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Raketten  
op de Golan
Wat altijd werd gezien als ‘overslaand 
vuur’ van het conflict in Syrië, lijkt steeds 
meer gericht tegen Israël. Eind oktober 
werd een salvo van vier raketten op de 
Golanhoogvlakte afgeschoten. Niet ver 
van de Israëlische grens zijn troepen 
gestationeerd die gelieerd zijn aan de 
Iraanse Revolutionaire Garde. Iran maakt 
geen geheim van zijn ambitie om Israël te 
vernietigen. 

Pelikanen 

Jaarlijks vliegen duizenden migrerende 
pelikanen over Israël. Onderweg landen 
ze bij waterreservoirs en visvijvers in het 
land. Om viskwekers te behoeden voor 
de gulzigheid van de dieren, sponsort 
de Israëlische overheid een programma 
waarbij de dieren worden gevoed. Zo 
worden de dieren naar een centraal 
reservoir gelokt en blijven ze bij de 
visvijvers vandaan. Het ministerie van 
Landbouw had aangegeven te willen 
stoppen met het project, maar na protest 
van boeren en natuurbeheerders, is het 
programma voortgezet. | Foto: Flash90 

 

 Liefde en waardering

Om negativiteit op sociale media tegen te 
gaan, lanceerde de Nationale Studenten en 
Jongerenraad in Israël een sociale media-
campagne. Daarmee worden middelbare 
scholieren uitgedaagd een week lang liefde 
en waardering te posten voor drie personen 
die iets goeds hebben bijgedragen aan hun 
leven. Onder dezelfde hashtag verschenen 
prachtige odes aan gewone mensen die iets 
bijzonders betekenden voor de jongeren.
| Foto: Flash90

Am Yisrael chai - het volk Israël leeft. En blijft leven. Ook al geloven we dat,  
er is van tijd tot tijd zorg te horen over de bevolkingsgroei in Israël:  
zouden er straks niet meer Arabieren dan Joden in het land wonen?  

Omdat de Arabische bevolking sneller groeit dan de Joodse?

In die demografische trend is merkwaar-
dig genoeg in 2016 een kentering geko-
men. In het jaar 2000 was het geboorte-
cijfer onder de Arabische bevolking 4,3 
kinderen per vrouw, en 2,6 voor de Joodse 
bevolking. Inmiddels is het geboorte-
cijfer onder de Joodse bevolking hoger 
dan onder de Arabische bevolking: 3,16 
tegenover 3,11. Nog opmerkelijker is deze 
ontwikkeling als je je bedenkt dat het 
vruchtbaarheidscijfer in Israël het hoog-
ste is van alle ontwikkelde landen in de 
OESO en dat de Israëlische vrouwen 

van nu meer kinderen krijgen dan hun 
moeders destijds. Dat is opmerkelijk 
omdat met een toenemende ontwikkeling 
en welvaart van het land het geboortecijfer 
eigenlijk altijd afneemt.

Tegen alle logica en verwachting in zien 
we in Israël een bevolkingsontwikkeling 
die we misschien wel mogen typeren met 
‘wonder’. Er worden meer baby’s geboren 
onder de Joodse bevolking. Al gauw den-
ken we dan aan de tekst uit de Bijbel “wees 
vruchtbaar, word talrijk” (Genesis 1:28). 

Maar direct volgend op deze woorden 
staat: “Vervul de aarde en onderwerp 
haar”. Volgens een Joodse uitleg ligt hier 
het antwoord op het ‘waarom’ van het 
krijgen van kinderen, een antwoord dat 
iedereen in Israël kent. Omdat Israël een 
natie bouwt. Israël bouwt een land; gelo-
vigen en ongelovigen vervullen zo Gods 
opdracht. Dat bouwen is nooit ten koste 
van mensen, en altijd ter ere van God. Dat 
is leven zoals God het bedoeld heeft, dat 
is Am Yisrael chai. | Foto: Flash90

Am Yisrael chai



Nu kom ik dat wel vaker tegen, ook bij hedendaagse theo-
logen: Jezus heeft alles veranderd. Jeruzalem heeft een ande-
re betekenis gekregen, de plaats van Israël is veranderd en de 
toekomst die we verwachten ziet er anders uit. Maar het is 
de vraag of dat allemaal wel zo is?

