: in 1967, nu 50 jaar geleden, is 
de in 1948 begonnen bezetting door 
Jordanië van het hartland van Israël 
beëindigd, toen dit land een enorme 
misrekening maakte tijdens de Zes-
daagse Oorlog en ze zich mengden in 
een reeds verloren strijd. Sindsdien is 
Jeruzalem weer de eeuwige onge-
deelde hoofdstad van het land Israël, 
en zijn Judea en Samaria door Israël 
bestuurde gebieden.

Een ander voorbeeld dat het laatste 
jaar aan de orde was. Zelfs terwijl 
vele opgravingen onweerlegbaar 
aantonen dat de Joodse tempel ter 
ere van de God van Israël stond op 
de plaats waar zich nu de gouden 
rotskoepel bevindt, besluit de VN-or-
ganisatie Unesco, dat de Tempelberg 
in Jeruzalem alleen heilig is voor de 
islam, niet voor Joden. Hetzelfde 
wordt beweerd over de graven van 
de aartsvaders- en moeders van Israël 
in Hebron, deze zouden geen Joods 
erfgoed zijn. Aan deze twee voor-
beelden kan een lange lijst worden 
toegevoegd.

‘Toets alle dingen en behoud het goe-
de’. Voor gelovigen – Jood en christen 
– is het van belang, bij alles, maar 
zeker als het gaat over de geschiede-
nis van Gods volk en het land Israël, 
de krant naast de Bijbel te lezen, het 
betrouwbare woord van de God van 
Israël.

Pim van der Hoff, hoofdredacteur
pvdhoff@cvi.nl

Al meerdere malen heeft het Israë-
lische hooggerechtshof wetsvoor-
stellen van de regeringscoalitie van 
premier Netanyahu getorpedeerd. 
Dit tot grote frustratie van de coali-
tiepartners. Zij zien deze bemoeienis 
als een ongepaste inmenging in de 
wetgevende macht door de rech-
terlijke macht. Een nieuwe basiswet 
moet hier verandering in brengen.

De coalitie besloot afgelopen maand om 
een beslissing over de militaire dienst voor 
ultra-orthodoxe Talmoedscholieren op te 
schorten. Maar deze beslissing werd door 
het hooggerechtshof ongedaan gemaakt. 
Eerder werd een wetsvoorstel voor het uit-
zetten van illegale immigranten verworpen.

Sinds de jaren ’80 heeft het Israëlische 
hooggerechtshof een beetje de taak op zich 
genomen die je zou kunnen vergelijken met 
die van de Eerste Kamer in Nederland. Dit 

kan voordelig zijn, als bijvoorbeeld heet-
hoofdige wetsvoorstellen kritisch worden 
onderzocht. Maar er is ook kritiek, want 
het betreft toch een vorm van inmenging in 
het wetgevende proces door de rechterlijke 
macht. Stemmen in Israël vinden dat het 
hooggerechtshof steeds politieker wordt. 
Dat het zich met name steeds meer op-
werpt als tegenstander van de coalitie van 
Netanyahu, maar ook van de orthodoxie.

Bij haar aantreden als minister van Justi-
tie, beloofde de amitieuze politica Ayelet 
Shaked al deze in haar ogen ongezonde 
macht van het hooggerechtshof te zullen 
bestrijden. Nu komt zij, samen met haar 
partijleider en minister van Onderwijs 
Natfali Bennett met een voorstel voor een 
nieuwe Basiswet waarin naar hun zeggen 
“de balans tussen de machten” weer 
wordt hersteld.

Feestpakketten 
voor soldaten

Het is een mooie traditie in het Jodendom om voorafgaand 
aan de feestdagen om te zien naar de armen en diegenen die 
om wat voor reden dan ook in minder feestelijke omstandig-
heden zitten. Familie, vrienden, buren en liefdadigheidsorga-
nisaties zijn dan ook vaak in de aanloop naar de feestdagen 
druk om feestpakketten samen te stellen en uit te delen. De 
bewoners van de Joodse dorpen in Gush Etzion, ten zuiden 
van Jeruzalem in Judea zijn dankbaar voor de bescherming 
die het Israëlische leger hen biedt. Diverse terreuraanslagen 
vonden in dit gebied plaats, maar veel meer werden door het 
leger verhinderd. Daarom gaven ze aan Israëlische soldaten 
die tijdens de feestdagen dienst doen in de omgeving feest-
pakketten om ook voor hen de feestvreugde te verhogen.  
| Foto: Flash90

Souvenir aangezien voor 
archeologische schat
Kinderen die het Israël Museum in Jeruzalem  

bezoeken, kunnen daar als souvenir een ‘echte munt’ 
slaan met daarop een replica van een sjekel uit de  
tijd van de Joodse opstand, niet lang na de tijd van 
Jezus. Maar als zo’n souvenir een poosje in het hete  

Israëlische zand ligt te schuren en verkleuren,  
is ’ie bijna niet van echt te onderscheiden ...

In augustus haalde de 8-jarige Hallel Halevy dan ook het 
nieuws. Het meisje had in de buurt van haar huis een munt 
gevonden. Ze had hem als souvenir in haar kamer bewaard, 
maar toen haar vader de munt zag, dacht hij iets bijzonders in 
handen te hebben. Via een bevriende wetenschapper probeer-
den ze te achterhalen wat de munt was. Het bleek volgens 
hen een ‘halve sjekel’ te zijn. Het verhaal haalde de media en 
wereldwijd werd het verhaal herhaald. Ook onze Whatsapp 
Israëlnieuwsdienst gaf het bericht door.

Maar niet lang daarna werd de zeepbel doorgeprikt. Een 
woordvoerder van het Israel Museum belde de redactie van 
The Times of Israel dat het verhaal als eerste had gepubliceerd 
om uit te leggen dat de munt geen zeldzame archeologische 
vondst was, maar een souvenir.

Conflict wetgevende  
en rechterlijke macht

Minister Ayelet Shaked van Justitie en minister Naftali Bennett van Onderwijs in de Knesset. | Foto: Flash90
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Geloven in de  
God van Israël

In mijn tienerjaren kwam ik tot levend geloof. Op negen-
tienjarige leeftijd riep God mij het evangelie te gaan predi-
ken. Na zeven jaar fulltime theologie en de Bijbel te hebben 
bestudeerd, werd ik predikant. Maar pas zeven jaar daarna 
begon het tot mij door te dringen dat we niet meer om Israël 
heen moeten gaan. Het was door de Bijbel, Gods Woord, dat 
mijn ogen opengingen. Mijn eigen preken (vooral die waarin 
ik dicht bij de tekst bleef) begonnen mijzelf te overtuigen.

Eenvoudig advies
Een eenvoudig advies kan veel veranderen in ons lezen van 
de Bijbel: als er Israël staat, lees dan ook in eerste instantie 
gewoon Israël. We zijn zo getraind om gelijk onszelf als 
gelovigen uit de volkeren daarin te lezen en alles direct op 
onszelf en ons eigen leven hier en nu te willen toepassen. 
Laat Israël in de Bijbel Israël zijn, zowel wat betreft het toen 
en daar als wat betreft de profetieën, die voor onze ogen in 
vervulling gaan of nog in vervulling zullen gaan. Wij zijn 
niet Israël. Wel mogen wij deelhebben aan de vele geestelijke 
goederen die God aan Israël heeft gegeven. Het heil dat er is 
in de Joodse Messias is ook gekomen tot de niet-Joden. God 
heeft op een gegeven moment voor de heidenen de deur van 
het geloof geopend (Handelingen 14:27).
Inmiddels kan ik niet meer begrijpen dat er zo veel christe-
nen zijn die voortdurend in de Bijbel lezen en toch geen lief-
de en bewogenheid hebben voor Israël. Het gaat in zowel het 
Oude als het Nieuwe Testament toch grotendeels over dat 
volk en land? Je wordt toch bijna elke keer als je Gods Woord 
openslaat bepaald bij Israël? Het betreft toch het volk waar 
onze Heere Jezus Christus bij hoort? Israël wordt talloze ma-
len door God Zelf ‘Mijn uitverkoren volk’ genoemd waarmee 
Hij onvoorwaardelijke verbonden heeft gesloten.

Een relatie met Israël
Mijn vrouw heet Loïs. Zij komt uit een betrekkelijk grote 
familie. Stel je voor dat ik tegen Loïs zou zeggen: ‘Lieverd, 
ik hou van je. Maar met je familie heb ik helemaal niets 
en wil ik niets te maken hebben.’ Dan zou ik haar verdriet 
doen. Door met haar te trouwen heb ik natuurlijk ook 

een relatie gekregen met haar ouders, broers en zussen 
en overige familieleden. Als wij tegen Jezus zeggen dat wij 
van Hem houden en bij Hem willen horen, maar daarbij 
zeggen dat wij niets met Zijn volk te maken willen hebben, 
doen wij Hem verdriet. Jezus was niet anti-Israël. Hij was 
uiterst bewogen met Zijn volk en huilde om de aanstaande 
verwoesting van Jeruzalem. Een niet-Jood die met Jezus wil 
gaan optrekken, behoort tegen Hem hetzelfde te zeggen als 
wat Ruth tegen Naomi zei: “Uw volk is mijn volk, en Uw 
God is mijn God” (Ruth 1:16). Voor mensen die in de God 
van de Bijbel zijn gaan geloven geldt dat de God van Israël 
hun God is geworden.

Prototype van het Koninkrijk
Het bijzondere van de Gemeente van Jezus Christus is juist 
dat daarin Joden en niet-Joden samen optrekken en één zijn 
geworden (Efeziërs 2:11-22). Dat is namelijk een prototype 
van Gods bedoeling op lange termijn met de wereld. Uit-
eindelijk zullen alle heidenvolken optrekken naar Jeruza-
lem om in de wegen van de God van Israël onderwezen te 
worden en te gaan wandelen in Zijn licht (Jesaja 2:1-5). Het 
vrederijk zal aanbreken als Israël en de volkeren samen 
zullen optrekken. “En zij zullen hun zwaarden omsmeden 
tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk 
zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voe-
ren zullen zij niet meer leren” (vers 4). Het Koninkrijk van 
God zal niet komen buiten Israël om. De volkeren zullen 
optrekken naar Jeruzalem, naar het huis van de God van 
Jakob om door Hem onderwezen te worden. Jood en niet-
Jood samen, Israël en de volkeren tezamen. Omdat satan 
dat niet wil, heeft hij door de eeuwen heen geprobeerd dit 
volk te vernietigen. Laat ons, als volgelingen van de Joodse 
Messias, oog hebben voor Gods plan en leren hoe we Israël 
tot zegen kunnen zijn.

Oscar Lohuis was twaalf jaar lang gemeentepredikant maar 
werkt nu als rondreizend prediker, auteur en publicist. Ook voor 
Christenen voor Israël verzorgt hij lezingen en leidt hij reizen 
naar Israël.

Als Israël sterft
De afgelopen weken las ik een boek 
uit 1927, Quand Israel meurt (‘als Israël 
sterft’).
Het bevat ooggetuigenverslagen van 
de verschrikkelijke moordpartijen tij-
dens de pogroms tegen de Joden van 
1918-1921 in Oekraïne. Een periode 
waarin 300.000 Joden op de meest 
gruwelijke manier werden afgeslacht 
door de troepen van Petlura, onder 
de toeziende ogen van de bevolking.
Deze keer werden de pogroms 
uitgevoerd door nationalisten die van 
stad naar stad en van dorp naar dorp 
trokken om dood en verderf onder de 
Joodse bevolking te zaaien. In landen 
als Oekraïne, Polen, Litouwen, Rus-
land en Hongarije woonde rond 1900 
meer dan 70 procent van de Joden 
in de diaspora (verstrooiing). In deze 
landen vloeide echter in de voorbije 
eeuwen al heel veel Joods bloed, bij 
pogroms die werden uitgevoerd door 
nationalisten, boeren, de overheid 
en ook door veel christenen. Ook de 
zogenaamde intelligentsia zag het 
gebeuren, maar liep aan de overzijde 
voorbij alsof het een theaterschouw-
spel was. (Lees wat dit betreft ook 
eens het boek Mijn leven van Golda 
Meïr).

In één van de ooggetuigenverslagen 
komt een getuigenis voor van een 
Jood die gezien heeft dat ook een 
christen werd vermoord, samen met 
tien Joden die hij had verborgen. Eén 
iemand in een lange, lange lijst van 
vermoorden, één iemand die het 
niet kon aanzien onder velen die zich 
verlustigden aan het schouwspel van 
Jodenmoord.

Veel mensen en ook veel christenen 
denken dat de Jodenhaat na 2000 
jaar is opgehouden. 
Helaas hebben zij het mis. De pijlen 
zijn nu gericht op het Joodse volk in 
de Joodse staat Israël. Het is echter 
tevergeefs. De Heere zelf zal zijn volk 
verbinden, dat hij thuisbrengt in Zijn 
land na bijna 2000 jaar verstrooiing.
In het Bijbelboek Hosea staat: “Na 
twee dagen zal Hij Israël levend 
maken, op de derde dag zal Hij hen 
doen opstaan.” Israël zal niet sterven 
maar leven! Am Israel chai, het volk 
Israël leeft!

Het is een voorrecht voor ons allen 
om in deze tijd te leven, waarin de 
God van Israël Zijn beloften waar-
maakt, omdat de Heiland onderweg 
is om recht en waarheid uit Sion 
te geven. Zijn voeten zullen staan 
op de Olijfberg. Wat een heerlijke 
toekomst.

Roger van Oordt is directeur van  
Christenen voor Israël

Terugkijkend verbaast het mij dat ik al zo lang de Bijbel las  
en er toch geen besef van had hoe belangrijk Israël is.
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Het gezin Bolle – vader, moeder, Max, Leo en Freddy – 
woonde in Amsterdam op de Nieuwe Keizersgracht 62. Ieder 
jaar werd er op de binnenplaats van hun statige huis een 
houten soeka (loofhut) opgebouwd. De losse dakplanken 
konden bij regen gesloten worden, maar werden eens door 
een niet-Joodse timmerman vastgetimmerd.
De familie Levie – vader, moeder, Mirjam en ‘Bobby’ – woon-
de op de bovenverdieping van de Plantage Muidergracht 
29. Daar was het bouwen van een loofhut onmogelijk, maar 
in de tuin beneden bouwden hun eveneens Joodse bene-
denburen ieder jaar een loofhut. De Duitse bezetting en 
de deportaties maakten een einde aan het vieren van het 
Loofhuttenfeest.

Gescheiden
Mirjam Levie was verloofd met Leo (later Menachem) Bolle. 
Die was in 1938 op een studentenvisum naar het toenmalige 
Palestina vertrokken. Tijdens de oorlog werkte Mirjam als 
secretaresse voor de Joodse Raad totdat ook zij met haar fa-
milie naar Westerbork moest. Vanwege hun Palestinacertifi-
caten kwamen zij in Bergen-Belsen terecht. De familie Levie 
behoorde tot de groep van 222 Nederlandse Joden die in juli 
1944 werden uitgewisseld tegen Tempeliers.
Tijdens de oorlog schreef Mirjam tientallen brieven naar 
haar verloofde, die echter nooit verstuurd werden. Deze 
werden in 2000 gebundeld in het boek Ik zal je beschrijven 
hoe een dag er hier uitziet.

Herenigd
Na zes lange jaren omarmden Mirjam en Menachem elkaar 
toen hij zijn bruid uit Atlit ophaalde. Mirjam vertrok naar 
Kvutsat Yavne, een religieuze kibboets bij het Bijbelse Yavne 
en het huidige Ashdod (dat toen nog niet bestond). De in 
1941 door Duitse Zionisten gestichte kibboets zocht een le-

raar en Menachem werd de ‘meester’. Mirjam en Menachem 
trouwden op 5 september 1944 (Dolle Dinsdag bleek later).
Terwijl in Europa de oorlog nog in volle gang was, vierde 
Mirjam Rosj Hasjana (het Joodse nieuwjaar), Jom Kippoer 
(Grote Verzoendag) en Soekot (Loofhuttenfeest) in vrijheid 
in haar nieuwe thuisland. Hun ‘huis’ was een omgebouw-
de houten container met zinken dak waarin ramen waren 
gemaakt. Toiletten waren buiten en water haalde je bij de 
pomp. Alleen de kippenschuur had elektrisch licht, dus 
gebruikte men petroleumlampen. De kibboetseetzaal deed 
tevens dienst als synagoge, feestzaal en vergaderzaal voor 
algemene bijeenkomsten.

Soeka van strobalen
In de beginjaren bouwden de kibboetsniks een hele grote 
soeka van op elkaar gestapelde strobalen. Daar overheen 
kwamen stokken met palmtakken. Tafels en banken werden 
uit de eetzaal gesleept en in de met tekeningen en Bijbeltek-
sten versierde soeka gezet. Een week lang werd hier gegeten 
en ’s nachts sliepen de mannen er.
Kibboetsnik David was verantwoordelijk voor de opbouw 
van de soeka die op een keer was verzakt, omdat de balen 
verkeerd gestapeld waren. Amos 9 spreekt over Sukkat David 
hanofelet – “De vervallen hut van David”. Kibboetsnik David 
werd hier uiteraard flink mee geplaagd. 

Jeruzalem
Vanwege Menachems vervolgstudie verhuisde het gezinne-
tje in 1947 naar Jeruzalem. Niet alleen maakten zij daar het 
beleg van Jeruzalem mee maar ook de geboorte van de staat 
Israël.
Nog tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog kregen zij een deel 
van een huis in Talbiye toegewezen. Later konden zij meer 
kamers huren en uiteindelijk de etage aan de Hovavei Zion 
kopen. Mirjam woont nog steeds in dit prachtige huis met 
authentieke vloeren. “Net een museum”, zegt Mirjam.

Ingebouwd
Veel religieuze Joden beginnen met de opbouw van de soeka 
zodra Jom Kippoer is afgelopen. 
Vanwege ruimtegebrek creëerden de Bolles een ‘ingebouw-
de’ loofhut door houten latten met bouten aan het hek te 
bevestigen. In de met palmtakken bedekte en met gordijnen 
behangen miniloofhut was alleen ruimte voor een tafeltje, 
zodat gasten op een kussen in het raamkozijn moesten 
zitten. Toen de soeka-latten gestolen bleken te zijn, moest 
Menachem wel een kant-en-klaar-bouwpakket aanschaffen. 
Vanaf die tijd stond de moderne loofhut op een betere plaats 
bij de ingang van het huis.
Oorspronkelijk is het de bedoeling dat men in de loofhut 
woont, maar de meeste mensen gebruiken het simpele op-
trekje vooral om in te eten en gasten te ontvangen.
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Soekot, het Loofhuttenfeest, wordt al eeuwen gevierd en onder allerlei  
omstandigheden. Als de 100-jarige Mirjam Bolle-Levie begint te vertellen,  

zit ik op het puntje van mijn stoel, ademloos te luisteren.

‘De vervallen hut van David’

kort nieuws

Toenadering uit Soedan
Israël kreeg onlangs steun uit onver-
wachte hoek. De islamitische Soedane-
se minister van Investeringen, Mubarak 
Al-Fadil Al-Mahdi, verweet de Pales-
tijnen ‘ontwikkeling in de Arabische 
wereld tegen te houden’. Volgens de 
Soedanese diplomaat zou normalisatie 
met Israël geen big deal zijn. “Het wel 
of niet aangaan van banden met Israël 
moet gebeuren op basis van Soedanese 
belangen, niet emoties.”

Genezen

Artsen in het Hadassah ziekenhuis in 
Jeruzalem hebben succesvol Moham-
med Taluli, een Arabische man uit de 
Gazastrook, geholpen die leed aan de 
zeldzame ziekte epidermodysplasia 
verruciformis, ook wel bekend als het 
‘boomman syndroom’. De man leed 
aan houtachtige wratvorming op zijn 
hand. “Na jaren vol schaamte thuis 
te hebben gezeten, gaven de experts 
bij Hadassa me hoop”, vertelde Taluli. 
“De behandeling is uitstekend en 
gaat goed. Iedereen is aardig en 
helpt.” | Foto: Hadassah ziekenhuis

Terugbetalen
Even leek het erop dat Nederlandse 
Holocaustoverlevenden in België het 
leven zuur werd gemaakt. Holocaust- 
overlevenden in België die volgens 
de Nederlandse Wet Uitkering 
Vervolgingsslachtoffers (WUV) een 
uitkering ontvingen, werden door de 
Belgische belastingdienst plotseling 
op de vingers getikt en ontvingen 
hoge aanslagen over het ontvangen 
geld. Na Kamervragen hierover in het 
Belgische Parlement besloot de mi-
nister ook de WUV, evenals Belgische 
uitkeringen voor Holocaustslachtof-
fers, uit te sluiten van belastingen.

Beter Engels

Israël is een voorloper in de wereld 
van hightech en digitale ontwikkelin-
gen. Maar wie met Israëli’s in contact 
komt, merkt al gauw dat het niet 
altijd even vloeiend communiceren is 
in het Engels. Daar moet verandering 
in komen, als het ligt aan onderwijs- 
minister Naftali Bennett. Hij presen-
teerde afgelopen maand een plan om 
voor bijna 17 miljoen euro te inves-
teren in het Engelse onderwijs op 
Israëlische scholen. | Foto: Flash90
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De ouders van Menachem Bolle in hun houten soeka op de binnenplaats 
aan de Nieuwe Keizersgracht in Amsterdam. | Foto: familie Bolle

Het gebouw van Aish Hatorah kijkt uit over het plein voor de Klaag-
muur in Jeruzalem. Jaarlijks werken tientallen medewerkers er uren aan 
om het dakterras om te toveren in een oogstrelend mooie loofhut waar 
maar liefst 300 mensen in passsen. | Foto: Aish haTorah

Een dadelkweker van Kibboets Tirat Zvi in de Beit Sheanvallei won de 
regionale ‘mooiste soeka’ wedstrijd. Zijn loofhut van twaalf bij acht me-
ter was gebouwd van strobalen en gedecoreerd met fruit en voorwerpen 
uit de kibboets. | Foto: kibboets Tirat Zvi archief

Bijzondere soeka’s
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Het vredeloze vredesproces

Gastcolumn

Oslo-I werd gevolgd door Oslo-II en 
nog enkele andere uitvoeringsakkoor-
den. Als gevolg daarvan worden verre-
weg de meeste van de Palestijnse Ara-
bieren in het gebied tussen de Jordaan 
en de Middellandse Zee al sinds jaar en 
dag niet meer door Israël bestuurd. In 
Judea en Samaria werd die rol overge-
nomen door de bestuurlijke arm van de 
PLO: de Palestijnse Autoriteit (PA).

Geen Palestijnse staat
Van de stichting van een onafhankelij-
ke Palestijnse staat is het niet gekomen, 
alhoewel de Gazastrook in bestuurlijke 
zin wel aan die definitie voldoet. De 
strook vormt echter in politiek opzicht 
een onverbrekelijk deel van ‘de Pales-
tijnse gebieden’. Een formele erken-
ning van de huidige status aparte ligt 
daarom niet voor de hand. De meeste 
van de in Judea en Samaria woonach-
tige Palestijnse Arabieren genieten nu 
feitelijk vergaande autonomie.
Autonomie was trouwens ook het 
maximale dat ‘vredesduif’ Yitzhak Ra-
bin de PLO in het vooruitzicht had ge-
steld. Ook in de Oslo-akkoorden wordt 
nergens gesproken over een onafhan-
kelijke Palestijnse staat. En toen Rabin 
op 5 oktober 1995 de Knesset vroeg om 
in te stemmen met Oslo-II (en daarmee 
met een Israëlische terugtrekking uit 
Palestijns-Arabische bevolkingscen-

tra), zei hij nog eens nadrukkelijk dat 
het om autonomie zou gaan en niet 
om staatvorming. Desondanks werd 
hij, precies een maand later, door een 
Israëlische extremist vermoord.

Slachtoffers voor de vrede
Een kwart eeuw vredesproces heeft 
allesbehalve vrede gebracht. In de 
bijna 45 jaar tussen 1 januari 1949 en 13 
september 1993 kwamen 1201 Israeli’s 
om het leven bij Palestijnse terreuraan-
slagen. In de 24 jaar tussen 13 septem-
ber 1993 en 5 september 2017 waren 
dat er 1551. Het jaarlijkse gemiddelde 
vóór “Oslo” ligt daarmee op 27 dode-
lijke slachtoffers, na Oslo op 65. Aan 
Palestijnse kant kwamen sinds Oslo 
duizenden terroristen en burgers bij 
Israëlische tegenacties om het leven, de 
laatsten veelal omdat zij als menselijk 
schild werden gebruikt.
De Israëlische voorstanders van het 
‘vredesproces’ betitelden de terreur- 
slachtoffers als ‘slachtoffers voor de 
vrede’. Zij waren immers niet door Isra-
els ‘vredespartner’ de PLO omgebracht, 
zo werd beweerd, maar door ‘Palestijn-
se vijanden van de vrede’. De Joodse 
inwoners van Judea, Samaria en de 
Gazastrook werden door de, inmiddels 
uitgestorven, voorstanders van Oslo als 
de ‘Israëlische vijanden van de vrede’ 
betiteld.

Ophitsing tot genocide
De PLO creëert echter al vanaf de 
eerste dag van het instellen van de PA 
een klimaat waarin vrede per definitie 
onmogelijk is en zal zijn, en waarin 
anti-Israëlisch terrorisme en uitein-
delijk zelfs genocide vanzelfsprekend 
zijn. Het gaat daarbij niet alleen om 
het zaaien van haat en het ophitsen 
tot geweld via het onderwijs, de media 
en islamitische instellingen. Er wordt 
ook, in de internationale arena, een 
systematische oorlog gevoerd tegen de 
legitimiteit van de Joodse staat.
Indachtig het nooit ingetrokken 
handvest van de PLO dient Israël uit-
eindelijk vernietigd te worden. In dat 
licht bezien is het bijvoorbeeld ook 
niet vreemd dat de PLO/PA stoïcijns 
doorgaat met het betalen van riante 
uitkeringen aan (nabestaanden van) 
terroristen (ook die van Hamas) die 
Joden hebben omgebracht.
Er was en is helemaal geen vredes-
proces en het wordt tijd om dat te 
erkennen.

Wim Kortenoeven is Midden-Oosten-
specialist, directeur van Wingate Public 
Affairs & Consultancy en voormalig 
Tweede Kamerlid

Israël zingen
In de kerkelijke gemeente waar ik 
m’n plekje heb, zingen we regelmatig 
psalmen naast gezangen en geeste-
lijke liederen. Dat is goed en zo heeft 
Paulus, de apostel der heidenen, het 
ons voorgehouden. “Spreekt onder 
elkaar in psalmen, lofzangen en gees-
telijke liederen.”
Maar nu is het zo dat met name 
veel psalmen over Israël, Sion en 
Jeruzalem zingen. Vanzelfsprekend, 
want het boek der Psalmen hebben 
we – evenals de overige Bijbelboe-
ken – van Israël gekregen. “Hun zijn 
de woorden Gods toevertrouwd”, 
schreef Paulus. Ik noemde dat al eens 
eerder.
Dus zingen we over Israël, Sion en 
Jeruzalem. Ik bedoel dáár en niet hier. 
En dat is nu zo vaak verwarrend. Je 
moet wel weten wat je zingt. Bijvoor-
beeld over Psalm 87. “Op Sions berg 
sticht God zijn heil’ge stede. Zij heeft 
zijn hart, Hij houdt er open hof.”
Prachtige regels, deze berijming. En 
we lezen dan: “Zijn stichting ligt op 
heilige bergen: de Heere heeft Sions 
poorten lief boven alle woningen van 
Jakob.”
Een ander voorbeeld is Psalm 126. 
“Toen God de Heer uit ’s vijands 
macht Sions gevang’nen wederbracht 
en ons verlost’ uit nood en pijn, 
scheen het een blijde droom te zijn.” 
Over wie gaat het? Betreft het hen 
of ons? Psalm 126 was bijna het Isra-
elische volkslied toen de staat Israël 
gesticht werd.
Psalmen zijn gebeden. Solidair zijn 
met Israël kan door psalmen te 
bidden, zoals Psalm 121 en Psalm 
130. We zingen als kerkvolk zo vaak 
de Psalmen naar onszelf toe. Het is 
al lang geleden, maar toch ... bij de 
inname van Jeruzalem door de eerste 
Kruisvaarders werd Psalm 118:24 
geciteerd.
We moeten ons allen bewust zijn wat 
we zingen. Israël is Israël, dat moeten 
we niet vertalen. En als ik ’s zondags 
naar de kerk ga, dan ga ik niet naar 
Jeruzalem.
En toch wil ik voorstellen de psalmen 
waarin gesproken wordt over Israël 
en Jeruzalem te blijven zingen, en wel 
van ganser harte en God dankend (zie 
Efeziërs 5:18 en Kolossenzen 3:16). 
Eenparig zingend als gebeden. Het 
liefst onberijmd. Spreek erover onder 
elkaar en bid zingend Jeruzalem 
vrede toe. Israël zingen? Ja! En zing 
wat er staat en geloof wat je zingt. 
Wie psalmen zingt, kan Israël niet 
vergeten.

Bert Koning werkte jarenlang voor de 
Evangelische Omroep, schreef diverse 
boeken en is grafisch ontwerper.
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Het is inmiddels bijna een kwart eeuw geleden dat het ‘Israëlisch-Palestijns vredesproces’  
officieel van start ging. Op 13 september 1993 ondertekenden premier Yitzhak Rabin  

namens de staat Israël en Yasser Arafat namens de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO  
in Washington een ‘beginselverklaring’ die als ‘Oslo-I’ de geschiedenisboekjes zou ingaan.

Bert Koning
bkoning@cvi.nl

Snikheet is het als ik half september in Jeruzalem ronddwaal. 
Op de berg Sion bezoek ik het graf van koning David. De 
koelte verkwikt, net als de rust. Er zitten drie orthodox-Jood-
se vrouwen. Eentje zingt zachtjes. Ze komt naar me toe en 
vraagt of ze me wat mag vertellen. Ik heb tijd en luister.
“Weet je”, zegt ze, “dat koning David die hier ligt ons en de 
wereld heel veel gaf? Hij schreef vele psalmen. Hoe mooi is 
het om hier dan zijn psalmen te lezen! Zijn psalmen ver-
troosten en spreken over Gods gerechtigheid.”
Ze gaat verder en straalt als ze vertelt. “Hier is Jeruzalem, een 
stad die leeft. Een stad waar het Joodse volk kan bidden tot 
God. Hij maakte alles, maar dit is Zijn thuis.” – Haar enthou-
siasme is aanstekelijk. – “En nu mogen wij hier wonen. Weet 
je, als je dit aan mijn grootouders had verteld, dan hadden 
ze dit niet begrepen, ze hadden zich niet kunnen voorstellen 
dat er een land zou zijn dat van ons zou zijn. Israël bestaat 
bijna zeventig jaar. Dat  is echt een wonder, wie had ooit 
kunnen bedenken dat wij als Joods volk een thuis zouden 
hebben? 
Maar wat mij blij maakt en waar ik echt naar uitzie, is dat het 
bestaan van Israël ook  aankondigt dat de vrede in aantocht 
is, de wereldvrede. Hij gaat alles goed maken. God is één,  
Hij schiep één wereld, Hij koos één plek van waaruit Hij dat 
deed: Jeruzalem, en Hij wil dat wij als mensen één zijn. Dat 
gaat Hij doen. Dat is Zijn doel met deze wereld: wereldvrede. 
We lezen het in Zijn woord. Er zal geen oorlog meer zijn. We 
zullen allemaal als broers en zussen zijn, niemand zal meer 

oorlog maken. Jeruzalem weer één. Heel de wereld één, om-
dat Hij één is. Ik hoop en bid dat het spoedig zo mag zijn.”

Marijke Terlouw is eindredacteur van Israël Aktueel.

Wereldvrede

Orthodoxe vrouwen bidden bij het graf van koning David op de berg Sion.  
| Foto: Flash90



“Als je in deze tijd als christen en theoloog de vervangingstheologie nog voor je  
rekening neemt, dan vind ik dat laakbaar. Dat kan niet, na alles wat er in de  

achterliggende eeuwen is gebeurd en wat momenteel vanuit de theologie op  
tafel wordt gelegd. Zo’n visie op Israël kun je niet meer handhaven.”

‘Israël draag je in je hart’

Ds. C.P. de Boer met zijn zoon bij de Klaagmuur tijdens een recent 
bezoek aan Jeruzalem. | Foto: met dank

Blij met JSF

De Joint Strike Fighter, de F-35 straal-
jager, wist de Nederlandse politiek 
behoorlijk te verdelen. In Israël is men 
daarentegen erg blij met het toe-
stel. Vorig jaar arriveerden de eerste 
zes toestellen in Israël. In totaal had 
Israël er 33 besteld. Afgelopen maand 
werden er nog 17 bijbesteld, zodat het 
land in 2024 een vloot van 50 toestel-

len heeft. Defensieminister Avigdor 
Lieberman noemt het toestel “een 
belangrijke strategische verbetering 
van Israëls militaire capaciteiten”.  
| Foto: Flash90

Voetbal
Het nationale voetbalteam van 
Duitsland schaamde zich kapot toen 
supporters tijdens een WK-kwalifica-
tiewedstrijd tegen Tsjechië in Praag 
“sieg heil” scandeerden. De spelers 
weigerden na de wedstrijd zoals 
gebruikelijk te applaudisseren voor 
de fans en coach Joachim Loew zei: 
“Ik ben woedend en enorm geschokt 
dat een stelletje zogenaamde ‘fans’ 
voetbal misbruiken voor hun misse-
lijkmakende demonstraties. Met onze 

geschiedenis is het heel belangrijk om 
ons land waardig te vertegenwoordi-
gen. Zij maken ons land te schande.”

Onderzoekssatelliet
De Israëlische en Franse ruimtevaart- 
agentschappen lanceerden onlangs de 
eerste Israëlische onderzoekssatelliet, 
VENµS. Deze satelliet monitort elke 
twee dagen de begroeiing in kwetsba-
re gebieden, maar ook bijvoorbeeld de 
luchtvochtigheid. Twee jaar lang zal de 
satelliet zo data verzamelen en inzicht 
kunnen geven in de gevolgen van 
klimaatverandering.

Blinde soldaat
De 18-jarige, blinde Daniel Defur 
wilde graag in het Israëlische leger 

dienen. En zo werd hij afgelopen 
maand de eerste blinde soldaat. Hij 
zal zijn diensttijd vervullen op een 
luchtmachtbasis. Premier Netanyahu 
zei trots: “Veel samenlevingen zien 
alleen beperkingen. Laten wij het 
land blijven dat uitziet naar wat  
ieder individu heeft te bieden.”  
| Foto: Youtube

israël aktueel | oktober 2017 

7
A

n
d

ré
 D

ie
p

e
n

b
ro

e
k

Aan het woord is ds. C.P. de Boer uit Sliedrecht, met 
wie we spraken over zijn opvallende betrokkenheid bij 
Israël.
“Binnen het christelijk-gereformeerde gezin waarin ik 
opgroeide, was er veel interesse in de Tweede Wereld-
oorlog en in de geschiedenis van Israël. Mijn belang-
stelling had toen nog geen theologische dimensie; die 
is ontstaan tijdens mijn studie, toen ik de Puriteinen 
en de oudvaders ging lezen. Een andere invalshoek 
was via de Bijbelwetenschappen, waardoor ik ook de 
taal leerde. Begin komend jaar hoop ik een promotie-
studie af te ronden die ingaat op de verhouding tussen 
Oude en Nieuwe Testament. Verder ontmoet ik zowel 
op Urk als nu in Sliedrecht ouderen die dagelijks Israël 
in hun gebed meenemen. Ik kom dus uit de traditie 
waar het eigenlijk heel gewoon is om te spreken over 
bekering van Israël en dat het in de toekomst een hele 
grote rol gaat spelen.
Aan de andere kant heeft binnen de gereformeer-
de gezindte de theologie van Abraham Kuijper een 
negatieve invloed gehad – en nog steeds – op de visie 
op Israël: de kerk in de plaats van Israël. Al snel vindt 
vergeestelijking plaats: Israël is de gemeente. Zo wordt 
geen concrete, historische lijn naar Israël als volk van 
God getrokken.”

We spreken over Israël, maar wat verstaat u hieronder?
“Ik zie Israël allereerst als de stam die ons draagt en 
die wortelt in het verbond dat God heeft opgericht 
met Israël. Israël als volk van Abraham, Isaak en Jakob. 
Dat is ook het Israël van nu. Met dat volk heeft God 
een eeuwig verbond opgericht, daar spreekt de Bijbel 
klip-en-klaar over. Elke Jood die ik tegenkom, behoort 
tot dat volk.
In m’n persoonlijk gesprek met een Jood zal ik de kaar-
ten op tafel moeten leggen en hem of haar terugroe-
pen naar de eigenlijke wortels. Ik ben in Israël inge-
lijfd, sta op de tweede plaats, maar ik mag m’n oudste 
broeder terugroepen naar zijn eigen Vader.”

Bezig zijn met Israël, is dat slechts een hobby?
“Israël kan niet iets worden van een aantal hobbyisten. 
Ik vind het de taak van een predikant om duidelijk te 
maken dat de hele gemeente een taak heeft naar Israël. 
Dat begint al met het gebed. In het gezin, voor jezelf, in 
de eredienst.
Wie bidt voor Israël staat niet kritiekloos. Liefde tot een 

ander betekent soms ook dat je die ander waarschuwt. 
Zo is er geen prediking aan te wijzen die zo fel is en 
scherp als die van de profeten richting hun eigen volk, 
maar die vlijmscherpe prediking komt op vanuit het 
verbond en er klinkt voortdurend Gods liefde in door.

Ik had hierover een intensief gesprek met een Jood in 
Jeruzalem. Hij zei: “Wij geloven dan misschien niet in 
dezelfde Messias, maar wij belijden wel alle twee de 
soevereiniteit van God.” Dat zet mij op mijn plek. Ik 
leef mee en bid, vanuit de houding dat God met dit 
volk Zijn eigen gang gaat. Daar heeft Hij ons niet bij 
nodig!”
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interview

Bezig zijn met Israël kan op vele manieren. Moeten we 
hun de les lezen?
“Nee, dat past niet. Om twee redenen: om wat we 
hebben aangericht, maar vooral omdat ik in de re-
gering van de Heere ergens onder Israël sta. Dit volk 
heeft een eigen, centrale plaats. Het is genade dat God 
in Zijn verkiezing mij in Israël heeft ingelijfd, maar dat 
stempelt ook mijn houding.”

Luisteren dan?
“Ja! Ligt eraan met wie je in gesprek bent. Al luisterend 
zal ik ook vragen gaan stellen, vragen naar dezelfde 
basis, dat is het Oude Testament.”

En meeleven?
“Dat is te vlak. Israël draag je in je hart en met gevou-
wen handen!”

Je hoort ook veel christenen zeggen: ‘ik heb niets met 
Israël ...’
“Ik denk dat in Nederland dingen aan de hand zijn die 
hiervan niet los te zien zijn. Wanneer je als kerk, als 
predikant, de Psalmen loslaat en een andere liturgie 
aanneemt, zing je jezelf los van je wortels. Daar begint 
het mee.
Een paar jaar geleden overleed een Duitse oudtestamen-
ticus die ooit een vurig pleidooi voor de Psalmen heeft 
gehouden. Als Duitser zei hij tegen het Duitse volk, dat 
het een van de oorzaken is dat het antisemitisme weer 
levend werd en dat Gods verbond met Israël steeds meer 
op de achtergrond raakt. Veranderingen op het terrein 
van liturgie spelen een duidelijke rol.
Verder willen wij supercorrect zijn, zeker met het oog op 
het Palestijnse volk. En dan is er de angst voor de islam. 
Wij leven in de nadagen van onze cultuur. Deze domi-
nante religie zal het overnemen, want wij hebben geen 
identiteit meer. Geen religie, geen historische kennis.”

Zo afsluiten? Dat is somber!
“Ik ben niet negatief! Ik geloof in de God van de hoop 
en Hij gaat nog prachtige dingen realiseren in de toe-
komst. Of wij hierin gaan delen is de vraag, maar mijn 
toekomst ligt vast!” 

»  Op christenenvoorisrael.nl vindt u bij de online  
versie van dit artikel een link naar een prachtige 
preek met betrekking tot Israël van ds. De Boer.

‘Omdat ik in de  
regering van de  
Heere ergens  
onder Israël sta’
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‘We zwegen en protesteerden niet’

Kristallnacht en Kamp Westerbork

Expositie in Sjoel Elburg

Christendom en antisemitisme

De Jong schreef het boek aan de hand van de digitale krantenar-
chieven van de Koninklijke Bibliotheek. De gemiddelde Nederlan-
der wist al vóór 1940 heel veel over het lot van de Joden in Hitlers 
Derde Rijk, concludeerde De Jong. Zowel de neutrale als christe-
lijke en socialistische kranten schreven over de rassenwetten van 
Neurenberg in 1935 en over de Joodse vluchtelingen na de annexa-
tie van Oostenrijk en vooral na de Kristallnacht. Maar de kabinet-
ten van Colijn en De Geer zwegen en ook de kerkleiders protes-
teerden niet. De Jong voelde na het schrijven schuld en sprak die 
openlijk uit voor Jacobs en andere Joodse aanwezigen.

Leerzaam
Jacobs stelde dat het heel belangrijk is dat die onbelichte voor-

oorlogse geschiedenis nu in een boek beschikbaar is: “We 
kunnen ervan leren. Voor de oorlog stelden we ons gerust met 
de gedachte dat het wel mee zou vallen. We houden immers van 
positief denken. Doemdenken is verkeerd, maar we moeten de 
bedreigingen wel onder ogen zien en tijdig maatregelen nemen. 
Het is heel goed dat we op scholen nu onmiddellijk in actie ko-
men bij mogelijk seksueel misbruik, maar hebben de scholen ook 
een protocol voor antisemitisme?”

Antizionisme
Ds. Kees Kant liet in zijn toespraak bij de boekpresentatie zien 
hoe nauw verwant de theologie van de Duitse Lutherse Kerk was 
met het tegenwoordige antizionisme van de Palestijnse bevrij-
dingstheologie. Antizionisme is in feite hetzelfde als antisemitis-
me.
In Kristallnacht en Kamp Westerbork staan ook de geschiedenissen 
van mensen die vanuit persoonlijke overtuiging in actie kwamen. 
Een voorbeeld is Jan Zwartendijk, viceconsul in Litouwen in 
1940. Zijn zoon Rob vertelde hoe zijn vader 
in een periode van twee weken 2350 nepvisa 
voor Curaçao uitschreef om gevluchte Poolse 
Joden verder te helpen.

»  Kristallnacht en Kamp Westerbork;  
Klaas de Jong; Uitgeverij Toetssteen; ver-
krijgbaar als soft- en hardcover v.a. € 14,95.  
Bestel op toetssteen-boeken.nl

In de expositieruimte van Museum Sjoel 
Elburg kunt u tot en met 6 januari 2018 
de expositie Christendom en antisemitisme 
– Tweeduizend jaar confrontatie bezoeken. 
Wie de expositieruimte betreedt, wordt di-
rect geconfronteerd met twee houten beel-
den van vrouwen die op talloze plaatsen in 
de kerkelijke kunst terugkomen: Ecclesia 
en Synagoga. De gekroonde christelijke 
kerk met haar wapperend kruisbanier en 
de geblinddoekte synagoge met gebroken 
staf. Het hoogmoedige beeld van een over 
het Jodendom triomferend christendom.

Tragische geschiedenis
Aan de hand van acht panelen wordt de 
tragische geschiedenis van het christelijke 

antisemitisme beschreven. Acht perioden 
die hierin te onderscheiden vallen: van 
het vroege christendom, via de staatsgods-
dienst, de middeleeuwen, de Reformatie 
en de Verlichting voorbij de Holocaust 
tot op de huidige dag. Acht panelen met 
beknopte informatie die wordt aangevuld 
met uitgebreide informatie via een au-
diogids. Een geschiedenis van uitsluiting, 
demonisering, vervolging en moord. De 
panelen zijn elk geïllustreerd met illustra-
ties van Karel Kindermans, waarbij telkens 
een verantwoording staat. Deze voegen 
aan de objectieve informatie van de expo-
sitie de persoonlijke invalshoek toe die dit 
gevoelige onderwerp ook wel vereist.

Nog niet klaar
De expositie laat ook zien hoe er door de 
eeuwen heen gelukkig ook christenen zijn 
geweest die een ander geluid hebben willen 
laten horen. En ook het einde is positief, 
met een christendom dat zoekt naar 
dialoog met het Jodendom. Maar treffend 
sluit de expositie af met de conclusie dat 
het christendom nog lang niet klaar is met 
deze geschiedenis.
Ik zou alle christenen aanbevelen om deze 
expositie te bezoeken en deze geschiedenis 
op zich in te laten werken. Op de vraag 
waar die onredelijke haat tegen het Joodse 
volk toch vandaan komt, geeft de exposi-

tie geen antwoord, maar die vraag neemt 
de bezoeker wel mee naar huis. Moge het 
velen aan het denken zetten. (RR)

» sjoelelburg.nl

kort nieuws

Vorstelijke bibliotheek

Net buiten Ramallah bouwt de Pales-
tijnse Autoriteit een paleis. Gelegen 
op een terrein van 27.000 vierkante 
meter, voorzien van zwembad en 
twee helikopterplatforms. Het paleis 
moest een gastenverblijf worden 
voor bezoekende staatshoofden. 
De PA heeft zich echter bedacht en 
maakt er nu een nationale biblio-
theek van. “Zo kan het publiek er ook 
van profiteren,” aldus een PA-woord-
voerder. | Foto: Wikimedia Commons

‘Agrarische terreur’
Israëlische boeren hebben geregeld 
te maken met diefstal van vee, land-
bouwmachines en zelfs delen van de 
oogst. De Israëlische politie is hier de 
laatste jaren alerter op geworden en 
wist in het afgelopen jaar veel daders 
op heterdaad te betrappen. Het 
aantal misdaden daalde ten opzichte 
van een jaar eerder met 20 procent. 
Toch kan de bestrijding nog beter. 
Een woordvoerder van de Israëlische 
regering beloofde meer samenwer-
king tussen de ministeries tegen wat 
hij noemde ‘agrarische terreur’.

Kayaks
Boswachters in Israël gaan meer 
gebruik maken van kayaks op de wa-
terpartijen in parken en reservaten. 
Deze vaartuigen zijn in tegenstelling 
tot gemotoriseerde boten – die ook 
nog worden gebruikt – stiller en mili-
euvriendelijker. Bovendien maken ze 
het makkelijker om contact te leggen 
met bezoekers, vissers en duikers.

Renovatie door politie

De orthodox-Joodse wijk Mea 
Shearim in Jeruzalem staat niet echt 
bekend als vriendelijk tegenover de 
politie. Vaak vinden demonstraties 
en schermutselingen plaats tussen 
orthodoxe Joden en politieagenten 
over zaken als verkeer op Sjabbat. De 
politie vind dat de band wel wat mag 
verbeteren. Politievrijwilligers staken 
daarom hun handen uit de mouwen 
en renoveerden een vervallen kleu-
terschool in de orthodoxe wijk.  
| Foto: politie Jeruzalem

V.l.n.r.: Klaas de Jong, opperrabbijn Jacobs, Joop Slager en Rob Zwartendijk.

| Foto: met dank

Op 11 september overhandigde auteur Klaas de Jong in perscentrum Nieuwspoort zijn nieuwe boek  
Kristallnacht en Kamp Westerbork aan opperrabbijn Jacobs. Een indringend boek over wat de  
Nederlander vóór de Tweede Wereldoorlog al wist over de Jodenvervolging in nazi-Duitsland

Wie als christen sympathie voor Israël koestert, neigt er nog weleens naar de antisemitische  
geschiedenis van de kerk te vergeten. We geven liever af op het antisemitisme dat vandaag de dag uit  

islamitische hoek komt. Maar vergis je niet: de islam lijkt het kunstje te hebben afgekeken van christenen ...

De titel-illustratie bij de expositie van 
Karel Kindermans toont Jezus en een 
Jood. Oorspronkelijk waren de afbeel-
dingen hetzelfde. Jezus was immers 
een Jood. Maar Jezus is voorzien van 
blauwe ogen en een Bijbel – die er 
overigens in Zijn tijd nog helemaal 
niet was – terwijl de Jood steeds 
kwaadaardiger wordt afgebeeld.