Beloften veranderen niet
Wat me ook raakt, eigenlijk nog meer, is de immense trouw 
van God aan wat Hij beloofd heeft aan de vaderen, aan Abra-
ham, Isaak en Jakob. Tegen Mozes zegt God dat Hij Israël 
uitverkoren heeft omwille van de vaderen (Deuteronomium 
7:8). Dat is op zijn minst vierhonderd jaar later. Maar of het 
nu vierhonderd of vierduizend jaar later is, Gods trouw slijt 
blijkbaar niet. In Psalm 105 lezen we dat God de kinderen 
van Israël het land geeft zoals Hij Abraham beloofd heeft. In 
Lucas 1 horen we Maria zelfs zingen dat haar zoon, de Mes-
sias, geboren wordt omdat de Heere dat voorzegd heeft aan 
Abraham. Oom Zacharias jubelt dat God Zijn heilig verbond 
gedenkt, de eed die Hij zwoer aan Abraham (Lucas 1:73). Pau-
lus schrijft dat het de roeping van Christus is om de beloften 
van God aan de vaderen te bevestigen (Romeinen 15:8) en in 
dezelfde brief onderstreept hij dat sommige van zijn volks-
genoten vijanden van het evangelie geworden zijn, maar dat 
dat is ter wille van de mensen aan wie hij schrijft. En dat ter 
wille van de vaderen zij nog steeds geliefden van God zijn.

Nieuw bevestigt oud
Ik geloof dus niet dat met Christus de dingen anders ge-

worden zijn dan God ooit gezegd heeft. De heilige Schrift is 
ongebroken en het Nieuwe Testament verandert het Oude 
niet. Het bevestigt dit! Paulus schrijft, opnieuw in de Ro-
meinenbrief, dat Gods trouw alles verduurt: “Als sommigen 
ontrouw geworden zijn, zal dan hun ontrouw de trouw van 
God teniet doen? Volstrekt niet”.
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Romeinen 3:3

Israël
●   Uw dankgebed voor de Balfour- 

verklaring, die honderd jaar gele-
den door de Britse minister  
James Balfour werd uitgegeven.  
Deze verklaring ondersteunde 
de zionistische plannen voor een 
Joods Nationaal tehuis in het  
Britse mandaatgebied. Deze stap 
doet denken aan de houding van 
koning Kores (Ezra 1:1-11).

●   Al jarenlang mag Christenen voor 
Israël armen in Israël helpen, onder 
meer via het Jaffa Instituut en de 
gaarkeuken van Hineni. Dank dat we 
op deze manier onze naam op een 
praktische wijze mogen uitleggen.

●   Blijf bidden dat het toenemende 
antisemitisme en antizionisme 
herkend en bestreden zal worden. 
Bid om moed om op te komen voor 
het Joodse volk wereldwijd.

Voorbede
●   Het is bijzonder dat wij als chris-

tenen en voorbidders dag in dag 
uit betrokken mogen zijn bij het 
herstel van Israël. De Heere zegene 
u in bewogenheid en gebed.

●   Bidden voor Israël betekent ook ons 
leven afstemmen op de boodschap 
van de Bijbel, om zo te leven dat we 
vrijmoedig voorbede kunnen doen 
voor Israël en zo mogen wandelen 
in het licht (1 Johannes 1:5-7).

●   Bid voor de veiligheid van de 
schoolkinderen en de school- 
gebouwen in het zuiden van Israël, 
rond de grens met Gaza.

Christenen voor Israël
●   Doe voorbede voor onze broeders 

en zusters in het Midden-Oosten, 
die vernederd en verdrukt worden 
door hun omgeving. Ze leven in 
onzekerheid over hun toekomst. 
Bid voor hen die vervolgd worden 
(1 Korintiërs 12:26,27).

●   Siew Fong Chan uit Singapore is 
betrokken bij ons educatieve werk 
in Azië. Over ons Bijbels onderwijs 
zegt ze: “Uitgebreid, begrijpelijk, 
analytisch, informatief en geba-
seerd op gedegen Bijbelstudie.” Bid 
voor dit studiemateriaal, dat het in 
de landen waar we een inter- 
nationale afdeling hebben bestu-
deerd en in praktijk gebracht zal 
worden.

●   Dank dat zeventig jaar geleden de 
historische stemming plaatsvond in 
de Verenigde Naties, die uiteindelijk 
leidde tot het uitroepen van de 
staat Israël. Een teken van de tijd. 
Verstaan wij de vele tekenen in onze 
tijd? (Matteüs 16:1,2; Lucas 12:54-56).
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God is voor eeuwig trouw

Gebedspunten
Pieter Bénard

Ingezonden
Niet oordelen
Het is jammer dat bij op zich een goede boodschap ook vaak 
een oordeel zit naar medechristenen. Wanneer ik naar mijn 
eigen geloofsproces kijk, heeft God zelf mij beetje bij beetje 
laten zien hoe het zit met Israël. Op Zijn tijd. Procesmatig. 
Door in het Woord van God, wat immers het tweesnijdend 
zwaard is, te blijven lezen, kan het niet anders dan dat men 
tot erkentenis van de waarheid komt. Helaas zijn onze 
hersenen niet in staat om alles in één keer te vatten. Meer 
en meer zie ik dat God met een ieder van ons een weg gaat. 
Samen zijn we het lichaam van Christus. Laten we daarbij 
niet oordelen. Je weet immers nooit wat God in het hart van 
je medemens aan het doen is. En daarbij komt, het is God 
zelf die bepaalt wanneer en wiens ogen open zullen gaan.