‘De wijn erin, het geheim eruit’. Dat wisten de Joodse wijzen die de Babylonische Talmoed  
schreven ook al (Eruvin 65a; Sanhedrin 38a). Nu was het in dit geval geen wijn,  

maar een eenvoudig Israëlisch biertje van het merk Goldstar, maar het effect was hetzelfde.

Sola Gratia

Uit de gebeden van Israël blijkt het Jodendom een religie van genade te zijn. | Foto: Flash90
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De sfeer tussen mij en mijn bevriende 
rabbijn werd steeds losser. De discus-
sie over oeroude Hebreeuwse teksten 
steeds gepassioneerder. De toepassing 
op actuele situaties steeds minder 
gespannen.
“Jullie christenen kunnen overdag Joden 
de gaskamers indrijven en ’s avonds 
jullie kerstliederen zingen, want je 
wordt toch alleen door genade gered”, 
liet mijn gesprekspartner zich ontval-
len. Het was laat. Als hij ze zorgvul-
diger had kunnen overwegen, had hij 
deze gedachten misschien nooit onder 
woorden gebracht. “Wij Joden echter 
moeten wat we geloven in het dagelijks 
leven in praktijk brengen.”

Afstand
In de loop der jaren heb ik geleerd dat 
een dergelijke slip of the tongue heel 
waardevol is. Ze openbaren wat wij als 
Joden en christenen echt van elkaar 
denken – vóórdat we onze woorden en 
gedachten omwille van de dialoog met 
diplomatieke overwegingen kuisen. Jo-
den lijken goed uit de voeten te kunnen 
met het onderscheid tussen het chris-
tendom (redding ‘alleen uit genade’) en 
het Jodendom (geheiligd worden door 
het vervullen van de geboden). Hiermee 
handhaaft men immers een duidelijk 
gedefinieerde, eenduidige, dogmati-
sche afstand die niet eenvoudig valt te 
overbruggen. 
Maar – en dat heb ik mijn Joodse vriend 
bij bier en Talmoed toen ook gezegd: 
“Zo eenvoudig is het niet. Ook in het 

Nieuwe Testament geldt ‘een geloof 
zonder de werken is dood’ (Jakobus 
2:17-26).”

Oer-Joods
Een tijdje later woonde ik in Jeruzalem 
een lezing bij van een andere rabbijn 
die in het Hebreeuws een groep Joodse 
toehoorders toesprak. Bij hem was 
het niet de wijn die het ‘geheim’ naar 
buiten lokte. Hij meende ‘onder ons’ 
te zijn. En zo hoorde ik zijn uitspraak: 
“Christenen denken dat ze het principe 
dat de mens alleen uit genade door het 
geloof gered wordt, helemaal nieuw 

hebben ontdekt. Maar dat klopt niet. 
Dat principe is in feite oer-Joods.” En  
in één adem gaf de spreker een sleutel 
voor mijn verdere overdenking hier-
van: “Als er één dogmatiek is, waaraan 
zich het grootste deel van het gelovige 
Jodendom verplicht weet, dan is dit de 
siddoer, het Joodse gebedenboek.”
Daarin ben ik me dan ook gaan ver-

diepen. In het Joodse gebedenboek. In 
mijn geval een Sefardische uitgave. Ik 
heb het doorzocht op zaken als ‘ver-
dienste’ en ‘gerechtigheid uit werken’. 
Maar ik heb moeten vaststellen dat de 
siddoer het reformatorische Sola Gratia 
op elke pagina ademt en zo het Joodse 
leven door en door kenmerkt. Uit de 
gebeden van Israël blijkt het Jodendom 
een religie van genade te zijn.

Alleen uit genade
Die bevinding hoeft ons niet te 
verwonderen. Als geen ander gebe-
denboek is de siddoer verankerd in 

de Bijbel. Daar wordt de verlossing 
vanaf het prilste begin beschreven 
als een daad van barmhartigheid van 
God de Schepper. “Uit Egypte heeft 
U ons verlost, o Heere, onze God, uit 
het diensthuis heeft U ons bevrijd”, 
herinnert het Joodse gebed ons. Israëls 
uittocht uit Egypte, het land van 
dood en slavernij, was in oorsprong 

geloof

en uitvoering geheel het idee van de 
Schepper, die zich tegenover de Farao 
opstelt als een vader die opkomt voor 
zijn eerstgeboren zoon.
Hiermee is het christendom verworteld. 
Hierin viert de christelijke kerk in de 
eucharistie hetzelfde als het Jodendom 
in de sedermaaltijd. In het avondmaal 
herinnert, leert en vertegenwoordigt 
de gemeente dit reddingshandelen van 
God – Sola Gratia, alléén uit genade.

Vleesgeworden woord
Ook voor ons christenen uit de niet- 
Joodse volkeren telt de Uittocht uit het 
machtsbereik van de overweldigende 
piramiden en de slavernij naar Sinaï, 
waar God zijn wil aan Israël openbaarde; 
aan hen Zijn Woord toevertrouwde. In 
dat Woord vertelt de Schepper Zijn wil, 
stelt hij Israël een doel. De oproep tot 
gehoorzaamheid, de verwachting van 
het levende geloof, de verplichting tot 
een overeenkomstige levensstijl.
Maar wordt Jezus door het Nieuwe 
Testament niet het ‘vleesgeworden 
Woord’ genoemd? Datzelfde Woord – de 
Thora – dat in de geboden begrijpelijk 
en uitvoerbaar wordt in het dagelijks 
leven? Als Hij ‘in ons’ blijft, zijn het dan 
ook niet Zijn geboden die ons heiligen? 
En dan vallen de woorden van Jakobus 
ook op hun plek: zonder Hem is ons 
geloof dood.

Johannes Gerloff is theoloog en journalist 
en was jarenlang Israëlcorrespondent voor 
diverse Duitse media.

Een gesprek tussen Jood en christen

‘Jullie christenen kunnen overdag 
Joden de gaskamers indrijven en  
’s avonds jullie kerstliederen 
zingen, want je wordt toch alleen 
door genade gered ...’
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Speciaal visum

Volgens de Wet van Terugkeer kun-
nen mensen met Joodse voorouders 
zich in Israël vestigen. Maar er zijn 
diverse groepen die beweren Joodse 
afstamming te hebben en dit (nog) 
niet kunnen bewijzen. Denk aan de 
‘verloren stammen’. De Israëlische 
regering overweegt om voor deze 
groepen een speciaal visum in te stel-
len dat hun de mogelijkheid biedt om 
langer in Israël te verblijven en zich te 
verdiepen in het Jodendom in Israël. 
 | Foto: Flash90

‘Geen ontruimingen 
meer’
Tijdens een evenement waarin werd 
stilgestaan bij het feit dat het dit jaar 
ook vijftig jaar geleden is dat er weer 
Joodse dorpen konden worden ge-
bouwd in Judea en Samaria, beloofde 
premier Netanyahu dat er door zijn 
regering geen nederzettingen meer 
zullen worden ontruimd. “Dit is ons 
land. We zijn hier om voorgoed te 
blijven. We hebben geprobeerd om 
nederzettingen te ontruimen en wat 
kregen we als antwoord: raketten. 
Dat zal niet meer gebeuren. Tegen 
hen die ons willen ontwortelen, zeg 
ik: we zullen onze wortels dieper 
laten groeien.”

Hamas: ‘Geen oorlog’

De Palestijnse terreurbeweging Ha-
mas, die in de Gazastrook de scepter 
zwaait, is weer dikke vriendjes met 
Iran. In het verleden was Iran al de 
grootste sponsor van Hamas, maar 
door Hamas’ weigering de Syrische 
dictator Assad te steunen, bekoelden 
de betrekkingen. Onder de nieu-
we Hamasleider Yahya Sinwar zijn 
deze banden weer aangehaald. Eind 
augustus liet hij weten dat Iran zowel 
financieel als militair Hamas’ groot-
ste steun is. Hij bezwoer dat Hamas 
momenteel niet uit is op oorlog met 
Israël, maar zich met de Iraanse steun 
voorbereidt op ‘de bevrijding van 
Palestina’. | Foto: Flash90

tittel en jota

De Bijbel is voor het grootste deel in twee talen geschreven. 
De wet en de profeten en de geschriften, de zogenaamde 
Tenach in het Hebreeuws en het Nieuwe Testament, de 
evangeliën en het apostolisch getuigenis in het Grieks. In 
de derde eeuw voor Christus is daarbij een Griekse vertaling 
gemaakt van het Oude Testament, de zogenaamde Septua-
ginta. Dat was voor heel veel mensen prettig omdat Grieks 
het Engels van nu was, maar het bracht ook wel problemen 
met zich mee. Voor bekende Hebreeuwse woorden moest 
een Grieks woord gevonden worden, maar dat Griekse 
woord had niet altijd dezelfde lading als het oorspronkelijke 
Hebreeuwse woord.

Om een klein voorbeeld te geven: het Hebreeuwse woord 
voor ‘vertrouwen’, amn (wij kennen het nog in ons woord 
‘Amen’) werd vertaald met pisteuoo, wat wij weer kennen als 
‘geloven’. Nu betekent geloven voor ons dat je zeker weet dat 
iets waar is of dat iemand bestaat. En zo zou geloven in God 
zomaar kunnen betekenen dat je ervan overtuigd bent dat 
God er is. En ik zal niet zeggen dat die betekenis van geloven 
ernaast zit, maar in het Hebreeuws is ‘geloven’ veel meer. 
Het betekent bijvoorbeeld: vertrouwen, je hoop op iemand 

stellen. Het woord zit veel sterker in de sfeer van een relatie 
hebben. En dat is met veel woorden zo die van het He-
breeuws naar het Grieks vertaald zijn. De Griekse woorden 
lijken veel verstandelijker te zijn en veel afstandelijker dan de 
Hebreeuwse.
Het lastige is dat de apostelen vaak wel in het Grieks schre-
ven en vaak ook de Septuaginta gebruikten, maar eigenlijk 
toch nog steeds de oorspronkelijke betekenis van Bijbelse 
woorden in hun achterhoofd hadden. Hun moedertaal 
was in de meeste gevallen ook het Aramees, een taal die 
verwant is met het Hebreeuws, en in de synagoge leerden 
zij de Bijbel natuurlijk ook in de Hebreeuwse taal. Als je 
dat beseft, ga je ineens met nieuwe ogen naar woorden 
kijken. Wat betekent het bijvoorbeeld als Paulus zegt dat de 
gerechtigheid Gods geopenbaard wordt in het evangelie? 
(Romeinen 1:17), een tekst die zo veel betekenis heeft gehad 
voor de Reformatie. Hieraan hoop ik de volgende keer aan-
dacht te besteden.

Ds. Henk Poot is als predikant verbonden aan de PKN en is vrij-
gesteld om als Israëlpredikant fulltime bij Christenen voor Israël 
te werken als spreker en schrijver.

Recensie

Wat staat er nu precies?

Als we in het verhaal van de Schepping 
lezen “... het was avond geweest en het 
was morgen geweest: de eerste dag”, 
staat daar in het Hebreeuws niet het 
gebruikelijke woord voor ‘eerste’. Er 
staat niet jom rie’sjon, maar jom èchad. 
Dat wil zeggen: de Dag van de Eenheid!

Jo Dunkley, een Britse wetenschapper, 
verbonden aan het Europese Planck 
Ruimte Onderzoekscentrum, merkte 
eens op over de ‘oerknal’: “De idee van 
inflatie klinkt ons bizar in de oren, 
maar alles van belang, alles wat we van-
daag zien – het heelal, de sterren, de 

planeten – kwam op dat éne moment 
tot bestaan, in minder dan een triljoen-
ste van een seconde.”

De theorie van de oerknal en de be-
schrijving in de Thora van de schep-
ping komen zo wel heel dicht bij elkaar. 
Met de oerknal kwamen tijd en ruimte 
tot stand. Dat wil zeggen dat de ‘Oer-
knaller’ boven de begrenzingen van 
tijd en ruimte is verheven. Maar dat 
betekent niet dat Hij in tijd en ruimte 
afwezig zou zijn. Want anders zou Hij 
wel begrensd zijn.
Of met Einstein geformuleerd: “G’d is 

minstens de n+1e dimensie boven onze 
n-dimensionale wereld verheven, maar 
tevens in onze n-dimensionale wereld 
aanwezig en actief.”

Je moet er oog voor hebben, er voor 
open staan, maar wie goed kijkt, kan 
zien, inzien, dat wij inderdaad in een 
wonderwereld leven.

Rabbijn ing. I. Vorst verzorgt wekelijks 
een korte video op chabad.nl/rabbijnvorst 
over de Tora-lezing van de komende 
Sjabbat.

De wonderwereld van de ‘Oerknaller’
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Op Sjabbat 16 september was het volgens de Joodse kalender 25 elloel. Een heel bijzondere  
datum. Vijf dagen vóór Rosj Hasjana, het Joodse nieuwjaar. Volgens onze traditie werd op  

Rosj Hasjana de mens geschapen. Dat was op de zesde dag van de scheppingsweek.  
Terugrekenend refereert 25 elloel dus aan de eerste dag!



israël aktueel | oktober 2017 

11

Water, levend water

Verblijven in hutten
Leviticus 23, vers 39-44 beschrijft de instelling van het Loof-
huttenfeest, Soekot, het meervoud van soekáh, hut, loofdak. 
Ook de manier waarop het moet worden gevierd. Het zal ze-
ven dagen duren en men zal vrolijk zijn voor het aangezicht 
van God. Het gebod zegt dat men die dagen zal verblijven in 
loofhutten “opdat uw geslachten weten dat Ik de Israëlieten 
in hutten heb doen wonen toen Ik hen uit het land Egypte 
leidde”. Het feest vindt plaats in de periode van het binnen-
halen van de oogst en daarmee hangt samen dat men “met 
vruchten van sierlijke bomen, takken van palmen en twijgen 
van loofbomen en van beekwilgen” voor God moet ver-
schijnen, met wat wij kennen als ‘de vier soorten’. Na zoveel 
eeuwen kan zelfs onze generatie het feest in de praktijk zien. 
De loofhut wijst naar de goddelijke bescherming tijdens het 
verblijf van het volk in de woestijn. Het dak van de loofhut 
moet licht doorlaten, en dat is om de verbinding met de 
hemel te kunnen ervaren.

Woordbetekenis
Er is een werkwoord dat samenhangt met soekáh, loofhut: 
sachách. Dat betekent ‘beschermend wegsluiten’, en ook ‘be-
dekken, verhullen’. Er hoort nog een betekenis bij: ‘vlechten, 
weven’. Beide zijn van toepassing: Bij het jaarlijkse herdenken 
van de beschutting in de woestijn gaat het erom dat men, 
gezeten in zijn loofhut, door het losjes gevlochten dak heen 
de hemel kan zien.

Water 
De vier soorten, de palmtak, mirthetakken, wilgentakjes en de 
citroenachtige etrog, zijn een verwijzing naar de jaarlijkse oogst 
van het land. Dat “vrolijk zijn voor het aangezicht des Heren” 
heeft dan ook te maken met de dan binnengehaalde oogst. Nu 
is er geen oogst mogelijk als het land niet voldoende water heeft 
ontvangen. Water is op dat moment dus heel belangrijk, en het 
is niet voor niets dat men bij het Loofhuttenfeest een waterce-
remonie uitvoerde, en dat in de vorm van een plengoffer. Het 
wordt niet beschreven in de Bijbel. We kennen het uit de Misjna 
en de Talmoed, latere Joodse geschriften. Men gedacht daarmee 
het water uit de rots bij Meriba, maar het was tegelijkertijd een 
bede om regen voor de volgende oogst.

In de tijd van de Tweede Tempel gebeurde dat en dan spre-
ken we over het bouwwerk zoals dat was in de dagen van 
Jezus, waar Hij herhaaldelijk leerde. De plechtigheid bestond 
er uit, dat priesters iedere dag van het feest in processie 

liepen vanaf de vijver van Siloam naar het altaar in de Tem-
pel. Men putte met een gouden vat water uit de vijver van 
Siloam, liep er in processie mee naar de Tempel en goot het 
vervolgens uit aan de voet van het altaar. Dat ging gepaard 
met muziek, psalmzang door de Levieten, en verder klonken 
er meerdere muziekinstrumenten. De processie was op zijn 
feestelijkst op de laatste dag van het feest, de zevende dag. 
Dan werden er ook fakkels ontstoken.

Levend water 
In het evangelie van Johannes lezen we dat Jezus, na enig 
aarzelen, op het Loofhuttenfeest in Jeruzalem verschijnt, 
opgaand naar de Tempel. Halverwege het feest, zegt de evan-
gelist. En dan, in hoofdstuk 7:37-38: “Op de laatste, de grote 
dag van het feest, stond Jezus en riep ...” Hier zien we een 
bewuste strategie. Niet voor niets begaf bijvoorbeeld Jeremia 
zich met zijn juk op het drukke tempelplein. Waar mensen 
samenkomen daar vind je aandacht. Zo handelde ook Jezus. 
Op die laatste dag van het feest was de ceremonie het meest 
uitgebreid en waren er extra veel mensen op de been.

Luid roepen 
Het Grieks zegt: Ho Jèsous eekráxen. Eekráxen is een vorm van 
het werkwoord krádzein. Dat betekent niet maar ‘riep’. Het 
is veel sterker, namelijk ‘riep luid’. Meerdere commentaren 
vertalen hier met: Jezus ‘proclameerde’. Nu, wat proclameer-
de Jezus op het Loofhuttenfeest? Het ligt voor de hand dat 
Hij de priesters zag komen met het gouden watervat dat ze 
uitgoten aan de voet van het altaar. Op het aandragen van 
dat water bouwt Hij direct zijn beeld, een uitspraak die zijn 
eigen boodschap inhoudt. Jezus ziet het water en roept luid: 
“Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie 
in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend 
water zullen uit zijn binnenste vloeien.”
De Schrift zegt ... ja, inderdaad, een van de uitspraken van 
de profeet Jesaja luidt: “Gij zult met vreugde water scheppen 
uit de bronnen des heils ... mi-ma’ajenei ha-jesjóe ’ah (12:3). En 
hier komen twee zaken samen. Er wordt gesproken van ‘heil’. 
Maar dat is ook de betekenis van Jezus’ naam. De profeet 
spreekt van heil maar noemt dan tegelijkertijd de naam van 
Jezus, Jesjóe’ah. Dit is wat er gebeurt: Jezus en de mensen om 
Hem heen zien het water aangedragen worden. Jezus on-
derwijst direct: er is ook lévend water. Kom tot Mij en drink 
daarvan. Het heil staat hier vóór jullie.

Dirk Varwijk is doctorandus in de Hebreeuwse letteren.
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Het Loofhuttenfeest kent twee belangrijke thema’s, herinneringen aan goddelijke  
voorzieningen in de woestijn: loofhutten om in te verblijven en water uit de rots.  

Dit laatste, bij Meriba, herdacht men in een specifieke ceremonie.

We zijn toe aan de 22e en 
laatste letter, de tav. Het 
oorspronkelijke teken bestond 
uit twee gekruiste lijnen, soms 
in de vorm van een x, soms 
van een +. Hieruit ontwikkel-
de zich via diverse stadia de 
huidige tav, maar ook onze T. 
Tav betekent ‘merkteken’. Hij 
staat oorspronkelijk voor een 
zachtere t-klank dan de tet 
(de negende letter), hoewel er 
in de moderne Hebreeuwse 
uitspraak geen verschil meer 
is. Maar in sommige dialecten 
klinkt hij in bepaalde gevallen 
als de Engelse th, of zelfs als 
een s, zoals bij de Asjkenazi-
sche (Oost-Europese) Joden. 
Vandaar dat wij het woord bajit 
(beet-jod-tav, huis) kennen als 
bajes. 
In Ezechiël lezen we dat God, 
toen Hij de tempel ging ver-
woesten, Zijn engel opdroeg 
om een merkteken te zetten op 
het voorhoofd van al degenen 
die jammerden en klaagden 
over de gruwelijke dingen die 
er in de stad gebeurden (Eze-
chiël 9:4). Zij kregen letterlijk 
een tav op hun voorhoofd.
De getalswaarde van de tav 
is vierhonderd. Vierhonderd 
sikkels zilver betaalde Abraham 
aan Efron om een graf voor 
Sara te kopen. De getalswaar-
de van Efron is ook vierhon-
derd. 
Tav is de laatste letter van het 
woord emèt, waarheid. Het 
woord emèt is het zegel van 
God, zegt de Talmoed, want 
“Waarheid is de essentie van 
Uw woord” (Psalm 119:160).
Dit woord bestaat verder uit 
de alef, de eerste, en de mem, 
de middelste letter van het 
alefbeet! Die letters staan dus 
ver uit elkaar. Waarheid, zegt 
de Talmoed dan, is, tegenover 
leugen (sjèkèr, zie bij de letter 
sjin) moeilijk te vinden. Maar 
de letters van emèt hebben 
een stevige basis, terwijl die 
van sjèkèr allemaal op één voet 
balanceren: waarheid houdt 
stand, leugen niet.
Maar waarom wordt de tav als 
symbool van waarheid geno-
men, en niet de alef? Omdat 
je op het einde moet letten. 
Aan het begin zien we het vaak 
niet. Pas bij de uitkomst ont-
dekken we dat de weg van de 
emèt de enige begaanbare weg 
was. De tav staat zo voor de 
uiteindelijke bestemming, de 
waarheid die volledig onthuld 
zal worden in de laatste stadia 
van de komst van de Messias.

Kees de Vreugd is theoloog en eind-
redacteur van Israël en de Kerk.
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Het alefbeet
Kees de Vreugd
kdvreugd@cvi.nl
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Joden uit Frankrijk arriveren met het vliegtuig in Israël, waarnaar ze zijn teruggekeerd in overeenstemming met de Bijbelse belofte dat de Heere Zijn volk zal terugplanten in het land dat Hij hun beloofde. | Foto: Flash90

BRENG MIJN ZONEN VAN VERRE

Waarom die ballingschap er was? Het is niet aan mij 
om die vraag te beantwoorden. Wat ik weet, is dat die 
ballingschap tweeduizend jaar heeft geduurd en dat 
juist in die lange eeuwen wij de God van Israël leerden 
kennen. Misschien dat dat met elkaar te maken heeft. 
Israël heeft onder ons gewoond. En God heeft al die tijd 
onder ons gewoond, want laten we niet vergeten dat 
God met zijn volk is meegegaan.

DORRE DOODSBEENDEREN
We lezen dat de ommekeer in het lot van Israël vooraf-
gegaan wordt door een tijd van bitterheid en afgrijzen. 
Ezechiël spreekt over een dal van dorre doodsbeenderen 
(hoofdstuk 37). Sommigen zeggen dat het de ultieme 
wraak is geweest van het oude heidendom. Anderen 
zeggen dat het alles te maken had met de arrogantie van 
een christenheid die God voor zichzelf wilde hebben en 
Israël niet naast zich duldde. Weer anderen dat het een 
satanische poging was om Gods naam te vernederen 
vlak voor de komst van het Koninkrijk. Misschien was 
het dit allemaal wel. Maar wat opvalt, is dat in hetzelf-
de hoofdstuk van Ezechiël gesproken wordt over de 
inzameling van alle stammen van Israël en de komst 
van de Messias. De beenderen staan op uit de graven en 
begeven zich naar Jeruzalem, op weg naar hun Koning.

GEZALFDE DES HEEREN
De inzameling van de kinderen van Israël is allereerst 
de taak van de Gezalfde des Heeren. De magistrale 

profetie over de komst van de Messias, Jesaja 49, 
vertelt dat Hem gezegd wordt Jakob tot God terug te 
brengen. Jezus besefte dat ook.
Ik denk dat dit voor veel mensen nieuw is, omdat zij 
eroverheen gelezen hebben of het op zichzelf hebben 
toegepast, maar het Evangelie spreekt over de terug-
keer van heel Israël. In Johannes 10 gaat Jezus in op 
het grote hoofdstuk van de inzameling, Ezechiël 34. 
Daarin wordt verteld hoe God zelf een einde maakt 
aan de ballingschap. God is de herder die zal omzien 
naar zijn verstrooide schapen. Jezus zegt dat Hij die 
goede herder is en dat Hij zelfs zijn leven zal offeren 
om de kudde van Israël thuis te brengen (Johannes 
11:52). Dat laatste is nodig om de gevangenschap van 
Israël en de macht van de duivel te doorbreken. In 
zijn rede over de laatste dingen voorzegt Jezus dat bij 
zijn komst de engelen de inzameling zullen voltooien 
(Matteüs 24:31 als vervulling van Jesaja 11:12). Deze 
woorden worden soms gebruikt als bewijs voor de 
opname van de christelijke gemeente maar het gaat 
hier om de opname en thuiskomst van Israël.

EEN ROL VOOR DE VOLKEN
Hoewel het duidelijk is dat de Messias zelf de balling-
schap beëindigt, zegt Jesaja 49 dat ook de volkeren hier-
in een rol spelen: “Zie, Ik zal mijn hand opheffen tot de 
volken [...] in hun armen zullen zij uw zonen brengen 
en uw dochters zullen op de schouder gedragen wor-
den”(vers 22). Het is een misverstand om te denken dat 

de volkeren hiermee de komst van de Messias bespoe-
digen. Dat is ook niet nodig, juist omdat zijn komst zo 
nabij is, wordt een einde gemaakt aan de ballingschap. 
Maar in zijn liefde laat Jezus ons geen toeschouwer zijn. 
Hij schakelt ons in als hulptroepen, God roept ons zelfs 
op: “Breng mijn zonen van verre en mijn dochters van 
het einde der aarde” (Jesaja 43:6).

JERUZALEM
De terugkeer van Israël heeft alles te maken met de te-
rugkeer van God naar Jeruzalem. Het toekomstbeeld is: 
God woont in Sion, Zijn Gezalfde die daar regeert op de 
troon van David, daaromheen de kinderen van Israël, 
door God zelf geschapen om zijn lof te verkondigen en 
daaromheen de volkeren in aanbidding. Moge Hij ons 
nu al gebruiken op weg daar naartoe.

De profeten van Israël hebben gezegd dat God een keer zou brengen  
in het lot van zijn volk (Zefanja 3:20). Die belofte is vervuld, nota bene in  
onze generatie: de ballingschap van het Joodse volk loopt op een einde.
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DE ALIJA IN BEELD EN CIJFERS

TERUG NAAR ISRAËL VANUIT OEKRAÏNE
Al meer dan twintig jaar helpt Christenen voor Israël Joden uit de voormalige Sovjet-Unie, met name Oekraïne,  

om terug te keren naar Israël. Onze veldwerker Koen Carlier heeft een team mensen om zich heen verzameld die  
dit werk met hart en ziel uitvoeren. Een geweldige onderneming waarvan u hier in beeld en cijfers iets kunt zien.

HELP EEN HOLOCAUSTOVERLEVENDE
Vorig jaar startte Christenen voor Israël een sponsorproject voor Holocaust- 

overlevenden in Oekraïne. Velen van hen leven in erbarmelijke omstandig- 
heden. Voor 25 euro per maand kunnen we hen helpen met een menswaar- 

diger bestaan, de nodige medicijnen en voedselpakketten. 

Inmiddels worden via dit project 48 
Joden die de gruwelen van de Holocaust 
in Oekraïne overleefden op deze manier 
gesponsord. De verhalen die zij vertellen 
en door ons worden opgetekend, zijn zeer 
schrijnend en maken steeds weer een 
onuitwisbare indruk. Met een gemid-
deld pensioeninkomen van 1500 grivna 
(ongeveer 50 euro) per maand, is het bijna 
onmogelijk om in de eerste levensbehoef-

ten te voorzien. Het meeste gaat al op aan 
medicijnen!

DOE MEE
Hoe werkt het? Als u belangstelling hebt 
om mee te doen dan vraagt u een machti-
gingsformulier aan via chrisinnemee@cvi.
nl of via 033-2458824. U ontvangt dan een 
korte levensbeschrijving van de persoon 
die u sponsort met een foto. Doet u mee?

Koen en Igor, een trouwe chauffeur, bij de bagage die meegaat 
naar Israël. | Foto’s: CvI

Het afscheid bij vertrek valt niet altijd makkelijk.

Thuis op bezoek bij Joden in Oekraïne luisteren we; we vertellen hun over Gods beloften en bieden 
onze hulp aan.

Een groep Oekraïense Joden is met hun bagage naar de luchthaven in Kiev gebracht en maakt zich op  
voor vertrek.

Holocaustoverlevende Boris Isaakovich verlaat zijn huisje in  
Oekraïne om op hoge leeftijd nog alija te maken.
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Zara Eleazer Singson met zijn vrouw en twee 
zoons in Churachandpur. | Foto: Shavei Israel

TERUGKEER UIT INDIA 

EEN OUD VERLANGEN VERVULD

ALIJA UIT FRANKRIJK 

BIENVENUE EN ISRAËL

In het noordoosten van India woont 
een ongewone bevolkingsgroep. Zij 
noemen zich de Bnei Menashe, de ‘zo-
nen van Manasse’. Al eeuwen wijzen zij 
elkaar op hun afkomst. Zo vertelt Zara 
Eleazer Singson uit Churachandpur 
hoe zijn grootvader het hem vertelde: 
“Wij zijn afstammelingen van Israël 
en ooit zullen wij terugkeren naar ons 
land.” Zara’s vader verlangde er al naar 
om naar Israël te emigreren, maar 
overleed in 2013. “Leid een goed Joods 
leven”, maande hij zijn zoon altijd.

OUD VERLANGEN
Met hulp van de organisatie Shavei 
Israël, die zich sterk maakt voor de 
terugkeer van deze ‘verloren stam-
men’, vertrok Zara’s schoonfamilie al 
in 2014 naar Israël. In november hoopt 
Zara met zijn gezin in een groep van 
honderd Bnei Menashe ook naar Israël 
te vertrekken. Enthousiast vertelt hij: 
“Wij verhuisden in 2002 al vanuit een 
afgelegen regio naar Churachandpur 
om hier meer van ons Jodendom te 
kunnen leren en praktiseren. Maar 
in de afgelopen vijftien jaar heb ik 
deze plek nooit als mijn thuis kunnen 
beschouwen. Ik bleef bidden of mijn 
droom mocht worden vervuld. Ik 
draag het oude verlangen van mijn fa-

milie met mij mee, en nu bereid ik me 
voor op mijn alija, mijn terugkeer naar 
Israël. Met Gods hulp ontmoeten wij 
binnenkort onze familie in Israël, waar 
we de Almachtige met ons hele hart en 
in vrede kunnen dienen.”

TERUGKEER
De terugkeer van de Bnei Menashe 
gaat niet eenvoudig. De Joods-religi-
euze autoriteiten in Israël hebben de 
stam erkend als authentiek en daarom 
mogen de Bnei Menashe naar Israël 
komen en krijgen zij het burgerschap. 
Maar er zijn nog vele factoren die dit 
proces hinderen. Naar plaatselijke 
maatstaven hebben de Bnei Menashe 
het niet slecht in India, maar hun mid-
delen zijn omgerekend naar internati-
onale valuta beperkt. Het bekostigen 
van de reis vanuit Noordoost-India 
naar Israël is voor de meesten van hen 
niet op te brengen. En dan moeten zij 
in Israël nog integreren, de taal leren 
en werk vinden. Hier zijn integratie-
trajecten voor ontwikkeld in Israël, 
maar deze kunnen slechts een beperkt 
aantal nieuwe immigranten aan.

SUCCES
De Bnei Menashe die al in Israël zijn 
aangekomen blijken over het algemeen 

succesvol te integreren. Ook voor Zara 
en zijn gezin zijn de vooruitzichten po-
sitief. Zara is buschauffeur en timmer-
man. Zijn zoons kunnen, als ze de taal 
in Israël machtig zijn, instromen in het 
onderwijs en gaan studeren. Zo vervult 
Zara met zijn gezin het oude verlangen 
van zijn familie, maar ook de woorden 
van de profeet Ezechiël: “Ik zal u uit de 
heidenvolken halen en u uit alle landen 
bijeenbrengen. Dan zal ik u naar uw 
land brengen” (Ezechiël 36:24).

Als het gele hek voor de ingang van het dorp langzaam open-
gaat, rijden we een bloeiende gemeenschap binnen. Ik merk 
dat de mensen die er wonen hun best doen om het land zo 
goed mogelijk te verzorgen. Hier groeien paarse en fuchsia 
gekleurde struiken langs de weg, en zien de kleine grasveldjes 
er groen uit.
In deze kleine gemeenschap van nog geen 2000 inwoners zijn 
onlangs een aantal Franse gezinnen komen wonen, die Frank-
rijk verlieten om in Israël hun bestaan op te bouwen. Yakir is 
een kleine, maar hechte gemeenschap. Men doet er alles aan 

om de nieuwkomers zich thuis te laten voelen. Nieuwe immi-
granten moeten zich opeens aanpassen aan een nieuw land. In 
een grote stad is dat dan moeilijker dan in een klein dorp. 
Iedereen in het dorp is vrijwilliger in het je-thuis-voelen-proces 
voor de ‘olim’, de nieuwe immigranten. Ze helpen de nieuw-
komers met het uitpakken van hun spullen, het schoonmaken 
van het huis en het in elkaar zetten van kasten. Daarnaast krijgt 
elke familie ook twee mentorfamilies, die hen ondersteunen in 
het dorp. Zij helpen met het kopen van eten (moeilijk als je de 
taal nog niet kent) en nodigen hen bijvoorbeeld uit op Sjabbat, 
zodat ze zich onderdeel van de gemeenschap gaan voelen.
De manier waarop de inwoners hen opvangen, voelt als een 
warm bad. En voor de eerste twaalf maanden van hun nieuwe 
leven is dat zeker niet verkeerd.

De Bijbel vertelt hoe het volk Israël in de tijd van koning Rehabeam, de zoon van Salomo,  
uiteenviel in twee rijken. En hoe het tienstammenrijk Israël in de Assyrische ballingschap  

onder de volken werd verstrooid. Maar profeten als Hosea en Ezechiël profeteerden dat de Heere  
de twaalf stammen weer zou herenigen. Vandaag lijken deze profetieën in vervulling te gaan.

We zijn in Yakir, een dorpje gelegen in het noordwesten van Israël, op een van de  
heuveltoppen in het Bijbelse Samaria. Wellicht kent u het dorpje als een van de  

projecten dat CFOIC-Heartland de laatste tien jaar met regelmaat steunt.

KOSTEN VOOR HET  
MAKEN VAN ALIJA

Naar Israël emigreren kost geld. 
Hoeveel geld is afhankelijk van di-
verse factoren. In Oekraïne werken 
we bijvoorbeeld nauw samen met 
het Joods Agentschap, dat ook veel 
kosten dekt. Hieronder leest u hoe 
wij het geld voor Breng de Joden 
Thuis besteden.

OEKRAÏNE
Wij helpen Joden met vervoer naar 
de verschillende instanties waar zij 
de benodigde papieren voor hun alija 
moeten regelen en tenslotte met 
vervoer naar de luchthaven. Ook 
helpen we sinds 2014 met tijdelijke 
opvang van Joodse vluchtelingen uit 
het conflictgebied in Oost-Oekraïne, 
tot zij kunnen vertrekken. Gemid-
deld kost het 135 euro per persoon 
om deze hulp te kunnen bieden. 

INDIA
Wij betalen het vervoer. Een ticket 
van het afgelegen noordoosten van 
India naar Israël kost gemiddeld 900 
euro per persoon.

FRANKRIJK
Wij betalen mee aan de verhuis-
kosten. Inboedel die mee gaat naar 
Israël in een zeecontainer. We be-
zoeken mensen thuis, luisteren naar 
hun behoefte en springen bij waar 
nodig. Gemiddeld helpen we Franse 
Joden met een bedrag van 400 euro 
per persoon.

CERTIFICAAT
Helpt u met een van bovenstaande 
bedragen of een veelvoud hiervan 
en vermeldt u bij uw gift ‘Oekraïne’, 
‘India’ of ‘Frankrijk’, dan ontvangt 
u van ons een mooi certificaat als 
dank dat u één of meer Joden hebt 
geholpen om terug te keren naar 
het Beloofde Land.

Helpt u mee? Stort uw gift op  
NL38 ABNA 0529 310 252 van 
Christenen voor Israël, gebruik  
de acceptgiro bij deze krant of 
doneer online op cvi.nl.

‘ZACHTE LANDING’
Het valt vaak niet mee voor nieuwe immigranten in Israël. 
Het leren van de taal en het vinden van een baan zijn 
grote uitdagingen. Daarom ondersteunt Christenen voor 
Israël ook projecten als First Home in the Homeland, dat 
nieuwe immigranten van een ‘zachte landing’ voorziet in 
het nieuwe thuisland en een goed integratietraject.Een Frans meisje deelt vlaggetjes uit tijdens een welkomstceremonie 

in Israël. | Foto: Flash90
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RadioIsrael.nl is 
een initiatief van 
en is afhankelijk van giften.  
IBAN: NL89 INGB 000 9311 097.

Pillar of Fire

Reageren? 

reactie@radioisrael.nl

“Radio Israël kan een verschil maken 
tussen leugens en eerlijk nieuws over 
Israël. De balans kunnen maken 
tussen ‘seculier nieuws’ en ‘gelovig 
nieuws’ leidt voor luisteraars tot de 
mogelijkheid van weging, toetsing, 
van ‘hoor en wederhoor’. De tijd 

dringt en de waarheid moet gebracht worden.” 
- Roelof Kingma, “Frontline Israel”

“Het is elke keer weer een uitdaging om 
de Tora tekst ‘uit te pakken’. Tot de kern 
te komen. We lezen nog zo vaak door de 
bril van het Westerse, Griekse denken en 
begrijpen nog maar zo weinig van het 
Hebreeuwse denken. We kunnen zoveel 
van Israël leren, ook om meer zicht te 

krijgen op Jezus!“ - Sybe de Vos, “Leerhuis Radio Israel”

“Ik ontdekte de diepere betekenis van 
de Torah. Dat God vanaf Genesis Zijn 
Koninkrijk wil openbaren in de wereld 
door Zijn volk, in het land, tot zegen voor 
de wereld.”  
- Rob Duijzer, “Leerhuis Radio Israel”

Kees vindt veel inspiratie in de profetieën 
die gaan over de rol van Israël in de 
eindtijd en de terugkeer van Gods volk 
naar het Beloofde Land, in samenhang 
met alle gebeurtenissen die zich nu in het 
Midden-Oosten rond Israël afspelen.
- Kees Duijzer, “Leerhuis Radio Israel”

“Tot welk huis behoort u en behoor ik, 
als gelovigen uit de volkeren? Verstaan 
we wat het betekent dat wij, eens niet 
Zijn volk, maar nu Zijn volk, samen 
met het huis van 
Juda, geroepen 
zijn om Hem in 
deze tijd naar Zijn 
raad hier op deze 
aarde te dienen? 
Op welke wijze 
kan en mag ik mee 
werken en bouwen en strijden?” 
- Robert Berns, “Leerhuis Radio Israel”

Vind ons ook op

B i j b e l s  &  Pro fe t i s c h
Muziek - Nieuws - Interviews

www . r a d i o i s r a e l . n l
Blijf op de hoogte met internet radio, 24 uur per dag! 

“Hartelijk dank voor 

uw � jne programma’s. 

Een oase van vrede 

tijdens het werk...”

“Still enjoying your 

music immensely! Keep 

it on almost constantly 

night and day..”

“Leerhuis probeer 

ik wekelijks te be-

luisteren en ik lees 

mee.”

“Hartelijk dank voor 

deze uitzending! Eerder 

had ik nog niet van 

jullie bestaan gehoord, 

maar ik zal vaker 

luisteren!”

Enkele geinterviewden in  Ma Nishma: Harold en Tanja Ouwerkerk (wijnimporteurs), 
Jos Westing (CvI), Ton S. van Bemmelen (Likud Nederl.), Michael Freund (Shavei Israel)

Jack van der Tang, directeur en tevens presentator Ma Nishma

BIJ U THUIS
KIES UW KEUKEN 

www.homekeukens.nl

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

KEUKEN KOMT. 

U KIEST DE MATERIALEN 
WAARMEE WIJ TER PLEKKE HET

3D-ONTWERP MAKEN. 

WIJ MONTEREN UW KEUKEN EN 
STAAN OOK NA OPLEVERING 

GARANT VOOR KEUKENPLEZIER!

1 2 3
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Open dagen nieuw Israëlcentrum
Vanaf 2 oktober werken wij vanuit het nieuwe Israëlcentrum in Nijkerk. Om dit te vieren, én 
omdat we dit centrum voor iedereen willen open stellen, bent u in de herfstvakantie welkom 
tijdens onze open dagen. Voor elke provincie een open dag. Kom gezellig met de bus.

Bezinningsconcert in Schiedam
Op vrijdag 29 september nodigen we u graag uit voor een bezinningsconcert met jongerenkoor  
Jigdaljahu. Het thema is: klein worden voor God. Het concert begint om 20.00 uur in de Grote of Sint 
Janskerk aan de Lange Kerkstraat 37 in Schiedam. De toegang is vrij.

Word abonnee
Het is goed mogelijk dat u deze krant heeft ont-
vangen tijdens Israëlzondag. We hopen dat u deze 
krant met interesse leest en dat u ons werk kunt 
waarderen. Wij vinden het belangrijk dat christe-
nen in Nederland meer oog krijgen voor de rol van 
Israël in Gods heilsplan met deze wereld. Daar-
om geven wij deze krant uit. U kunt zich gratis 
abonneren. U ontvangt dan deze krant tienmaal 
per jaar.  

»  Word abonnee op christenenvoorisrael.nl/ 
israelaktueel.

Het nieuwe Israëlcentrum
Het stond al lange tijd op het wensenlijstje: een 
nieuw gebouw voor de stichting en voor het Israël 
Producten Centrum. De huur voor het oude Israël-
centrum was hoog en dankzij de groei van ons werk 
is dat gebouw te klein geworden. Het nieuwe, grotere 
Israëlcentrum kunnen wij voor een lagere prijs 

huren. We krijgen dus méér voor minder en kunnen 
daardoor meer geld besteden aan onze doelstelling.

Maar het nieuwe centrum is ook zó gebouwd 
dat het meewerkt aan onze doelstelling. Graag 
ontmoeten we hier zo veel mogelijk mensen om 
hen in het centrum te kunnen vertellen over 

Gods trouw aan Israël. Met veel activiteiten, zoals 
lezingen, exposities, maar ook een permanente ge-
bedsruimte, willen we het centrum maken tot een 
ontmoetingsplek voor christenen die meer willen 
weten over Israël. 

» Kijk ook op christenenvoorisrael.nl/israelcentrum.

Open dagen
Tijdens de herfstvakantie nodigen we u per provincie 
van harte uit om onze open dagen bij te wonen. Ook 
voor onze Belgische vrienden is er een open dag. 
Tijdens deze dagen zijn er boeiende lezingen; er zijn 
rondleidingen door het pand, lekkere proeverijen, 
informatie over het Joodse leven in uw provincie en 
een leuk kinderprogramma voor kinderen van 7 tot 
12 jaar. Wij hebben een busservice geregeld voor elke 
provincie. De open dagen zijn van 11.00 tot 16.00 
uur en de toegang is geheel gratis! Aanmelden is wel 
noodzakelijk. Geef u op via bijeenkomst@cvi.nl. 

» Meer info op christenenvoorisrael.nl/opendagen.

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

Jigdaljahu. | Foto: jigdaljahu.nl

In alle hectiek van deze tijd is het goed om zo nu en dan eens stil te staan bij de tijd waarin we leven, bij de gebrokenheid 
van de wereld, bij onze eigen tekortkomingen, maar ook bij Gods beloften. Naast het luisteren naar het koor Jigdaljahu,  
zingen we ook enkele liederen samen. Ds. Henk Poot en ds. Willem J.J. Glashouwer laten hun licht schijnen op de beteke-
nis van de Grote Verzoendag. Op de Joodse kalender begint op deze avond Jom Kippoer.

Jigdaljahu
Jigdaljahu is één van de bekendste jongerenkoren in Nederland. Het koor staat onder leiding van dirigent Bert Noteboom 
en telt ongeveer 120 jongeren in de leeftijd van 14 tot 35 jaar. Het koor wordt muzikaal begeleid door Bastiaan Stolk op het 
orgel en Lennart Moree aan de piano.
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CLIMAX 

ATLANTIS

Aller-

Oudste

Geschiedenis

van de

Mensheid

Most

Ancient

History

of

Mankind

Jan G. Blaauw

transparant, eerlijk, onthullend
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9 789491 168314

ISBN 978-94-91168-31-4

Dit boek is tot stand gekomen na vele jaren van onderzoek en studie van 

de oudste beschikbare dynastieën en koningslijsten en geschiedenissen 

van de mens, zoals oude historici en kroniekschrijvers hebben 

opgetekend en nagelaten. Tevens is toegevoegd wat de archeologie naar 

voren heeft gebracht.

De chronologische geschiedenis van het “Boek der boeken” is 

doorslaggevend, zoals ook ondubbelzinnig blijkt uit de inhoud van 

dit boek. Dit boek gaat niet over de geschiedenis van de oudheid van 

de aarde, maar vertelt over de gebeurtenissen in de oudheid van de 

mensheid.

Atlantis was op voorhand niet het onderwerp van deze uitgebreide 

studie, het verrassende bronnenmateriaal leidde tot de ontdekking van 

het Wereldrijk Atlantis en de verschijning van de Bijbelse Jozef in dat 

Rijk.

Jan G. Blaauw

Alleroudste Geschiedenis der Mensheid

CLIMAX ATLANTIS 3e druk
Een chronologische uiteenzetting van vele volken

Rekent af met mythen en legenden

3925 v.Chr., 1e Tishri,  Schepping Adam
2869/68-1918 v.Chr.,  Noach
2819/18 v.Chr.,   Roeping Noach,
     50 jaar oud
2819/18-2091 v.Chr.,  Noach in authoriteit
     op aarde
2269-2268 v.Chr.,   De Vloed
2169/68 v.Chr.,   “verspreidt U, a.u.b.”
2069/68 v.Chr.,   Spraakverwarring
2091-1766 v.Chr.,   Shem in authoriteit
     op aarde
2139-2082 v.Chr.,   Nimrod
1877 v.Chr.,    Veldslag der
     koningen, Abraham 
1725-1625 v.Chr.,   Egyptisch 
     Wereldrijk Atlantis, 
     hoofdstad Atlas
     (Tlas, Itj-tawy)

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

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

Verkrijgbaar bij de boekhandel: ISBN-nr  978-94-91168-314.     Luxe uitgave €25,00
www.climax-atlantis.nl     auteur: Jan G. Blaauw, Apeldoorn

1695 v.Chr.,     Joseph voor Pharao Sesostris III (Pharao Khakaure)
1688/87-1681/80 v.Chr.,  De Grote Droogte, wereldwijde hongersnoden en rampen
1695-1630 v.Chr.,    Joseph’s politieke loopbaan in Egypte
1625 v.Chr.,     Uitbarsting Vulkaan Santorini, tsunami, verwoesting
      Nijl-delta einde Atlantis
1445  v.Chr.,     De Exodus van Israël,  Mozes.
1405  v.Chr.,     Doortocht door de Jordaan,  Jozua.
1400 - 1355 v.Chr.,      Asshur-bel-nesheshu ( Belochus II, Cushan Rishataïm ).
1375 - 1355 v.Chr.,      Asshur-bel-nesheshu op oorlogspad, Wereldoorlog.
1363 - 1355 v.Chr.,      Bezetting van Israël en Onderdrukking. Bevrijding. Othniël.
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Isreality Jongerenweekend

Geroepen door rabbi Jezus
Zoals je van Isreality gewend bent organi- 
seren we ook in 2017 weer een tof jongeren-
weekend!

Reserveer vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 november 
in je agenda, want dan vindt het Isrealityweekend 
plaats in Lunteren – vlak bij Ede. Het Isrealityweekend 
is er speciaal voor jongeren van 15 tot en met 28 jaar. 
Kost je maar E 59,-! Niet gek voor een all-in weekend-
je 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 eigen-
lijk? Hoe kunnen we onze roeping praktisch vorm-
geven? 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 Isrea-
lityweekend 2017! 
 
»  Kijk op isreality.nl/weekend voor alle info of meld je 

meteen aan. 

Feestelijke Israëlavond in Leeuwarden

50 jaar Jeruzalem Zingen voor Israël
Bent u een liefhebber van koor- en samen-
zang? En draagt u Israël een warm hart toe? 
Bezoek dan eens een van onze zangavonden 
voor Israël. Zingen voor Israël staat garant 
voor een feestelijke avond met de beste koren 
en muzikanten. En de toegang is gratis!

Zingen voor Israël bestaat al vele jaren. Deze avon-
den zijn tot in de puntjes geregeld. Een fijne mix van 
koorzang en samenzang, geopend door een plaatse-
lijke predikant en afgewisseld met een meditatie van 
een van onze sprekers. Er wordt gecollecteerd voor 
een van onze projecten en er is altijd een tafel met 
Israëlproducten en boeken aanwezig. U bent de ko-
mende tijd van harte welkom op de volgende locaties:

Zaterdag 23 september in Etten-Leur
Vanaf 19.15 uur in kerkelijk centrum De Baai aan  
Baai 154. Met Gospelkoor Reclaim uit Klundert 
en het Dutch Christian Choir uit Roosendaal met 
begeleiding van Hikmet Bilalov op piano. Verdere 
muzikale medewerking verlenen Rogier de Pijper  
op dwarsfluit en Wim Frankhuijzen op het orgel.  
Ds. N.R. Pouyet verzorgt de opening en Pim van der 
Hoff houdt de meditatie.

Zaterdag 30 september in Heusden (N.Br.)
Vanaf 19.15 uur in de Grote of Catharijnekerk aan 
de Burchtstraat 2. Met het christelijk ’s Grevelduins 
mannenkoor De Lofzang uit Sprang-Capelle en 
interkerkelijk jongerenkoor Nadiah uit Giessen/
Rijswijk. Verder werken mee pianist-organist Guido 
van Wijk, Noortje van Middelkoop op panfluit en 
Gerit Kazen op het orgel. Ds. M.A. Kuijt verzorgt de 
opening en ds. Willem J.J. Glashouwer de meditatie.

Dinsdag 3 oktober in Nijkerk
Vanaf 19.45 uur in de Kruiskerk aan de Venestraat 
44. Met zangvereniging Excelsior en gospelkoor Tin 
Speransa uit Nijkerk. Bert Elbertsen bespeelt deze 
avond het orgel. De opening is in handen van ds. 
L.W. van der Sluijs en ds. Willem J.J. Glashouwer 
verzorgt de meditatie.

Donderdag 12 oktober in Bodegraven
Vanaf 19.45 uur in de Dorpskerk aan de Oude markt 1. 
Met een gezamenlijk optreden van de christelijke 
regiokoren Adonai uit Waddinxveen en Adoramus 
uit Hazerswoude, en het Katwijks jong mannenkoor 
Sjir El Shaddaï. Arjan Wouters en Kees de Bruin be-
spelen deze avond piano en orgel. De opening doet 
ds. C.J. Overeem en de meditatie verzorgt ds. Kees 
van Velzen.

Vrijdag 27 oktober in Oldemarkt
Vanaf 19.45 uur in de Hervormde kerk aan het 
Marktplein 7. Met het Christelijk Mannenkoor  
Staphorst en zanggroep Stil... uit Vollenhove.  
Ds. E.H. Jans verzorgt de opening en ds. Willem J.J.  
Glashouwer de meditatie.

Mannenkoor Staphorst. | Foto: Mannenkoor Staphorst
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Op maandagavond 2 oktober organiseert  
Christenen voor Israël in de Pelikaankerk in  
Leeuwarden een feestelijke Israëlavond over  
het thema Vijftig jaar Jeruzalem.

Dit thema wordt nader toegelicht door ds. Henk Poot 
en rabbijn Yanki Jacobs. Ook hoopt een vertegenwoor-
diger van de staat Israël aanwezig te zijn. De muzikale 
omlijsting van deze avond wordt verzorgd door het 
strijkkwartet Risata.

De avond vindt plaats in de Pelikaankerk aan de Peli-
kaanstraat 10 in Leeuwarden en begint om 20.00 uur. 
De toegang is geheel gratis, maar u dient zich wel aan te 

melden via bijeenkomst@cvi.nl. Tijdens de avond is er 
een stand met Israëlproducten en wordt er gecollecteerd 
voor een project van Christenen voor Israël.

Dvd-box Waarom eindtijd?
De eindtijd houdt veel christenen bezig en roept 
allerlei vragen op. Leven we nu in de eindtijd?  
Hoe kunnen we dat weten? Wat zijn de tekenen  
der tijden? Wanneer komt de antichrist? Welke rol  
speelt Israël?

Op deze vragen is ds. Willem J.J. Glashouwer, 
president bij Christenen voor Israël Internationaal, 
ingegaan tijdens een reeks van dertien gesprekken 
met tv-presentator Dolf van de Vegte. Deze serie  
gesprekken werd uitgezonden op de christelijke  
zender Family7, maar is nu uitgebracht op dvd.  
U kunt de dvd-box voor E 14,99 bestellen in onze  
onlinewinkel op christenenvoorisrael.nl. Daar  
vindt u ook de eerder opgenomen series  
Waarom Israël? en Waarom Jeruzalem?
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Jan Budding Schilderwerk
Elst (Utrecht)

 

Voor al uw schilderwerk,
binnen en buiten!

Bel voor een vrijblijvende offerte:
06-39 675 192

JAFFA heeft dringend vrienden nodig, heeft u nodig 
JAFFA óók in 2017…  

    

 

bankrekening nummer:  
NL12 RABO 0335 5422 39 

JAFFA kan bestaan door u als vriend 
bent – blijft – wordt u vriend ? 

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

Meer informatie:   
algemeen en toezending nieuwsbrief:  
telef. 0548-61 17 48 
e-mail:info@jaffaproject.nl  
Onze folder geeft informatie in een notendop, 
digitaal of per post. 
 

Stichting Jaffa-Project Nederland Strijen
Strijen

 

 

want, JAFFA VERDIENT EEN CADEAUTJE  
omdat  ZE JARIG IS en HAAR TAAK NOG NIET VOLBRACHT IS. 

Enerzijds een feestje waard. 
Anderzijds verdrietig omdat de hulp harder nodig is dan ooit. 

Begonnen met hulp aan de allerarmste kinderen. Uitgegroeid tot 
hulp aan de allerarmsten. Jong en oud ongeacht achtergrond. 

 Maar,  het motto blijft:   
“kinderen zijn kinderen, die moeten allemaal gelijke kansen hebben. 

35 JAAR JAFFA INSTITUUT  
30 JAAR STICHTING JAFFA-PROJECT NEDERLAND 

 

facebook: 
Jaffa-Project  
Nederland 

JAFFA moet door, want … 

    

 

bankrekening nummer:  
NL12 RABO 0335 5422 39 

35 JAAR JAFFA INSTITUUT  
30 JAAR STICHTING JAFFA-PROJECT NEDERLAND 

Via de Stichting Jaffa-Project Nederland gaat uw 
gift, lijfrenteschenking of legaat rechtstreeks naar 
het Jaffa Instituut. 

Meer informatie:   
algemeen en toezending nieuwsbrief:  
telef. 0548-61 17 48/e-mail: info@jaffaproject.nl  
sponsorplan: telef.  :  06 83210154 
e-mail: annekedevriesversteeg@hotmail.com 
activiteitencoördinator: 
telef.  : 0598 38 01 01/e-mail: ldrenth@planet.nl
 

Stichting Jaffa-Project Nederland Strijen
Strijen

 

 

 voor honderden kinderen, alleenstaande ouders, gezinnen, 
overlevenden van de shoa heeft hoop een naam: 
 het  JAFFA INSTITUUT, dat hulp biedt in velerlei vorm, zoals 

 naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding, warme maaltijden, 
voedselpakketten, van de bijstand naar een baan voor 
alleenstaande moeders, 24-uurs opvang en verzorging voor 
kinderen die plotseling op straat staan, enz. enz.  

Vrienden van de Stichting JAFFA-PROJECT NEDERLAND dragen daar  
hun steen aan bij. 

Draagt u ook bij of wilt u gaan bijdragen ? Heel erg graag !  
Uw steun is goud waard. Heel hartelijk bedankt. 

. 

 
 
 

Mail of bel Roel Abraham
r.abraham@bdu.nl of 06-54274244

in Israel Aktueel en bereik 65000 
betrokken lezers!

ADVERTEER 

Kijk op onze website of kom naar onze showroom!
Noorderbreedte 24 • 8081 PX Elburg • T: 0525-745 992

www.sunshinecampers.nl

Jong gebruikte campers voor de scherpste prijs!

Bijbelstudies over gerechtigheid en oordeel 

Bijbelstudieconferentie 
over Bijbelboek Openbaring 

Voor info zie: 

Voor aanvraag folder: 

bijbelstudieconferentie.nl

info@bijbelstudieconferentie.nl

Bijbelstudie zaterdagen over 
De brief aan de Romeinen

‘Gods Gerechtigheid voor ons’

Op elke derde zaterdagochtend

van elke maand

vanaf september 2017

‘Gods oordelen over de wereld’

Openbaring H14:6 - H19:5

woensdag 18 t/m 
vrijdag 20 oktober 2017



Israëlweekend in Vierhouten
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heropent in nieuw 
Israëlcentrum
Het verloop van de zomertentoonstelling 
Jubeljaar in Jeruzalem is het jubelen waard. 
Meer dan tienduizend bezoekers stapten 
tussen begin mei en eind augustus over 
de drempel van het Israëlcentrum om de 
tentoonstelling te bezoeken.

Jeruzalem is misschien wel de meest omstre-
den stad ter wereld. Maar het is ook de stad die 
het vaakst genoemd wordt in de Bijbel. De stad 
die God Zelf heeft uitgekozen om er te wonen! 
In de tentoonstelling werd u deze zomer mee-
genomen op een ontroerende ontdekkings-
tocht door de geschiedenis van deze stad.

De bezoekers reageerden enthousiast: “Heel 
mooi dat de geschiedenis van Israël en het 
belang van Jeruzalem zo geweldig zijn weer-
gegeven! Gods zegen!”, laat bezoekster José 
weten. Hans schrijft: “Wat een geweldige 
tentoonstelling en imponerende film. Sha-
lom!” Ook Levi (tien jaar) is enthousiast: “Ik 
vond het echt heel mooi.” Bij de Klaagmuur 
op de tentoonstelling konden bezoekers hun 
gebeden en wensen voor Israël achterlaten. 
“Ik wens dat er niet meer oorlog komt”, is het 
gebed van Julian van vijf jaar.

Verlengd
Heeft u de kans deze zomer gemist, maar 
zou u ook graag de tentoonstelling willen 
bekijken? Wilt u met een groep of een klas 
de tentoonstelling komen bewonderen? Dat 
kan! Wegens succes is de tentoonstelling 
verlengd. In het nieuwe Israëlcentrum (Henri 
Nouwenstraat 34, Nijkerk) bent u vanaf 16 
oktober tot 31 maart op maandag tot en met 
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur welkom. Wij 
ontvangen u graag. 

»  Kijk voor meer informatie op christenen-
voorisrael.nl/tentoonstelling.

Nodig ons uit

Lezingen van Christenen voor Israël

Het weekend begint op vrijdagavond met een feestelijke 
maaltijd waarbij we ons verdiepen in hoe het Joodse volk 
de Sjabbat viert. Op zaterdag verzorgt ds. Edjan Wester-
man twee lezingen over de thema’s ‘Gods weg naar Sion: 
de Messias in het midden van Israël’ en ‘Gods zegen-volk 
in het midden van de aarde’. Op zondag spreekt Marcel 
van der Waard over de pastorale thema’s ‘Waar komt Is-
raëls hulp en mijn (uw) hulp vandaan?’ en ‘Hoe God zich 
in de Thora aan Israël en aan ons verbindt’.

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

»  Meer informatie en aanmelding op  
christenenvoorisrael.nl/israelweekend.
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Themadagen in Nijkerk 
In november en december organiseert Christenen 
voor Israël een aantal interessante themadagen in het 
nieuwe Israëlcentrum. Zo hopen we op 2 november 
Chaim Guggenheim van het Feuerstein Instituut 
te ontmoeten. Hij zal ons vertellen over en laten 
proeven aan de Feuersteinmethode, een methode 
om mensen te ‘leren hoe te leren’. Op 16 november 
organiseren we een themadag met ds. Henk Poot 
over ‘Jeruzalem, stad van de grote koning’. Op 20 
november hopen we te luisteren naar Koen Carlier en 
Alina Gryadchenko, die als veldwerkers actief zijn bij 

de terugkeer van Joden uit Oekraïne. Deze dag wordt 
muzikaal omlijst door het Israëlische trio Atar. Op 
30 november spreekt ds. Willem J.J. Glashouwer over 
‘Israël en de eindtijd’. Op 4 december hopen Itamar 
Marcus en Kay Wilson te vertellen over haat-onder-
wijs en terreur en op 16 december is de afsluiting met 
onze jaarlijkse adventbijeenkomst over de weder-
komst van Jezus. 

»  Meer informatie over de themadagen vindt u op 
cvi.nl/themadagen.

Van 6 tot 8 oktober nodigen we u van harte uit in het gezellige conferentiehotel ’t Vierhouterbos in 
Vierhouten voor ons halfjaarlijkse Israëlweekend. Een weekend lang verdieping in Gods plan met Israël, 
veel gezelligheid en genieten van de prachtige natuur op de Veluwe.

Conferentiehotel ’t Vierhouterbos. | Foto: vierhouterbos.nl

actief

Het werk van Christenen voor Israël begon 
met lezingen in het land. En nog altijd is dit een 
belangrijke pijler van ons werk. Thema-avonden, 
Bijbelstudies, kringbijeenkomsten, catechisaties 
en jeugdverenigingen: voor elke gelegenheid is er 
wel een spreker.

Aandacht voor Israël is onder christenen geen gemeen-
goed. In veel kerken is eeuwenlang de vervangingsleer 
verkondigd: de kerk zou in plaats zijn gekomen van 
Israël. Die gedachte heeft diep wortel geschoten in het 
christelijke denken. We lezen de Bijbel alsof deze aan 
christenen werd geschreven, maar daarmee doen we 
Gods Woord tekort. Wie de Bijbel gaat lezen met oog 
voor Israël en het Jodendom, wordt daardoor verrijkt,  
in kennis en geloof.

Een andere reden waarom christenen weinig aandacht 
hebben voor Israël, is omdat ze moe zijn van – of ver-
dacht op politieke stellingnames met betrekking tot het 

Israëlisch-Palestijns conflict. Het gebeurt nu eenmaal 
helaas ook dat gelovigen Gods Woord misbruiken ter on-
dersteuning van hun politieke mening. Laat het conflict 
echter geen argument zijn om bepaalde Bijbelse thema’s 
links te laten liggen. Wie zich verdiept in de rol van Israël 
in Gods Woord leert, verder dan het conflict, te zien op 
Gods trouw aan Zijn beloften.

Nieuwsgierig geworden? Woon dan eens een avond bij 
van Christenen voor Israël. Kijk in de agenda op pagi-
na 27 of op christenenvoorisrael.nl om te zien waar de 
komende tijd lezingen zijn. 
Of nodig ons uit. Beleg een themabijeenkomst over Israël 
of nodig een spreker uit op uw Bijbelstudiegroep. 

»  Kijk op christenenvoorisrael.nl/sprekers voor het aan-
bod aan sprekers, de mogelijkheden en meer informatie.Foto: Shutterstock

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

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

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

Deze bon kunt u in ongefrankeerde envelop sturen naar 

Joods Nationaal Fonds, Antwoordnummer 47200, 1070 VC Amsterdam

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

Naam en voorletters

Adres en huisnummer 

Postcode en woonplaats 

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

vrijblijvende informatie over de mogelijkheid het JNF te begunstigen 

in mijn testament.

m/v

Telefoonnummer E-mail

1
7

IA

✃

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

Voor altijd in het hart
  van Israel gesloten...

A.J. Ernststraat 735a

Amsterdam

Telefoon 020 - 64 66 295

Geopend 

ma t/m do 10.00 - 16.00 uur 

vrij 10.00 - 13.00 uur

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

en certificaten.

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

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

HELPT U MIJ
KIND TE ZIJN?

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

STEUN ONS

WWW.JEMIMA.NL

IBAN NL53 RABO 0367 5075 60



14 oktober, Nijkerk

Hineni-concert inspireert en verbindt
De musici van het Hineni Symfonie Orkest weten als geen ander u als luisteraar te inspireren 
met muziek. Woordeloos vertolken zij wat in het hart van het orkest ligt: Hineni, hier ben ik. 
Het Joodse volk en de vrienden hier in Nederland mogen saamhorigheid en verbondenheid  
met elkaar ervaren. K
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Op zaterdag 14 november kunt dit bijzondere orkest 
horen in De Fontein in Nijkerk. Voor u als lezer van 
deze krant is er een korting van 50 procent op de prijs 
van 8 euro. Reserveer uw kaart op cvi.nl/14oktober en 
haal uw toegangsbewijs vooraf aan het concert op in 
het nabijgelegen nieuwe Israëlcentrum. 

Het Hineni Symfonie Orkest, onder leiding van  
Lubertus Leutscher en bestaande uit getalenteerde 
en professionele musici, speelt al jarenlang pro Deo. 
Het orkest kan zo het Hineni Centrum in Jeruzalem 
ondersteunen, waar de armen van de stad een warme 
maaltijd krijgen. Daarmee zegt het orkest tegen u en 
de mensen in Jeruzalem: hineni!
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●  WhatsApp-Israëlnieuwsdienst 
Voeg 06-58888171 toe aan je adresboek en stuur 
daarna een bericht met de tekst ‘Israëlnieuws aan’. Je 
krijgt dagelijks een nieuwsbericht over Israël geappt.

●  Facebook 
facebook.com/christenenvoorisrael facebook.com/
alijaveldwerkerKoenCarlier (over het werk in Oekraïne)

●  Tov!Clubmagazine 
voor kinderen en tieners die meer willen weten 
over Israël en het Jodendom. Kijk ook op tovclub.nl.

●  Isreality magazine 
Voor en door jongeren die van Israël houden en 
hierover meer willen weten. Lidmaatschap is gratis.  
Kijk ook op isreality.nl

●  Israël en de Kerk 
Een gratis kwartaalmagazine gericht op predikanten 
en theologisch geïnteresseerden.  
Kijk op cvi.nl/israelendekerk.

●   Profetisch Perspectief 
Verdiepend kwartaalblad over profetische ontwikke-
lingen in de actualiteit. Kijk op profetischperspectief.nl

●  Christenenvoorisrael.nl 
Actueel nieuws, extra verdieping, een complete 
agenda, informatie over de projecten die we onder-
steunen, een online winkel en contact en service.

●  Gebedskalender 
Elke twee maanden een nieuwe kalender met voor 
elke dag een tekst uit de Bijbel om te bidden voor 
Israël. Kijk op cvi.nl/gebed.

●  Boeken en Bijbelstudies 
Denk aan de basale Bijbelstudie over Israël Focus 
op Israël voor kringen of persoonlijke studie. Of 
de verdiepende studie Het geheim van Israël. 
Andere titels: Geplant aan waterstromen: zeven-
tien studies bij de Psalmen voor huiskringen en 
gespreksgroepen door ds. Henk Poot; Bid om vrede 
voor Jeruzalem, een handreiking voor het gebed 
voor Israël door ds. Henk Poot; Israël is Uniek 
door Lance Lambert; De tekenen der tijden door 
ds. Willem J.J. Glashouwer. Kijk voor het complete 
aanbod op cvi.nl/winkel.

●  Israel Today 
Nieuwsmagazine rechtstreeks vanuit Jeruzalem.  
Kijk op israeltoday.nl.

Meer over Israël in allerlei vormen

Lees, kijk, luister

Ondernemersplatform 
Bouwen met Israël
Bouwen met Israël, zo heet het ondernemersplat-
form van Christenen voor Israël. En in die naam 
wordt de missie van het platform ook duidelijk 
verwoord. Het platform wil zich sterk maken om 
met de kennis en middelen van Nederlandse on-
dernemers Israël te helpen bij het bouwen van een 
mooie toekomst. Daarom ondersteunt het platform 
diverse projecten voor jongeren met raad en daad, 
zoals project Eden: met behulp van een Nederlandse 
verkoopwagen leren misbruikte meisjes om weer 
met zelfvertrouwen in de maatschappij te staan. 
Het platform komt regelmatig samen om elkaar te 
ontmoeten en te groeien in de liefde voor Israël. In 
november komt het platform weer samen. 

 »  Interesse? Kijk op christenenvoorisrael.nl/ 
ondernemers.

Handen uit de 
mouwen voor de 
armen van Jeruzalem
Misschien wel duizend Israëlische komkommers, 
ontelbaar veel aardappels, bergen tomaten, kilo’s 
kip, rijst en pasta. De hoeveelheden die er nodig 
zijn om per dag meer dan tweehonderd arme 
mensen in Jeruzalem te voorzien van een verse 
warme maaltijd, zijn enorm.

Gelukkig zijn er veel mensen uit Nederland die 
graag komen helpen, met schillen, snijden, koken, 
serveren – en afwassen. De werkzaamheden vra-
gen geen diploma. Maar het is de liefde waarmee 
dit werk wordt gedaan die de armen van Jeru-
zalem net dat beetje extra geven dat ze zo hard 
nodig hebben.

Wil je ook voor korte of lange tijd vrijwilliger 
zijn in de gaarkeuken van Hineni? Mail dan naar 
hineni@netvision.net.il. 

Foto: CvI

Wie meer wil leren over Israël of meer betrokken wil zijn op wat er in Israël gebeurt, is bij Christe-
nen voor Israël aan het juiste adres. Met een veelheid aan publicaties via diverse kanalen, kunt u de 
diepte in en blijft u tegelijkertijd op de hoogte! 

Foto: Chris van Beek

Foto: CvI
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De reis van je leven
Help de armen in Israël

‘Drie bedden 
voor zes mensen’
“Ik kwam bij dit gezin met vier jonge kinderen 
langs om door te spreken hoe we konden helpen 
met kleding. Het was ergens midden in Israël. Ik 
werd ontvangen in een klein appartement. Het 
was er koud en donker. In de woonkamer stond 
een bank. Verder was er nog een eetkamertafel 
en twee plastic tuinstoelen.”

Met verbazing hoor ik het verhaal van Liat. Wanneer 
mensen aankloppen voor hulp bij Yad BeYad (hand-in-
hand) kijkt Liat met de mensen hoe ze het beste kan 
helpen. Liat vertelt verder: “Na enige aarzeling liet de 
moeder me haar huis zien. Het weinige wat er was zag 
er verzorgt uit. Maar tjonge, wat was het oud! Ik zag een 
bed met een stapel kranten onder een van de hoeken, 
omdat de poot was afgebroken. We liepen terug naar de 
woonkamer en opeens realiseerde ik me: waar zijn de 
andere bedden? Dit waren er maar drie! Wat bleek, die 
waren er niet. De vier kinderen sliepen met zijn tweeën 
in een bed, en vader en moeder sliepen afwisselend in 
het derde bed of op de bank.”
Liat vertelt met enorme betrokkenheid over het werk 
wat ze doet. “Dit is precies zo’n situatie waarvoor we het 
programma ‘warm huis’ hebben. Dit gezin had extra bed-
den nodig. Dat kon ik voor ze regelen. We hebben een 
groot magazijn met tweedehands meubelen, gedoneerd 
door allerlei mensen. En we hebben ook een klusteam 
dat aan huis reparaties uitvoert. Die heb ik ook langs 
gestuurd om een poot te maken voor het bed.”

Zo werkt het
Liat vertelt me over de enorme onzichtbare armoede 
in Israël. Mensen die met twee banen nog niet genoeg 
inkomen hebben om de vaste lasten te betalen. Kinderen 
die veel alleen thuis rondhangen, omdat papa en mama 
allebei werken. Gezinnen waar zelfs op de meest essen-
tiële zaken bezuinigd wordt. “In Israël hebben we net 
als bij jullie winter. En hoe vaak ik al niet gezien heb dat 
gezinnen zijn afgesloten van gas en elektra. Als je dan 
geen fatsoenlijke deken hebt voor op je bed, is de winter 
echt bar en boos om door te komen. Ook daar helpen we 
dan mee natuurlijk. Als jullie ons zouden kunnen helpen 
bij dit werk, dan zou ik dat echt enorm waarderen, vooral 
voor al die arme mensen.” (MT)

Help de armen
Wilt u een handreiking doen en dit mooie programma 
ondersteunen, zodat armen in Israël een bed hebben 
om in te slapen of een deken voor de winter? Doneer op 
NL38 ABNA 0529 310 252 en vermeld erbij ‘Yad BeYad’.

Een man zoekt overgebleven fruit op een markt in Jeruzalem. Er is veel 
armoede in Israël. | Foto: Flash90

Christenen voor Israël Internationaal

Het Holland-Koor bruist van energie!

actief

Jeruzalem, Jaffa, de woestijn van Judea, Kapernaüm, de Jordaan: iedereen kent deze plaatsen 
uit de Bijbel. Het zijn de plekken waar de geschiedenis van het volk Israël zich afspeelde, waar 
Jezus leefde, waar straks de toekomst zich zal ontvouwen.
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Oekraïnereizen
Christenen voor Israël reist ook enige regelmaat 
met een beperkte groepje naar Oekraïne. Daar hel-
pen we met het inpakken en uitdelen van voedsel-
pakketten voor arme Joodse gemeenschappen en 
verdiepen we ons in de geschiedenis van het land. 

»  Kijk op cvi.nl/oekrainereizen voor meer  
informatie.

Maar tussen toen en straks zit nog een periode: het 
heden. Ook nu kun je het heilige land bezoeken, de 
inwoners ontmoeten en nieuwe rijkdom ontdekken 
wanneer je het land bekijkt met de Bijbel in je hand.

Israël heeft toeristen veel te bieden. Maar wat onze 
solidariteitsreizen onderscheidt is de ontmoeting 
met de inwoners. We bezoeken de mooiste plekken 
van Israël, maar we blijven niet aan de zijlijn als 
toerist staan, we zoeken de mensen op, als levend 
bewijs dat ze niet alleen staan in de wereld en dat ze 
op onze steun en ons gebed mogen rekenen.

Komend seizoen hebben we reizen voor u die u 
Israël op zijn mooist laten zien (Lentereis), een reis 
speciaal voor vrouwen (vrouwenreis), de perfecte 
reis om in korte tijd met Israël kennis te maken 
(Vogelvluchtreis), een reis voor wie van plek naar 
plek wil reizen met de Bijbel geopend (Bijbelreis) 
en een reis om met de inwoners van Israël te delen 

in de vreugde om het zeventigjarig bestaan van de 
staat Israël (Israël 70 jaar). Gaat u mee? Bekijk onze 
reizen, prijzen en vertrekdata op pagina hiernaast. 
Boek tijdig uw reis, want vol is echt vol.

»  Ga naar relireizen.nl/cvi voor meer informatie 
en aanmelding voor de reizen.

Sinds de oprichting in 1979 in Nederland heeft Christenen 
voor Israël zich ontwikkeld tot een wereldwijde beweging 
met afdelingen, vertegenwoordigers en partners in meer 
dan veertig landen. En nog altijd komen daar landen bij. 
Dit wereldwijde werk wordt – vanuit het kantoor in  

Nijkerk – gecoördineerd door het kleine team van Christe-
nen voor Israël Internationaal
Ons doel is om christenen bewust te maken van Gods plan 
met Israël, de kerk en de volkeren. Onze boodschap naar 
de kerken is dat de gemeente van Jezus Christus niet in 
plaats van Israël is gekomen, maar dat er nog vele belang-
rijke beloften voor Israël in de nabije toekomst vervuld 
zullen worden. We brengen deze boodschap in kerken 
en gemeenten wereldwijd, organiseren conferenties en 
trainingen, stellen studiemateriaal beschikbaar (boeken 
en dvd’s in diverse talen) en maken gebruik van media om 
christenen te bereiken. Onze hoop is dat christenen zich 
verbinden in hun liefde voor Israël en het Joodse volk. We 
willen ze mobiliseren om te bidden voor de vrede van Jeru-
zalem en ze bewust maken van onze opdracht om Israël en 
het Joodse volk te troosten en te zegenen. 

» c4israel.org

Het Holland-Koor, Nederlands grootste koor dat zingt 
voor Israël, is volop in beweging. Een gloednieuwe site, 
nieuwe koorleden en uitbreiding van het bestuur zijn 
daarvan enkele mooie voorbeelden. Maar zeker ook de 
concerten die op de planning staan!
Op 6, 7 en 8 november zullen ruim driehonderd koor-
leden naar Londen afreizen voor een optreden in de 
Royal Albert Hall. Het koor is uitgenodigd om te zingen 
tijdens een grote bijeenkomst ter gelegenheid van de 

herdenking van de Balfourverklaring. Daarnaast zijn de 
voorbereidingen voor de koorreis naar Israël in oktober 
2018 in volle gang. Deze keer met een zeer bijzonder 
felicitatieconcert in de Knesset. Naast koorleden is ie-
dereen van harte uitgenodigd om als projectlid met deze 
reis mee te gaan. Kom eens langs bij een van de maande-
lijkse repetities in Goes, Voorthuizen of Hoogeveen. 

» Uitgebreide informatie op hollandkoor.nl.

Ds. Willem J.J. Glashouwer, president van Christenen voor Israël 
Internationaal tijdens een Bijbelstudie met een internationale groep in 
Israël. | Foto: C4I



advertenties

Met o.a. Martin Brand, 
de Zandkunstenaar en diverse sprekers

Kinderprogramma (4-12 jaar) met
Elise Mannah | crèche aanwezig

 De Basiliek in Veenendaal

Meer info: www.zoeklicht.nl/zoeklichtdag

Zaterdag
7 oktober

ZOEKLICHT-DAG 2017

IK BEN er!
VAN MOZES NAAR NU

“De essentie van 
Jad Ezra is chessed;
 je liefdevol wijden 

aan de mensen om je heen. 
Zo leef je naar Gods wil en 
vormt het jou tot een 
beter mens. Het is 
dus allereerst in 
jouw voordeel”
Lea Farkash, werkt voor Jad 
Ezra in Jeruzalem

Jad Ezra helpt armen en mentaal zieken in Israël. 
Steun dit bijzondere werk. Geef op rekeningnummer 
NL38 INGB 000 467 6773 van Stichting Vrienden van 
Jad Ezra. Dank u wel! 

JADEZRA.NL
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te Joodse kalender

JOM KIPPOER (Grote Verzoendag)
30 september 2017
Thoralezing ’s ochtends:  
Leviticus 16:1-34; Numeri 29:7-11
Haftarahlezing ’s ochtends: Jesaja 
57:14-58:14
Thoralezing ’s middags:  
Leviticus 18:1-30; Numeri 29:7-11
Haftarahlezing ’s middags: Jona;  
Micha 7:18-20

SOEKOT (Loofhuttenfeest)
5 oktober 2017
Thoralezing: Leviticus 22:26-23:44; 
Numeri 29:12-16
Haftarahlezing: Zacharia 14:1-21
6 oktober 2017
Thoralezing: Leviticus 22:26-23:44; 
Numeri 29:12-16
Haftarahlezing: 1 Koningen 8:2-21
7 oktober 2017
Thoralezing: Exodus 33:12-34:26; 
Numeri 29:17-22
Haftarahlezing: Ezechiël 38:18-39:16
8 oktober 2017
Thoralezing: Numeri 29:20-28
9 oktober 2017
Thoralezing: Numeri 29:23-31
10 oktober 2017
Thoralezing: Numeri 29:26-34
11 oktober 2017
Thoralezing: Numeri 29:26-34

SJEMINIE ’ATSERET (Slotfeest)
12 oktober 2017
Thoralezing: Numeri 29:35-30:1;  
Deuteronomium 14:22-16:17
Haftarahlezing: 1 Koningen 8:54-66

SIMCHAT TORA (Vreugde der Wet)
13 oktober 2017
Thoralezing: Numeri 29:35-30:1;  
Deuteronomium 33:1-34:12;  
Genesis 1:1-2:3
Haftarahlezing: Jozua 1:1-18

14 oktober 2017 
Thoralezing: Bereesjít: Genesis 1:1-6:9
Haftarahlezing: Jesaja 42:5-43:11

21 oktober 2017
Thoralezing: Noach, Genesis 6:9-11:32
Haftarahlezing: Jesaja 54:1-55:5

28 oktober 2017
Thoralezing: Lech lecha,  
Genesis 12:1-17:27
Haftarahlezing: Jesaja 40:27-41:16

Sprekers

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

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

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

20.00 uur: Zetten: Seminar ds. Henk 
Poot (2/3).  Locatie: De Verbin-
ding, Stationsstraat 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 hoogmoed tegen God en 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

Vrijdag 29 september
20.00 uur: Schiedam: Bezinnings- 

concert met jongerenkoor 
Jigdaljahu.  Locatie: Grote of St. 
Janskerk, Lange Kerkstraat 37. Zie 
pagina 17 of cvi.nl/concert.

Maandag 2 oktober
20.00 uur: Leeuwarden: Feestelijke 

Israëlavond. Sprekers: Vertegen-
woordiger van Israël, rabbijn Yanki 
Jacobs en ds. Henk Poot.  Locatie: 
Pelikaankerk, Pelikaanstraat 10. 
Thema: Vijftig jaar Jeruzalem. Toe-
gang gratis, aanmelden verplicht: 
bijeenkomst@cvi.nl

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

Poot (3/3).  Locatie: Ontmoetingscen-
trum de Verbinding, Stationsstraat 1. 
Thema: Het geheim van Israël

Woensdag 4 oktober
9.15 uur: Smilde: Lezing vrouwen-

ochtend Netwerk met Marianne 
Glashouwer.  Locatie: De Rank, 
Koningin Wilhelminalaan 1. 
Thema: Rust vinden bij God

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: De 
roeping van Israël

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

20.00 uur: Vaassen: Seminar ds. Henk 
Poot (1/3).  Locatie: Basisschool 
’t Mozaïek, Westerenkweg 68. 

Thema: Getallen in de Bijbel en de 
Psalmen

Vrijdag 6 oktober
19.30 uur: Noordbergum: Lezing 

Ruben Ridderhof.  Locatie: Plein-
kerk, Zevenhuisterweg 39. Thema: 
Israël, de kerk en antisemitisme

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 
hoogmoed tegen God en 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

Zaterdag 14 oktober
19.30 uur: Doorn: Concert Mara-

natha-koor en Kol Chadas. 
 Locatie: Maartenskerk, Kerkplein 
1. Spreekster: Heleen Bénard

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

provincie Zuid-Holland.  Locatie: 
Nieuwe Israëlcentrum. Bus vanaf 
Katwijk, via Den Haag, Barend-
recht en Gouda. Info en aanmel-
den: cvi.nl/opendagen

19.30 uur: Niezijl: Lezing ds. Henk 
Poot.  Locatie: Het Leerhuis, Hoofd-
straat 79. Thema: Jezus en Israël

 

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

provincies Noord-Brabant en 
Limburg.  Locatie: Nieuwe Israël-
centrum. Bus vanaf Maastricht, via 
Echt, Eindhoven en Den Bosch. Info 
en aanmelden: cvi.nl/opendagen

19.30 uur: Katwijk: Lezing ds. Henk 
Poot.  Locatie: gebouw Succat 
Yeshua, Baljuwstraat 10a. Thema: 
Wat heb je toch met Israël?

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. Bus vanaf 
Mijdrecht, via Utrecht en Zeist. 
Info en aanmelden: cvi.nl/open-
dagen

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

20.00 uur: De Bult: Lezing ds. Jaap de 
Vreugd.  Locatie: Huis ten Wolde, 
Onderduikersweg 6. Thema: Jeruza-
lem, de Stad van de Grote Koning

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

provincie Zeeland.  Locatie: 
Nieuwe Israëlcentrum. 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. Bus vanaf 
Winterswijk, via Zutphen en 
Apeldoorn, en vanaf Nijmegen, via 
Arnhem en Ede. Info en aanmel-
den: cvi.nl/opendagen

vervolg van de agenda op pagina 29 
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advertenties

VAKANTIEREIS naar ISRAËL 12 - 22 maart 2018

voor mensen met een LICHAMELIJKE BEPERKING

*rolstoelaangepaste bus in Israël
*verblijf in Jeruzalem en Galilea

www.Ichthusreizen.nl
tel. 0172-218810

Giften graag op IBAN:
NL 97 INGB 0003885840

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

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

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

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

alle bevolkingsgroepen,
ongeacht afkomst en

overtuiging.

Verpleegkundige hulp
discrimineert niet....

Geeft u óm Israël,
geef dan voor Israël

www.verplegingvoorisrael.nl

Verkrijgbaar in de (christelijke) boekhandel of op everread.nl
H.B. Slagter & P.A. Slagter - 64 blz - 20x12,5 cm - 9789066943988 - € 5,50

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

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

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

AMCHA ISRAEL
In Israel wonen nog 190.000 

overlevenden van de Holocaust. 

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

Steun Vrienden van 
Amcha Nederland Amersfoort

IBAN: NL42 ABNA 049 06 06 210

www.amcha.nl



advertentie

HELPT U ONS AAN EEN MOBIELE KLINIEK
VOOR ALLE KANKERPATIËNTJES IN ISRAËL?

DONEER EN BOUW MEE!

TEL. 0622 54 88 03 • BORIEZMGMAIL.COM
WWW.ZOMERVAKANTIE2017ZMNL.WORDPRESS.COM

Ja, ik help mee met het bouwen van de mobiele kliniek en doneer €
U kunt uw gift overmaken op NL90 ABNA 0567 9979 60 ten name van de stichting Vrienden van 
Zichron Menachem Nederland (ANBI) onder vermelding van Ambulance voor Zichron Menachem.

Voorletter(s) en achternaam                                        m/v

Adres            

Postcode en woonplaats         

Emailadres           

Telefoonnummer          

Deze bon kunt u in een ongefrankeerde envelop sturen naar stichting Vrienden van Zichron Menachem Nederland (ANBI)
Antwoordnummer 9133, 1000 WT Amsterdam. 
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Zaterdag 21 oktober
11.00-16.00 uur: Nijkerk: Open Dag 

provincie Overijssel.  Locatie: 
Nieuwe Israëlcentrum. Bus vanaf 
Enschede, via Almelo, Ommen en 
Zwolle. Info en aanmelden:  
cvi.nl/opendagen

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

provincie Flevoland.  Locatie: 
Nieuwe Israëlcentrum. Bus s vanaf 
Emmeloord, via Urk, Lelystad en 
Almere. Info en aanmelden:  
cvi.nl/opendagen

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

provincie Noord-Holland.  Loca-
tie: Nieuwe Israëlcentrum. Bus 
vanaf Den Helder, via Alkmaar, 
Haarlem en Hilversum. Info en 
aanmelden: cvi.nl/opendagen

20.00 uur: Eindhoven: Lezing Michael 
Freund.  Locatie: De Schuilplaats, 
Marconilaan 70. Thema: De verlo-
ren stammen van Israël

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

provincie Drenthe.  Locatie: 
Nieuwe Israëlcentrum. 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

20.00 uur: Putten: Lezing Michael 
Freund.  Locatie: De Aker, Fon-
tanusplein 2. Thema: Thema: De 
verloren stammen van Israël

Vanaf 25 oktober
Weert: Focus op Israël-cursus. 7 

weken lang, wekelijks, behalve op 
29 november.  Locatie: Keenter-
hart, St. Jozefskerkplein 3. Info en 

aanmelding:  
p.pellemans@telfort.nl

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. Bus vanaf 
Dokkum, via Leeuwarden, Sneek 
en Heerenveen. Info en aanmel-
den: cvi.nl/opendagen

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

provincie Groningen.  Locatie: 
Nieuwe Israëlcentrum. Bus vanaf 
Winschoten, via Appingedam, 
Groningen-Noord en Gronin-
gen-Zuid. Info en aanmelden:  
cvi.nl/opendagen

Maandag 30 oktober
20.00 uur: Hollandscheveld: Lezing 

ds. Jaap de Vreugd.  Locatie: 
Dorpscentrum ’t Anker, Otto 
Zomerweg 1. Thema: Jeruzalem, 
de Stad van de Grote Koning

20.00 uur: Honselersdijk: Lezing ds. 
Henk Poot.  Locatie: Zalencen-
trum Hemelsblauw, Poeldijksepad 
1a. Thema: Mijn geloof en Israël

Dinsdag 31 oktober
13.00 uur: Rotterdam: Lezing Heleen 

Bénard.  Locatie: De Schutse,  
J. Loisstraat 37. Thema: De vijgen-
boom bloeit

Woensdag 1 november
19.30 uur: Zwolle: Lezing met Chaim 

Guggenheim en Zuresh Wubbe. 
 Locatie: Zuiderhof, Troelstralaan 
25. Thema: Israël tot zegen van de 
volkeren

19.30 uur: Buitenpost: Seminar ds. 
Henk Poot (3/3).  Locatie: Het 

Lichtbaken, Marconistraat 5. 
Thema: De Psalmen

20.00 uur: Wormerveer: Lezing ds. 
Oscar Lohuis.  Locatie: Vrije 
Evang. Gemeente, Hennepad 3. 
Thema: Bekering van hoogmoed 
tegen God en Israël

Zaterdag 4 november
19.30 uur: Dordrecht: Lezing met 

Chaim Guggenheim en Zuresh 
Wubbe.  Locatie: De Rank, Dub-
belsteynlaan-West 70. Thema: 
Israël tot zegen van de volkeren

Muziek

Zaterdag 23 september 
19.30 uur: vanaf 19.15 uur samenzang. 

Etten-Leur: Zingen voor Israël. 
 Locatie: Kerkelijk Centrum De 
Baai, Baai 154

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. Toegang 
gratis

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

voor Israël.  Locatie: Grote- of 
Catharijnekerk, Burghtstraat 2.

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

 Locatie: Kruiskerk, Venestraat 44

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.

De krant

Krant 306 verschijnt op 27 oktober.
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Israël Aktueel is een uitgave van stichting Christenen voor Israël. Het abonnement is bij de 
donatie inbegrepen. De hoogte hiervan bepaalt u zelf. 

Henri Nouwenstraat 34, 3863 HV Nijkerk | Postbus 1100, 3860 BC Nijkerk | 033-2458824  
info@christenenvoorisrael.nl | christenenvoorisrael.nl | twitter.com/cvisrael 
facebook.com/christenenvoorisrael | Algemeen: NL87 ABNA 051 385 2905 
Projecten: NL38 ABNA 0529 310 252

Christenen voor Israël België vzw, Emile Vanderveldelaan 1, 2845 Niel | 0486-440862 
cvibelgie@gmail.com | Bankrekening: BE91 000 165 450 876

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

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

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

TECHNISCHE REALISATIE: Novente concept en creatie, Nunspeet

ADVERTENTIES: BDU Uitgeverij, Barneveld | Roel Abraham,  
r.abraham@bdu.nl, 06-54274244

De schrijvers in deze krant vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de 
visie van de stichting. In interviews zijn de geïnterviewden verantwoordelijk 
voor hun uitspraken. | Het copyright op artikelen in Israël Aktueel berust bij 
de redactie, dan wel bij de auteurs. Niets mag worden overgenomen zonder 
toestemming van de redactie. | Christenen voor Israël aanvaardt geen  
aansprakelijkheid voor goederen en diensten van adverteerders. 

colofon

advertenties

Verkrijgbaar in de 
boekhandel (via 
CBC Loodsboot 14, 
3991 CJ  Houten) 
en bij uitgever:

Stichting Het Licht des Levens
Dr. Lovinklaan 3, 2405 CM Alphen aan den Rijn.
telefoon: 0172-475850
voor meer boeken en brochures:
www.lichtdeslevens.nl

DOCOSTORY LTD

Uw verhaal is een
BOEK WAARD

Wij zijn gespecialiseerd in het documenteren
en schrijven van biografieen, in het Ivrit,

Nederlands en Engels. Laat uw levensverhaal
vereeuwigen door een professioneel team.

Miriam Dubi Gazan, geschiedschrijver

TEL: 972-9-741 94 71  •  FAX: 972-9-746 48 67
MOBIEL: 054-7400068

 miriamdubi@bezeqint.net • www.docostory.com miriamdubi@bezeqint.net • www.docostory.com miriamdubi@bezeqint.net • www.docostory.com

We hebbenal meer dan 900 boekengeschreven enuitgegeven



advertentie

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

  Gebedszaak 
  Hartezaak 
  Erezaak 
  Noodzaak

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

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

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

Volg alle ontwikkelingen op Facebook en Twittter.

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

Speciale 
operati ekamer 
voor de 
moeder en 
kind afdeling.

doneer online: www.shaarezedek.nl 



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

De herfst kleurt nog mooier  
met de producten uit Israël.

Laat je verrassen en kom kijken bij:

een leukCadeau  

voor jou bij aankoop 

vanaf e 25,00

Open Huis van 2 t/m 7 oktober 2017

Gratis:

Aalsmeer Diny Wichers 
 � 020 - 6455530 
“Het Baken” Sportlaan 86 
Zaterdag 21 oktober  

13.00 - 16.00 uur
Alblasserdam Fam. Fiole 

  � 06 - 30902370 
In “Het Scheepke”  

Rijnstraat 434 
Vrijdag 29 september 10.00 - 12.30  en  
14.00 - 17.00 uur
Alkmaar/Koedijk Anneke van Wordragen - 
Smits  � 072 - 5619690 
Blaer 42 
Dinsdag 3 en woensdag 4 oktober  
11.00 - 17.00 uur

Amerongen Mevr. Boonstoppel  
 � 0343 - 454871 
Kon. Wilhelminaweg 81 
Maandag 2 t/m zaterdag 7 oktober na tel. 
overleg

Amersfoort Dhr. Heeneman  � 06 - 18674022 
Harskamperzand 1 
Maandag 2 t/m zaterdag 7 oktober na tel. 
overleg

Amersfoort Gerda Visser  � 033 - 8877804 
Diamantweg 19 
Donderdag 5 oktober van 10.00 - 14.00 uur

Amstelveen Diny Wichers  � 020 - 6455530 
Nieuwenhuijsenlaan 15 
Woensdag 4 oktober 10.00 - 20.00 uur

Amsterdam / Buitenveldert Diny Wichers 
 � 020 - 6455530 
In het “Keerpunt” 
A.J. Ernststraat 302 - 304 

Woensdag 11 oktober 10.00 - 15.00 uur
Amsterdam Diny Wichers   � 020 - 6455530 

“Tituskapel” hoek Derkinderenstraat /  
W. Nuijenstraat 1 
Zaterdag 14 oktober 11.00 - 15.00 uur

Andijk Marleen den Boer  � 06 - 46504039 
Middenweg 33 
Woensdag 4 oktober 10.00 - 16.00 uur

Apeldoorn Mevr. van Beek  � 06 - 21956664 
Hoornbloem 1 
Vrijdag 6 oktober 10.00 - 14.00 uur

Apeldoorn Mevr. Huizing  � 055 - 5332878 
Minstreelshoeve 106 
Van maandag 2 t/m vrijdag 7 oktober na tel. 
overleg

Arnhem Anneke Nicolaij  � 06 - 57527906 
Stadswaardenlaan 95 
Vrijdag 13 oktober 14.00 - 17.00 uur 

Barendrecht Fam. Fiole  � 06 - 30902370 
Voor de winkel van Aquarium- & 
Dierenspeciaalzaak Wesdijk 
Middenbaan 56-62 
Zaterdag 30 september 10.00 - 17.00 uur
Barneveld Marilene Zoutendijk 
  � 0342 - 417224 
Arendshorst 46 
Donderdag 5 oktober 
09.00 - 12.00, 14.00 - 17.00 en  
19.00 - 21.00 uur 

Beilen Fam. Broksma  � 0593 - 542926 
Dovenetellaan 15 
Woensdag 4 oktober 15.00 - 20.00 uur 
Donderdag 5 oktober 10.00 - 17.00 uur

Beverwijk Mevr. P. Zuidema-Luijben  
 � 06 - 27307722 
Kerkgebouw Vrije Evangelisch Gemeente 
Van Riemsdijklaan 1 

Woensdag 4 oktober 14.30 - 18.00 uur
Biggekerke  Mevr. Besuijen 

  � 0118 - 552472 
Kerkplein 16 

Elke donderdag 09.00 - 17.30 uur 
Buitenpost Hinke Minnema 
 � 06 - 13129370 
Trekweg 16 
Woensdag 4 en donderdag  

5 oktober 10.00 - 18.00 uur
Capelle a/d IJssel Stieneke Koolmees  �
� 010 - 4508036 
Crocusstraat 7 

Maandag 2 t/m 7 oktober na tel. overleg
Damwoude Willy Adema  
 � 0511 - 421485 
Haadwei 16 
Dinsdag 3 oktober 09.00 - 12.00,  
14.00 - 17.00 en 19.00 - 21.00 uur

Delft Michael en Monica Rappa  
 � 06 - 12050944 
Lusakastraat 45 
Woensdag 4 oktober 13.00 - 17.00 uur

Den Haag Mevr. W. A. Blom - Rook  
 � 070 - 3609021 
Heiloostraat 83      
Woensdag 4 oktober 14.00 - 19.00 uur

Ede Janny van Essen  � 0318 - 483845 
Krommesteeg 21 

Woensdag 4 oktober van 11.00 - 20.00 uur

Eerbeek Thea en Hans Jansen  � 0313 - 655617 
Kloosterstraat 23 
Vrijdag 13 oktober 10.00 - 20.00 uur 
Zaterdag 14 oktober 10.00 - 17.00 uur

Elburg Wil van Rijssen - van Doorm  
 � 06 - 14069146 
Molenkampdwarsstraat 8 
Donderdag 5 oktober 09.00 - 21.00 uur

Emmeloord Ria Mulder - de Jong  
 � 0527 - 613903 
Bunschotenlaan 38 
Woensdag 4 en donderdag 5 oktober na  
tel. overleg.

Emmen Grietje Broekman - Jansen  �
� 06 - 22436714 
Het Waal 290 
Na telefonisch overleg

Enschede Ada Otter in Boekhandel David  �
� 06 - 24652926 
Beltstraat 45 
Dinsdag 3 t/m zaterdag 7 oktober tijdens 
openingstijden Boekhandel David

Goes Willy Jansens - Dekker  � 06 - 51057947 
Berkenstraat 8 
Woensdag 4 oktober 10.00 - 20.00 uur

Groenekan Mevr. J. Geurts  � 0346 - 215662 
Versteeglaan 36 
Maandag 2 t/m donderdag 5 oktober  
13.30 - 15.30 uur na tel. overleg.

Groningen Mevr. Hazenberg  � 050 - 5771243 
Jacob van Hattumstraat 23 
Donderdag 5 oktober 10.30 - 18.00 uur

Hardenberg Irene van Eldik  � 0523 - 232002 
Van Oijstraat  24 
Woensdag 4 oktober 16.00 - 19.00 uur 
Zaterdag 7 oktober 10.00 - 14.00 uur

Harskamp Fam. Alers  � 0318 - 457120 
Laarweg 57 
Donderdag 5 oktober 10.00 - 12.00,  
13.30 - 17.00 en 18.30 - 21.00 uur

Heteren Dik en Elly Vergunst   � 026 - 4722054 
“De Vluchtheuvel” Kastanjelaan 20 
Vrijdag 6 oktober 18.30 - 20.00 uur 
Zaterdag 7 oktober 10.00 - 12.00 uur

Hoogeveen Jenny Hak  � 0522 - 261536 
Woongemeenschap Stichting Profila 
Brasem 47 - 49 
Zaterdag 14 oktober van 10.00 - 15.00 uur

Hoogvliet Fam. Verhelst  � 010 - 7856540 
Kardoenhof 34 
Woensdag 4 en donderdag 5 oktober  
17.00 - 21.00 uur 
Zaterdag 7 oktober 11.00 - 17.00 uur

Huizen Mevr. de Pater - van Zantwijk  
 � 035 - 5255284 
Simone de Beauvoirlaan 85 
Woensdag 4 en donderdag 5 oktober  
10.00 - 12.00 uur en 14.00 - 16.00 uur

IJmuiden Mevr. J. J. Zwitser - Slager  �
� 0255 - 511652 
Keetberglaan 50,  Toren 2 
Dinsdag 3 oktober 10.00 - 18.00 uur

IJsselmuiden Carola van der Spek  
 � 038 - 3380774 
Kluisstraat 45 
Zaterdag 7 oktober 10.30 - 16.30 uur

Kamerik Mevr. Los - Meijers  � 0348 - 401990 
Mijzijde 4 
Woensdag 4 en donderdag 5 oktober  
10.00 - 18.00 uur

Kampen Mevr. Kok - Opgelder 
 � 06 - 23864456 
Burgwal 13 
Donderdag 12 oktober 14.00 - 18.00 uur

Katwijk aan Zee Fam. Kuipers 
 � 071 - 4028828 
Doggersbank 7 
Dinsdag 3 oktober 15.00 - 18.00 uur 
Woensdag 4 oktober 10.00 - 20.00 uur

Katwijk aan Zee Fam. Kuipers 
 � 06 - 12097885  
Vredeskerk, Baljuwplein 1 
Zaterdag 7 oktober 14.00 - 16.30 uur

Kockengen Mevr. van Oosterom 
 � 06-83231780 
Fuut 4 
Vrijdag 29 september 12.00 - 17.00 uur

Krimpen a/d Lek Stieneke Koolmees 
  � 06 - 23197532 Bij: Gerdi van Baren 
    06 - 10526621 
Groenland 10 
Woensdag 4 oktober 10.00 - 17.00 uur

Leek Fam. Postma  � 06 - 40759525 
Romboutstraat 16 
Dinsdag 3, woensdag 4 oktober  
14.00 - 18.00 uur

Leerbroek Lia Hijkoop  � 0345 - 59 97 11 
Leerbroekseweg 39 
Woensdag 4 oktober 10.00 - 20.00 uur

Leerdam Jantine Slotboom  � 0345 - 610120 
Violierlaan 36 
Maandag 2 t/m zaterdag 7 oktober na tel. 
overleg.

Lelystad Mevr. Buijnink - Akker 
 � 0320 - 842758 
Bongerd 206 
Maandag 2 t/m zaterdag 7 oktober na  
tel. overleg

Lelystad Gré van Dijk  � 06 - 44195948 
Westhoven 98 
Maandag 2 t/m zaterdag 7 oktober na  
tel. overleg.

Lisse Fam. Gelderman  � 0252 - 415165 
Jacob van Ruysdaelplein 133 
Maandag 2 t/m zaterdag 7 oktober na  
tel. overleg.

Maassluis Anita Mudde t/o “HADASSA”,  
Chr. boek- en cadeauwinkel 
 Tijdens “ De Furiade” Noordvliet 17, 
Zaterdag 7 oktober 10.00 - 16.00 uur

Maassluis Anita Mudde - Teeuwen en  
Wil Heijes  � 010 - 4676148 
Mgr. W. M. Bekkerslaan 46 
Dinsdag 10 oktober 10.00 - 18.00 uur

Maurik Mevr. Emke  � 0344 - 691261 
Sterappelhof 20 
Maandag 2 t/m zaterdag 7 oktober na  
tel. overleg

Nieuwegein Dhr. H. van Heck  � 030 - 6036921 
Martinusgaarde 16 
Woensdag 4 oktober 10.30 - 21.00 uur

Nieuwleusen  Fam. Neelis  � 0529 - 484525 
Kon. Wilhelminalaan 59 
Vrijdag 13 oktober 11.00 - 17.00 en  
19.00 - 21.00 uur 
Zaterdag 14 oktober 11.00 - 16.00 uur

Niezijl Fam. van der Naald  � 0594 – 212983 
Hoofdstraat 79 
Zaterdag 7 oktober 10.00 - 17.00 uur

Oldebroek Piet en Gea Wastenecker  
 � 0525 - 631779 
Klocklaan 9 
Donderdag 5 oktober 13.00 - 18.00 uur 
Vrijdag 6 oktober 10.00 - 21.00 uur

Oldemarkt Janny Bouwer - Muis  
 � 0561 - 452171 
in “de Ontmoeting”, Marktplein 9 
Zaterdag 30 september 10.00 - 16.00 uur

Ommen  Mevr. Hamhuis - Vos  � 0529 - 450290 
Reigerstraat 32 
Maandag 2 t/m zaterdag 7 oktober na tel. 
overleg.

Oud- Beijerland Ariena Troost 
  � 06 - 81170331 
Wolweversweg 15 
Maandag 2 oktober 10.00 - 21.00 uur 
Dinsdag 3 oktober 10.00 - 17.00 uur

Papendrecht Margot Unger  � 078 - 6425533 
Gerard Dousingel 43 
Maandag 9 oktober 14.00 - 16.00 uur

Pernis  Mevr. van der Kuil   � 010 - 4164698 
Burgemeester van Esstraat 189 
Dinsdag 3 oktober 10.00 - 21.00 uur 
Woensdag 4 oktober 10.00 - 16.00 uur

Putten Mevr. Klok  � 0341 - 361257 
Harderwijkerstraat 91 
Dinsdag 3 oktober 11.00 - 17.00 uur 
Vrijdag 6 oktober 19.00 - 21.00 uur 
Zaterdag 7 oktober 12.00 - 15.00 uur

Rijssen St. C.I.H.I.  � 0548 - 515122  
Jan en Riek Schelhaas 
Lindenlaan 5 
Woensdag 4 en donderdag 5 oktober  
13.30 - 18.00 uur 

Rijssen Wilma Mensink  � 0548 - 522525 
Past. Petersstraat 49 
Woensdag 4 en donderdag 5 oktober. Alleen 
na telefonisch overleg tussen 14.00 - 16.00 
uur.

Rotterdam Yvonne Keemink  � 06 - 55366676 
Korfoepad 71 
Dinsdag 3 en donderdag 5 oktober 10.00 - 14.00,  
16.00 - 18.00 en 20.00 - 22.00 uur

Rouveen Mevr van der Heide  � 038 - 3866996 
Gebouw “d’Olde Baank”, Hervormde kerk 
Oude Rijksweg 448 
Vrijdag 20 oktober van 10.00 - 18.00 uur

Schalkhaar Mevr. Mengerink  �
� 0570 - 631042 
Oerdijk 1d  
Dinsdag 3 oktober 14.00 - 18.00 uur 
Woensdag 4 oktober 10.00 - 18.00 uur 

Schiedam Féline Fekade - Vermeer  
 � 06 - 52097249 
Esdoornlaan 12 
Woensdag 4 oktober 10.00 - 15.00 uur

Steenwijk  Mevr. H. Hakvoort - Braad  �
� 0521 - 852995 
Dieptol 150 
Woensdag 18 oktober 14.00 - 17.00 uur

Stiens Mevr. Zilver  � 058 - 2575846 
Dr. G.A. Wumkesstraat 9 
Zaterdag 7 oktober 10.00 - 16.00 uur

Streefkerk Mevr. Noorland  
 � 0184 - 683270 
Molenakker 18 
Woensdag 4 oktober 09.30 - 21.00 uur

Surhuisterveen Mevr. van der Hoek 
 � 0512 - 362896 
Munnikestraat 7 
Woensdag 11 oktober  
10.00 - 17.00 uur 
Donderdag 12 oktober  
10.00 - 21.00 uur 
Vrijdag 13 oktober  
10.00 - 17.00 uur

Uden Mevr. Arts  
 � 0413 - 785032 
Beatrixhof 452 
Zaterdag 7 oktober  
10.00 - 18.00 uur

Vaassen Jan en Aartje Brummel 
 � 0578 - 570031 
Apeldoornseweg 27 
Woensdag 4 oktober  
15.00 - 20.00 uur 
Donderdag 5 oktober  
10.00 - 15.00 uur

Velzen-Zuid Mevr. P. Zuidema-
Luijben  � 06 - 27307722 
Tijdens de jaarmarkt, op het 
Kerkplein 
Zaterdag 30 september  
10.00 - 16.00 uur

Venlo Mevr.W. Botman - Karthaus 
 � 077 - 3544883 
Helbeek 62  
Zaterdag 7 oktober 11.00 - 16.00 
uur

Vierhouten Alfred en Irene Fietje  
 � 06 - 34756372 
Conferentieoord ’t Vierhouterbos 
Nunspeterweg 30 
Vrijdag 6 oktober 15.00 - 17.00 uur 
Zaterdag 7 oktober 10.00 - 12.30 uur

Voorburg Barbara en John Roeloffs 
 � 070 - 7442767 
Appelgaarde 231 
Maandag 2 t/m vrijdag 6 oktober  
na tel. overleg. 
Zaterdag 7 oktober 12.00 - 17.00 uur

Vriescheloo Dinie Nobbe  �
� 0597 - 541874 
Wedderweg 39 
Dinsdag 3 oktober 10.00 - 21.00 uur

Waddinxveen Ida Slappendel  
 � 0182 - 604831 
Dorpstraat 68 
Dinsdag 3 oktober 10.00 - 14.00 uur en 
19.30 - 21.30 uur

Weert Mevr. Maas – Verbunt  �
� 06 – 50515517 
Moesdijk 9 
Maandag 2 t/m zaterdag 7 oktober na tel. 
overleg

Wijk en Aalburg Mevr. Vos - Tissing  �
� 0416 - 697272 
Kortestraat 24 
Zaterdag 7 oktober  
15.00 - 18.00 uur

Zetten José Verhoeven  �
� 06 - 46717964 
Schilderswinkel Zetten 
Bakkerstraat 22 
Dinsdag 3 t/m zaterdag 7 oktober  
09.00 - 17.00 uur

Zoetermeer Mevr. van West de Veer  
 � 079 - 3166074 
Annaplaats 3 
Dinsdag 3 en zaterdag 7 oktober  
10.00 - 16.00 uur

Zwaagwesteinde / De Westereen  
Feye en Saakje van der Meulen  �
� 0511 - 442099 
Foarstrjitte 48 
Maandag 2 t/m woensdag 4 oktober  
11.00 - 17.30 uur

Zwartsluis Mevr van der Heide   
 � 038 - 3866996 
Gebouw “Het Trefpunt”, Hervormde 
kerk 
Kerkstraat 
Vrijdag 6 oktober van 10.00 - 18.00 
uur
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VREDE VOOR 
JERUZALEM
Geen land dat zo veel vijanden heeft als Israël.
Geen volk dat zo gehaat wordt als het Joodse volk.

Alles wat nu gebeurt, is voorspeld.
Het zijn de tekenen der tijden.
De profetieën worden vervuld.

De SGP staat achter het land en volk van Israël.
De SGP stelt het antisemitisme aan de kaak.
Dat zijn we aan onze stand verplicht.

Bidt om de vrede voor Jeruzalem!



ISRAEL
ZONDAG

“ Rondom Jeruzalem 
zijn bergen, zo is de 
Heere rondom Zijn 
volk, van nu aan tot 
in eeuwigheid.”

   
    Psalm 125:2

christenenvoorisrael.nl

DE 
BERGEN 

rond 
JERUZALEM

Tekst: Ruben Ridderhof

Jeruzalem is uniek. Er is iets mysterieus aan de stad 
waar je niet zomaar in doordringt. Psalm 125 spreekt 
over de bergen rond de stad als vergelijking van Gods 
aanwezigheid rond Zijn volk. Een nadere blik op de 

bergen rond de stad opent nieuwe vergezichten...

Het is niet moeilijk om vandaag de dag te zien dat 
Jeruzalem is omringd door bergen. De stad ligt in zijn 
geheel op zo’n achthonderd meter boven zeeniveau 
in bergachtig terrein. Maar in de moderne stad van 
Jeruzalem vallen die bergen je niet meer zo op. Dat 
komt aan de ene kant door de vele gebouwen die je 
het uitzicht beletten. Maar de moderne stad ligt ook 
heel anders. Jeruzalem is zo groot geworden dat ze tot 
ver óver die in de Psalm beschreven bergen is uitge-
groeid. Ook de Oude Stad ligt hoger dan de stad die in 
de Psalm werd beschreven.

STAD VAN DAVID
Het juiste perspectief van de Psalmschrijver, krijg je 
vandaag de dag alleen nog in de stad van David. De 
plaats van het oorspronkelijke Jeruzalem dat koning 
David vestigde. De burcht van David lag op de Ofel, 
een uitloper van de zuidelijke flank van de berg Moria. 
Die plek ligt verscholen tussen de omliggende bergen 
die er als een beschermende muur omheen staan. Zo 
moet de Psalmschrijver het hebben beleefd.

DE BERGEN ROND JERUZALEM
De schrijver van Psalm 125 gebruikt die verborgen lig-
ging van Jeruzalem als beeldspraak voor Gods aanwe-
zigheid rond Zijn volk. Dat beeld is op zich natuurlijk 
al beeldend genoeg. Je kunt je voorstellen hoe God 
als een muur beschermend rond Zijn volk is. Maar de 
Bijbel vertelt meer over de bergen die, gezien van uit 
de Davidstad, rond Jeruzalem liggen. De naam en ge-
schiedenis van die bergen kunnen de beeldspraak van 
Psalm 125 nog verder uitdiepen.

» Lees verder op pagina 5

Woord vooraf

Bergen rond Jeruzalem. | Foto: Shutterstock

Dit jaar stond in het teken van het gedenken en vieren 
van Jeruzalem vijftig jaar herenigde stad.  
We kunnen sinds de bevrijding van het oostelijk deel in 
1967 weer spreken en zingen van Jeruzalem, de eeuwi-
ge ongedeelde en ondeelbare hoofdstad van het door 
de God van Israël aan het Joodse volk beloofde land. Al 
meer dan drieduizend jaar is Jeruzalem de hoofdstad van 
het land Israël. Het komt er steeds op aan om duidelijk 
te zijn als het gaat om Israël en zijn hoofdstad. In deze 
aflevering van de Israëlzondagkrant kijken we nog eens 
terug op de betekenis van Jeruzalem door de eeuwen 
heen, haar ligging, haar historie en haar toekomst.

Het nieuwe jaar is voor Israël inmiddels begonnen. 
De komende dagen vangen de voorbereidingen aan 

voor de herdenking en viering van zeventig jaar Israël, 
opnieuw een kroonjaar. Op 14 mei 2018 is het zeventig 
jaar geleden dat de staat Israël werd geproclameerd. 
Een historische gebeurtenis die zijn weerga niet kent. 
Sindsdien kunnen Jeruzalem en Israël weer in één adem 
worden genoemd en zijn en blijven ze onlosmakelijk aan 
elkaar verbonden. Het is de stad van de grote Koning, 
de Messias van Israël, die zal zitten op de troon van Zijn 
vader David, naar Wiens komst wij samen met Israël met 
reikhalzend verlangen uitzien.

Pim van der Hoff 
hoofdredacteur
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Interview met Zion Karsenti over de hereniging van Jeruzalem in 1967

‘DIT KOMT van BOVEN’
Tekst: Marijke Terlouw

Daar staan ze, drie soldaten, moe, huilend en uitgeput, maar ook vol verwondering, verbazing en ontzag. Met diepe emoties die 
niet in woorden zijn te vatten staan ze bij de Klaagmuur in de Oude Stad van Jeruzalem. Ze hadden tot dan toe de muur nog 
nooit in het echt gezien. Ze hadden ervan gehoord, ervan gedroomd, ernaar verlangd, maar nog nooit waren ze er zelf geweest. 

Zion Karsenti (72), de soldaat links op de foto, weet nog precies hoe de hereniging van Jeruzalem vijftig jaar geleden plaatsvond.

WACHTEN OP INSTRUCTIES
“De oorlogsdreiging was diep voelbaar in de dagen 
voordat de Zesdaagse Oorlog uitbrak”, vertelt Karsenti. 
“In het korte bestaan van de staat Israël hadden we 
twee oorlogen gevochten [Onafhankelijkheidsoorlog 
1948, Suezcrisis 1956, MT]. Nu dreigde de Arabische 
wereld opnieuw ons in de zee te drijven. Een heel reë-
le dreiging. Iedereen dacht: het is erop of eronder.
En toen kwamen de orders: jullie gaan bij het krieken 
van dag naar Jeruzalem. Onderweg in de truck naar 
Jeruzalem hoorden we op de radio een liedje, dat toen 
net uitgebracht was: Jeruzalem van goud - Jeroesjalajim 
sjel zahav. Doodstil was het. Het raakte ons diep om 
uitgerekend dat lied op weg naar Jeruzalem te horen. 
Iedereen dacht: dit komt van boven.”

VRESELIJKE DILEMMA’S
“We moesten de hekken opblazen, we gingen in de 
richting van de Olijfberg. Maar na het eerste hek 
waren de explosieven al op. Vreselijk, de dilemma’s 
die je dan krijgt. Er waren soldaten die geen mensen 
wilden neerschieten. Maar je moet wel, het is oorlog. 
Dat typeert de soldaten van het Israëlische leger, ook 
nu nog, de diepe onwil om een ander iets aan te doen. 
In alle loopgraven lagen soldaten, levend en dood - en 
je wist niet welke partij. Niemand had je daarover van 
tevoren verteld. Maar zionisme is zionisme. Granaten 
werden over en weer gegooid - tot de explosie. Op 
een gegeven moment begrepen we dat iédere officier 
dood of gewond was. Iedereen werd zijn eigen com-
mandant. Je was helemaal op jezelf aangewezen.”
Even valt Karsenti stil, maar snel vertelt hij weer 
verder: “We wachtten op de ochtend. Toen zagen we 
waar we tegen vochten. Het was een enorme forti-

ficatie. Er zou een vervangende eenheid komen aan 
het einde van de middag. Tot die tijd waren we op 
onszelf aangewezen. Zonder water, zonder eten. Nog 
maar een kwart van de mensen was overgebleven. We 
pakten peuken van grond van de Jordaniërs om maar 
iets in de mond te hebben. En toen we eindelijk terug 
konden, was iedereen bang te vragen naar zijn kamera-
den. Om vijf uur in de ochtend zouden we de volgende 
orders krijgen. - Dus wie sliep er nog die nacht?”

OP NAAR JERUZALEM
Karsenti en de anderen kregen een helse opdracht: via 
de berg naar het hospitaal Augusta Victoria en dan de 
Olijfberg af naar de Leeuwenpoort. Nu kregen ze wel 
hulp, vanuit de lucht met vliegtuigen en op de grond 
met tanks. “Dank God daarvoor”. Op de Olijfberg was 

er een kleine pauze, bij de nonnen. “Die zeiden, je hoeft 
niets te vrezen. Wonderlijk dat ze juist dat zeiden. Voor 
me zag ik de Oude Stad, het Jeruzalem van goud.”

“Het beslissende moment kwam toen we de order kre-
gen: optrekken naar Jeruzalem”, vertelt Karsenti. “Op 
het moment dat dat gezegd werd, kon niemand ons, mij 
meer tegenhouden. We moesten ons de berg afvechten 
naar de Leeuwenpoort. Tot in het dal. Daar verdeelden 
we ons in twee groepen, dicht tegen de muren aange-
drukt omdat er overal sluipschutters zaten. Ik weet 
nog zo goed”, zegt Karsenti als hij naar de plek in de 
Leeuwenpoort loopt, “dat hier een tank in brand stond. 
Ik voel nu wat ik toen en wij toen allemaal voelden: we 
keerden terug naar huis na tweeduizend jaar, naar het 
huis van ons volk. Ik had dat nog niet eerder zo gevoeld. 

De orthodoxe man
Op het plein voor de Klaagmuur pakt Karsenti de 
foto erbij die hij al de hele tijd onder zijn arm heeft 
meegenomen. Op een afstand staat een orthodoxe 
man geboeid te kijken. Hij kijkt naar de man, dan 
naar de foto, dan weer naar de man. En dan snapt 
hij het, en met groot enthousiasme loopt hij naar 
Karsenti toe. “Dat bent u, hè? Baruch HaShem en 
dank u wel!” Handen worden geschud en er wordt 
snel een foto gemaakt. Alles aan de orthodoxe man 
straalt uit hoe geweldig hij het vindt de man te zien 
die ervoor zorgde dat hij Jeruzalem nu zijn thuis 
kan noemen.

Foto: David Rubinger

Foto: David Szerman
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Mijn ouders hadden het wel altijd over ‘Jeruzalem, 
Jeruzalem’, maar ik besefte niet echt wat ze bedoelden.”
“Ik was overspoeld door emoties: dit is ónze hoofd-
stad. Dat ik dat nu mag vertellen, dat maakt me blij. 
Ontzettend blij. Daarom kom ik ook veel op scholen 
om hierover te vertellen.”

VERRASSING OP DE TEMPELBERG
“We gingen rennen, naar de Tempelberg, want dat 
doe je als je thuiskomt! En natuurlijk ook omdat er 
sluipschutters waren. De strijd was nog niet voorbij. 
Zovelen waren er inmiddels gesneuveld. Daardoor was 
de moraal laag. Toen we bij Bethesda waren hoorden 
we dat de commandant een verrassing had op de Tem-
pelberg. Vlak achter me liep rabbijn Goren. Hij ging de 
hele dag mee, als een soort beschermengel. Dat en de 
gedachte aan de verrassing dreef ons voort.”

“En dan ben je opeens op de Tempelberg. Maar de stad 
was nog niet bevrijd. Motta Gur liet iedereen naar de Al 
Aqsamoskee komen, ook de gewonden. Zodat iedereen 
elkaar kon zien. Er was een soort parade. Het was zo 
emotioneel. Motta Gur vond dat iedereen moest kunnen 
delen in het moment dat we weer thuis waren.”

DE FOTO
Dan staan we op het plein voor de Klaagmuur. “Baruch 
HaShem, dank aan Hem.” Karsenti zoekt even naar 
woorden. “Ik kom hier niet zo vaak. Ik voel de tranen.” 
De foto komt tevoorschijn. Zijn stem bibbert een 
beetje, net als zijn hand. Nu pas herkennen sommi-
ge mensen op het plein Karsenti. “Nadat we op het 
Tempelplein waren liepen we daar”, Karsenti wijst naar 
de plek, “door de poort, de Mugrabipoort. Ik ging als 
eerste door die poort.” Stilte. Zachtjes klinkt: “Dank aan 
God.” Karsenti heeft nu meer moeite met vertellen. De 
emoties dringen zich op, ook in zijn stem. “Goren had 
Thorarollen bij zich, dat weet ik nog goed. We stonden 
bij de muur, ongeveer daar ergens onder de Mugrabi- 
poort. Ik stopte als eerste een briefje in de muur.” 

En dan komen de tranen.

‘Ik voel nu wat ik toen 
en wij toen allemaal 
voelden: we keerden 
terug naar huis na 
tweeduizend jaar, naar 
het huis van ons volk.’

Mordechai (Motta) Gur
Mordechai (Motta) Gur was commandant van de 
55e luchtlandingsbrigade die Jeruzalem moest 
bevrijden. Gurs woorden werden - net als dé foto 
- symbool voor de hereniging van Jeruzalem: “De 
Tempelberg is in onze handen!” Beluister het frag-
ment via cvi.nl/mottagur.

TWEEVOUD 
Jeruzalem wordt in het Hebreeuws uitgesproken als Jeroesjalajiem. Veel Bijbelse plaatsnamen eindigen op 
-ajiem. Maar in het Hebreeuws kan -ajiem ook ‘twee’ betekenen. Een voorbeeld is jad (hand) - jadajiem (han-
den). Er lijkt dus iets dubbels in de naam te zitten.

SJALEEM 
De naam Jeroesjalajiem (soms ook: Jeroesjaleem) bestaat uit twee delen: jeroe en sjaleem (Salem, Genesis 
14:18). Taalkundig gezien betekent Jeroesjaleem oorspronkelijk ‘de plaats die Sjaleem gesticht heeft’.

Maar sjalem betekent ook ‘volmaakt’. De klassieke Joodse uitleg legt een verband met de binding van Isaak: 
“De Heere zal erin voorzien (Hebreeuws: jir’eh)” (Genesis 22:14). Abraham noemde de plaats dus ‘JHWH jir’eh’, 
terwijl Melchizedek (de midrasj identificeert hem met Sem, de zoon van Noach) hem al Salem had genoemd! 
Om beiden recht te doen, gaat de midrasj verder, voegde de Heere God zelf de twee namen samen tot Je-
roesjalajim: ‘De Heere voorziet volmaakt’.
Latere uitleggers hebben daar nog een diepere betekenis in gezien. Zij verbinden jir’eh met het woordje jir’ah, 
dat vrees, eerbied of ontzag betekent, de vreze des Heren. In Jeruzalem gaat het dus om de volmaakte vreze. 

BENEDEN EN BOVEN
Jeruzalem verbindt hemel en aarde. Dat wordt afgelezen uit Psalm 122: “Jeruzalem, jij welgebouwde, als een 
stad wel-verbonden tezamen!” (vers 3, Naardense Bijbelvertaling) Er is dus, met andere woorden, een Jeruza-
lem in tweevoud: een Jeruzalem beneden en een Jeruzalem boven. En die twee zijn wel-verbonden tezamen. 

HEMELS MODEL
Denk aan de opdracht die Mozes kreeg om een heiligdom te maken “overeenkomstig alles wat Ik u toon, 
het model van de tabernakel” (Exodus 25:8,9). Wat Mozes daar te zien kreeg, was volgens de Joodse uitleg 
de werkelijke tabernakel met alles wat daarbij hoort. Daarvan maakte hij een afbeelding op de aarde (vgl. de 
brief aan de Hebreeën). De werkelijkheid boven heeft een afspiegeling beneden. De afspiegeling beneden 
verwijst naar boven en ontleent daar zijn wezen aan.

Wat van de tempel geldt, geldt ook voor Jeruzalem. Het Jeruzalem dat boven is, is het hemelse ‘origineel’. 
Maar uiteindelijk zal het wezen worden verenigd met zijn afbeelding. Jeruzalem wordt nu werkelijk en 
volmaakt Jeruzalem zoals het bedoeld is: God woont er bij de mensen. En Israël en de volken aanbidden daar 
samen de ene, ware God. De volmaakte vreze in de welgebouwde stad, waar de Heere voorziet.

De naam Jeruzalem in de Bijbel en in de Joodse traditie

‘Een STAD in TWEEVOUD’
Tekst: Kees de Vreugd

Jeruzalem stad van de vrede, zeggen we vaak, zoals er bijvoorbeeld in Psalm 122 staat:  
“Moge er sjaloom in uw vestingen zijn, sjalwah (welvaart) in uw paleizen”. 

Foto: David Szerman

Foto: CvI
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Stel: je mag drie keer per jaar naar Jeruzalem om feest te vieren. Dat klinkt goed, toch? 
Voor het Joodse volk was dit geen vrijblijvendheid, maar het naleven van Gods geboden. 
Met Pesach, het Wekenfeest en het Loofhuttenfeest trok heel Israël naar Jeruzalem om bij 
de tempel God te aanbidden. Zo’n feestvierder wordt een pelgrim genoemd. En het was 
soms nog een hele opgave om elk jaar drie keer naar Jeruzalem te trekken. Een pelgrim ben 

je dus niet zomaar, daar moet je een bepaalde pelgrimsfactor voor hebben! 

1   WAAR DENK JE AAN BIJ JERUZALEM?

 A   Lekker! Wat mij betreft de beste kebabzaak in 
de regio.

 B  De Stad van de grote Koning waar de Here 
Jezus zal terugkeren. 

 C Ik lees er wel eens over in de Bijbel. 

2   PSALM 122 …

 A Ehm… Wat bedoel je?
 B  Daar staat toch iets over Jeruzalem?  

Even opzoeken.
 C Ik bid voor de vrede van Jeruzalem! 

3    ALS IK EEN VAKANTIE NAAR KEUZE  
MOCHT UITZOEKEN DAN GING IK NAAR: 

 A  Israël natuurlijk! Twee weekjes zonnen in  
Tel Aviv. Fijn! 

 B  Een mooie stad. Barcelona, Londen of  
Parijs bijvoorbeeld.

 C Jeruzalem! Ik kan niet wachten om (weer) te gaan.  

4   OP MIJN NACHTKASTJE… 

 A  Staat een schaaltje van aardewerk met de 
Klaagmuur erop. Souvenirtje van mijn reis naar 
Jeruzalem. 

 B Neemt mijn wekker een centrale plaats in.     
 C Ligt een opengeslagen reisgids over Israël.

5   MIJN FAVORIETE PLEK IN ISRAËL IS: 

 A De Oude Stad van Jeruzalem. 
 B Aan de oevers van het Meer van Galilea. 
 C Geen idee. Ik ben er nog nooit geweest.

6   ‘SHALOM’...

 A  Dat schrijf ik nog wel eens als afsluiting onder 
een e-mailtje.

 B  Daarmee begroet ik steevast mijn vrienden, 
familie en gemeenteleden.

 C Een sjaal om? Alleen als ’t koud is natuurlijk. 

7    MIJ MAG JE ’S NACHTS WAKKER  
MAKEN VOOR: 

 A Een sparerib. Liefst zo groot mogelijk.
 B  Een vers broodje falafel met een grote  

klodder hummus. 
 C  Nergens voor. Laat mij maar dromen  

over Jeruzalem! 

ONTDEK JE
PELGRIMS

FACTOR

MINDER DAN 30 PUNTEN? 
Oei, je kunt duidelijk nog wel wat 
voorbereidingen gebruiken. We ra-
den je aan om eens (wat vaker) een 
activiteit van Christenen voor Israël 
te bezoeken. Van harte welkom! 

 TUSSEN DE 31 EN 55 PUNTEN?
Je mag jezelf met recht een pelgrim 
noemen. Misschien valt er hier en 
daar nog wat bij te leren, maar daar 

hebben we wel vertrouwen in.  

55 PUNTEN OF MEER?
Je behoort tot de trouwe pelgrims. 
Het is een kwestie van tijd voordat je 
weer in Jeruzalem te vinden bent. 
Het gezegde ‘Volgend jaar in Jeru-
zalem!’ is jou op het lijf geschreven.

Hoe zit dat met jouw pelgrimsfactor?  
Ben jij klaar om naar Jeruzalem te 
trekken, of  kun je nog wel wat voorbereiding 
gebruiken? Ontdek de pelgrim in jou met 
deze test! 

1  A = 0 B = 10 C = 5
2  A = 0  B = 5 C = 10
3  A = 5 B = 0 C = 10
4  A = 10 B = 0 C = 5
5  A = 10 B = 5 C = 0
6  A = 5 B = 10 C = 0
7  A = 0 B = 10 C = 5 

JE PELGRIMSSCORE    
Tel de cijfers die bij je antwoorden horen  
bij elkaar op en bereken je eindtotaal.  
Wat is jouw pelgrimsfactor? 
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DE BERGEN  
rond 

JERUZALEM

DE OLIJFBERG
De Olijfberg wordt in het Oude Testament slechts twee keer bij naam genoemd. 
De eerste keer is in 2 Samuël 15:30, waar wordt verteld hoe koning David de berg 
huilend beklimt op zijn vlucht voor zijn zoon Absalom. Die had zichzelf tot koning 
van Israël uitgeroepen en was op weg was naar de stad. Koning David wilde bloed-
vergieten voorkomen. Daarom trok hij weg, over de Olijfberg naar de woestijn.
De andere keer dat de Olijfberg wordt genoemd is in de profetie van Zacharia over 
de komst van de Messias. Daar zullen Zijn voeten staan. Van die tijd profeteerde ook 
Daniël dat de doden zullen herrijzen. Daarom zijn door de eeuwen heen duizenden 
Joden begraven op de Olijfberg, waar zij geloven als eersten te zullen opstaan om 
hun Messias te begroeten.
Het is dan ook opmerkelijk dat in het Nieuwe Testament de Olijfberg het toneel is 
van drie hiermee samenhangende gebeurtenissen. Hier spreekt de Here Jezus Zijn 
rede over de laatste dingen uit (Matteüs 24). Hier, waar David huilde, doorleeft Hij 
het zwaarste lijden voorafgaand aan Zijn kruisiging. En hier vaart Hij ten hemel. Zo 
vormt de Olijfberg een boodschap van hoop na lijden.

DE BERG VAN HET VERDERF
In de Bijbel vinden we in 2 Koningen 23:13 de naam Berg van het verderf, in het He-
breeuws: har masjchit. Daar lezen we over koning Josia’s ijver om het land te zuive-
ren van de afgoden. Daarbij verontreinigt hij ook de offerhoogten die koning Salomo 
had gebouwd. De naam Berg van het verderf verwijst dus naar deze verderfelijke 
afgodendienst, waarmee Israël zich had ingelaten.
Volgens de Joodse traditie heette de berg oorspronkelijk Berg van de zalving, in het 
Hebreeuws: har misjcha. Hier werden de koningen van Israël gezalfd met olie van 
de olijfbomen op de berg. De verandering van misjcha naar masjchit is een bittere 
woordspeling om de zonde van Israël te onderkennen. In feite vormt de berg dus een 
schuldbelijdenis. Het woord Messias, masjiach, betekent ‘gezalfde’ en klinkt als een 
echo in deze woordspeling. Hij zal de schuld van het volk wegdragen.

DE BERG VAN DE BOZE RAAD
De Bijbel zelf noemt de Berg van de boze raad niet. Een Byzantijnse traditie vertelt 
dat het huis van de hogepriester Kajafas op deze berg stond. Hier werd besloten om 
Jezus te doden (Johannes 11:47). Ook verwijzen sommigen naar de raad van Achito-
fel aan Absalom toen deze Jeruzalem innam. (2 Samuël 17).
Volgens de overlevering sloeg de Griekse overheerser Antiochus Epiphanes hier zijn 
kamp op toen hij Jeruzalem veroverde in 165 voor Christus. De Britten bouwden 
tijdens de mandaatperiode op deze heuvel het Government House, van waaruit hun 
mandaat steeds meer ten gunste van de Arabieren werd gekeerd. In 1948 betrokken 
de Verenigde Naties dit huis.
Zo lijkt de Berg van de boze raad een plaats van tegenstand tegen God en Zijn volk. 
Tegelijkertijd moet opgemerkt worden dat de boze raad van Kajafas door Johannes 
wordt beschreven als onbewuste profetie. Jezus’ lijden was nodig voor de verlos-
sing. Zo getuigt ook deze berg op verborgen wijze van de verlossing.

WESTELIJKE HEUVEL
De Westelijke heuvel wordt in de Bijbel niet genoemd. In de loop der jaren breidde 
de stad van David zich uit omhoog en naar het westen en werd ook de Westelijke 
heuvel bebouwd. De kruisvaarders dachten dat het paleis van David op deze hoogte 
moest hebben gestaan en noemden deze daarom Sion. Daarom staat de Westelijke 
heuvel ook vandaag de dag nog bekend als de berg Sion.

DE BERG MORIA
God droeg Abraham op om zijn zoon Isaak te offeren op een berg in het land Moria. 
Die berg vinden we later in de Bijbel terug als de plaats waar de Jebusiet Arauna (of 
Ornan) een dorsvloer heeft. David koopt deze van hem om een altaar voor de Heere 
te bouwen, nadat het volk door de pest is getroffen als straf voor Davids initiatief 
een volkstelling te organiseren (2 Samuël 24 en 1 Kronieken 21). Hierna zegt David: 
“Dit hier is het huis van de Heere God”. Daarmee wordt de berg Moria de plek waar 
de tempel zal worden gebouwd.
De berg Moria is dus de plaats waar Gods tempel stond en volgens de profeet 
Ezechiël opnieuw zal staan. De berg van waaruit Gods Woord zal uitgaan. Zoals een 

» vervolg van pagina 1

kompas naar het noorden wijst en de juiste weg wijst, zo vormt de Moria ten noor-
den van de Davidstad een richtingaanwijzer voor het volk Israël.

HOOGSTE VAN ALLE BERGEN
“Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de Heere rondom Zijn volk”, klinkt Psalm 125. 
Verborgen tussen hogere heuvels vormt Jeruzalem als het ware een geheim dat 
nog niet geopenbaard is. Dat is het mysterieuze aan Jeruzalem. Zonde, lijden en 
verdrukking lijken de beloofde heerlijkheid van de stad te overschaduwen. Tegelij-
kertijd lijken de bergen rond Jeruzalem te getuigen van hetzelfde mysterie als in het 
evangelie: dit lijden is noodzakelijk in Gods plan.

In Jesaja 2 lezen we: “Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg met 
het huis van de Heere vast zal staan als de hoogste van de bergen en dat hij ver-
heven zal worden boven de heuvels.” Hier zien we dat situatie zoals Psalm 125 
beschrijft wordt omgekeerd. Niet langer ligt Jeruzalem verscholen, maar hoog, voor 
iedereen duidelijk zichtbaar. Hierom bidt het Joodse volk dagelijks in talloze gebe-
den: “Moge Jeruzalem spoedig herbouwd worden, in onze dagen”.

1. De Stad van David
2. De Olijfberg
3. De Berg van het verderf

4. De Berg van de boze raad
5. De westelijke heuvel (berg Sion)
6. De berg Moria (de Tempelberg)

De hurvasynagoge in de Joodse wijk van de Oude stad. Op de achtergrond ligt de Berg van de 
boze raad met rechtsbovenin het VN-Hoofdkwartier in het voormalige Britse Government House. 
| Foto: Flash90
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6 verwachting

HOF EN 
HOOFDSTAD

Tekst: Ds. Henk Poot

In de bergrede noemt Jezus Jeruzalem de stad van de grote Koning (Matteüs 
5:35) en daarmee grijpt Hij terug op Psalm 48. Alles wat je over Jezus en  

Jeruzalem kan zeggen, is terug te voeren op het eerste Testament, de Tenach.  
De verschijning van Christus is geen breuk met wat Gods Woord al eerder  

gezegd heeft. Het is de bekroning ervan.

HET PARADIJS
Wat maakt Jeruzalem zo bijzonder, dat God het uitverkoren heeft? De Joodse 
traditie verklaart dat Jeruzalem gelegen is waar vroeger het paradijs lag. Ik denk 
dat dit antwoord juist is. Jeruzalem ligt midden tussen de vier grote rivieren die 
ontsprongen in de hof van Eden en nog steeds, vermelden de grote profeten, is die 
bron aanwezig onder de Tempelberg. Het is ook logisch. Waar anders dan op deze 
plaats zal Israël wonen, zal God de eeuwen door geëerd worden en zal God Zijn 
openbaring schenken? Waar anders zal de voleinding plaats vinden en waar anders 
zal de Messias komen dan juist daar?

DUBBELE BETEKENIS
Jeruzalem moet voor Jezus een dubbele betekenis gehad hebben. Aan de ene 
kant is het voor Hem inderdaad de stad van de grote Koning en het huis van Zijn 
Vader. Nergens anders moet Hij zich zo thuis gevoeld hebben als daar. Hij kende 
de Schriften als geen ander en wist dat Hij hier ooit de troon van David, de troon 
van de Heere (1 Kronieken 29:23) zou bestijgen om de wereld te regeren. Als de 
profeten zeiden dat Israël hier ooit de Koning in Zijn schoonheid zou aanschouwen 
(Jesaja 33:17), dan wist Jezus dat zij over Hem spraken. In zekere zin leek Jezus 
zelfs op Jeruzalem. Hij was immers ook de bron van het levende water, in Hem 
woonde de volheid van God als in de tempel en in Hem was de rijkdom van kennis 
en wijsheid aanwezig (Kolossenzen 1:19 en 2:3).

Maar Jeruzalem had ook een andere kant: het was de stad van de Judaoi, de leiders 
van het Joodse volk. Zij zagen in Hem een tegenstander, iemand die de status quo 
verstoorde en een bedreiging vormde voor de breekbare relatie met de bezetter 
Rome.
Jezus weet dat Zijn weg naar het kruis zal leiden. Hij weet dat Jeruzalem de stad 
is waar dat zal gebeuren. Hier immers sterven de profeten (Lucas 13:33-35). Maar 
Hij komt Jeruzalem niet alleen binnen als een profeet, zelfs niet alleen als de aan 
Mozes beloofde profeet (Deuteronomium 18), Hij komt ook als Hogepriester.

JEZUS GAAT JERUZALEM BINNEN
De profeten hadden gesproken dat de beloofde zoon van David als koning en  
als priester in Zijn tempel zou resideren (Zacharia 6:13). Ook de Thora vertelt:  
Melchisedek, de vorst die Abram brood en wijn had gebracht, was een voor- 
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“Maar Juda zal voor eeuwig blijven,
Jeruzalem van generatie op generatie (…) 

En de Heere zal wonen in Sion.”
JOEL 3:20-21

De graftuin in Jeruzalem is ingericht als een hof. | Foto: upyernoz  CC2.0 Flickr.com

De hof
Het is opmerkelijk hoe vaak in de weg van 
het lijden van Jezus de hof genoemd wordt. 
Jezus bidt in de hof van Gethsemané, wordt 
daar gevangen genomen en naar de hof van 
de hogepriester gebracht. Vervolgens gaat Hij 
naar de hof van Pilatus en ten slotte wordt Hij 
ook na Zijn sterven begraven in een hof. Dat 
staat er niet zomaar. Het is een verwijzing naar 
het paradijs. Hier op deze plaats zal de tweede 
Adam de Vader verheerlijken en Zijn genade 
aan de wereld tonen.

afschaduwing van Hem als priester-koning van Jeruzalem. De Leeuw van Juda zou 
eerst Lam worden, het Lam Gods dat de zonden van Israël en de wereld zou wegdragen 
en daarmee de weg zou vrijmaken voor de vervulling van al Gods plannen en beloften 
(Jesaja 53:10). 

Maar er was nog een reden voor Jezus om Jeruzalem binnen te gaan: Zijn sterven zou 
plaats vinden op de helling van de berg Moria, waar ooit Abraham zijn enige zoon, zijn 
geliefde, bereid was te offeren aan God. Toen had de Messias, in de gestalte van de 
Engel des Heeren, Abraham bevolen te stoppen, omdat God zelf zich van een offer zou 
voorzien. Sindsdien had de berg die belofte ook in Zijn naam bewaard. Nu zou de Mes-
sias zelf op deze plaats zich laten binden en als Gods eniggeboren Zoon, Zijn Geliefde, 
de Vader gehoorzamen tot het einde.

TERUG NAAR DE VERLATEN STAD
Het evangelie van het Koninkrijk zal vanuit Jeruzalem naar de volkeren gebracht 
worden en daar tot aan het einde verkondigd worden. In die tijd zal Jeruzalem door de 
heidenen vertreden worden en in verval raken. Ook God zelf zal de stad verlaten en de 
Heilige Geest zal vertoeven onder de naties. Israël zal tijdens deze eeuwen, waarschijn-
lijk onbewust maar niet minder werkelijk, zijn God en Koning in de diaspora volgen.
Maar als het einde komt, zullen de stammen thuiskomen, het evangelie zal thuiskomen 
en God zal terugkeren. Dan zal ook de weerzin en de afgunst jegens Jeruzalem tot een 
hoogtepunt komen.

DE WEDERKOMST IS NABIJ
Maar dan is ook de ure aangebroken dat Jezus mag verschijnen als de Verlosser van 
Israël. Jezus zal terugkeren in Jeruzalem als de overste van de koningen der aarde, aan 
het hoofd van Zijn engelen zal de Zoon des mensen verschijnen voor de poorten van 
Jeruzalem. De profeten vertellen dat de koningen van de aarde verzameld en gericht 
zullen worden (Jesaja 24:22) en dat Jeruzalem een ongekende glans en heerlijkheid 
zal krijgen, omdat het Jeruzalem van boven zich zal vermengen met het Jeruzalem van 
beneden. Ooit had Jezus tegen Jeruzalem gezegd: ‘Gij zult mij niet meer zien totdat 
gij zult zeggen: gezegend Hij die komt in de naam van de Heere’. Dat grote moment is 
aanstaande. 
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Jeruzalem van generatie op generatie (…) 

En de Heere zal wonen in Sion.”

JOEL 3:20-21

In deze bijlage leest u de samenvatting van een aantal artikelen uit de 
glossy Jeruzalem. Nieuwsgierig naar de volledige artikelen? Bestel dan 
een exemplaar van deze unieke glossy vol met prachtige foto’s, verdie-
pende artikelen, leuke weetjes en grappige tests over Jeruzalem. 

Ja, ik bestel graag de glossy Jeruzalem

Dhr./Mw.

Voornaam of - letters:

Achternaam:

Straat + huisnummer:

Postcode + woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Ik bestel graag het volgende aantal exemplaren:                      (E 7,50 p.s.)

bij bestelling vanaf 3 exemplaren betaalt u geen verzendkosten 

   Ik machtig Christenen voor Israël om het totaalbedrag van mijn 
rekening af te schrijven

  Ik ontvang liever een acceptgiro

SEPA machtiging – Stichting Christenen voor Israël (CVI) – Incassant – ID: 
NL79ZZZ41887050000 – Henri Nouwenstraat 34, 3863 HV Nijkerk,  
Nederland. Door ondertekening geeft u toestemming aan CVI om een eenma-
lige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening 
af te schrijven overeenkomstig deze opdracht. Als u het niet eens bent met de 
afschrijving kunt u deze binnen acht weken laten terugboeken. Neem hiervoor 
contact met ons op.
 
  Handtekening:

Sturen aan:  Christenen voor Israël, Antwoordnummer 616, 3860 WB, Nijkerk
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