I. Wesselman

Bij de voorbereiding van een toespraak werd ik onlangs geraakt door een  
opmerking van Calvijn, de grote reformator. Bij een toelichting op Psalm 48  
zegt hij bijna terloops: ‘Nadat nu Christus door zijn komst in de wereld die  
wereld vernieuwd heeft, slaat alles wat vroeger gezegd was van die stad nu  
op het geestelijk Jeruzalem, dat over alle delen van de wereld verspreid is’. 

Uit alle Nederlandse provinciën kwamen de afgelopen weken honderden mensen naar de open dagen in het Israëlcen-
trum in Nijkerk. Ze kregen een warm welkom in het prachtige nieuwe pand, met lezingen, workshops en veel gezellig-
heid. Maar ook nu deze dagen voorbij zijn, heten we u graag welkom in het Israëlcentrum.  
We ontmoeten u graag. De koffie staat klaar. | Foto’s: CvI

Een warm welkom
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Kanttekening

Ontdekking
2017 is een jaar van herdenken. De 
afgelopen tijd hebben we in onze 
krant én in een prachtig informa-
tief magazine uitgebreid aandacht 
gegeven aan hoe Jeruzalem vijftig jaar 
een herenigde stad is. Een andere 
grote gebeurtenis was honderd jaar 
geleden de ondertekening van de 
Balfourverklaring (u leest daarover in 
deze krant elders meer), het inter-
nationaalrechtelijke begin van de 
oprichting van de Joodse staat Israël.
Op 29 november is het zeventig jaar 
geleden dat in de vergadering van 
de Verenigde Naties in New York 
het verdelingsplan voor het Mid-
den-Oosten werd aangenomen. Dat 
betekende voor het Joodse volk na 
bijna tweeduizend jaar rondzwervin-
gen eindelijk een Joods thuisland, een 
veilige haven. Volgend jaar wordt dat 
herdacht en gevierd.

Een herdenking waar we in Neder-
land vanwege de grote aandacht niet 
omheen kunnen is die van vijfhon-
derd jaar Reformatie, de kerkhervor-
ming. In één van de donkerste perio-
des van de geschiedenis, aan het eind 
van de middeleeuwen, brak het licht 
van het Woord van de Heere God 
weer door. De Bijbel kwam beschik-
baar in de landstaal; iedereen kon 
persoonlijk het goede nieuws van ge-
nade en verlossing lezen. Men hoefde 
niet meer te geloven op gezag van de 
geestelijkheid. Helaas betekende het 
voor de verhouding tussen Joden en 
de rest van de bewoners van Europa 
geen verbetering. Het is op z’n zachts 
gezegd pijnlijk te lezen dat de grote 
Duitse kerkhervormer zich in zijn 
latere leven tegen het Joodse volk 
keerde. Door de tijd heen heeft dat 
veel haat, hoon, spot, vervolging en 
dood teweeggebracht, mede doordat 
notoire antisemieten zich op zijn 
uitspraken beriepen.

Pas in de tijd van de Nadere Refor-
matie in de zeventiende eeuw en on-
der invloed van de Engelse puriteinen 
kwam er bij sommigen liefde voor het 
‘oude bondsvolk’, zoals er in die krin-
gen over de Joden werd gesproken. 
Ook zijn er altijd enkelingen geweest, 
bij wie door het zorgvuldig lezen 
van de hele Bijbel de ogen werden 
geopend voor Gods betrouwbare 
beloften en onvoorwaardelijk liefde 
voor Zijn oogappel Israël.
Het met open hart en trouw lezen 
van de Bijbel is nodig om niet alleen 
het eigen zielenheil te gaan zien, 
maar ook het van plan van de God 
van Israël met Zijn eigen volk. Op 
weg naar de komst van de Messias en 
de voleinding.

Pim van der Hoff, hoofdredacteur
pvdhoff@cvi.nl

In 2007 pleegde Hamas een gewelddadige 
coup in de Gazastrook. Tientallen men-
sen van de Palestijnse Autoriteit werden 
door Hamasmilitanten verjaagd, verminkt 
of vermoord. Sindsdien zwaait de terreur-
beweging, die de vernietiging van geheel 
Israël op haar programma heeft staan, 
de scepter in Gaza. Die tweedeling in het 
Palestijnse bestuur heeft het vredesproces 
tussen Israël en de Palestijnen danig in de 
weg gezeten. Geen van de partijen verte-
genwoordigt immers ‘alle Palestijnen’. 
Dat Hamas nu bereid is de PA weer het 
bestuur over de Gazastrook in handen te 
geven, wordt dan ook door velen gezien 

als een hoopvol signaal dat de Palestijnen 
de gelederen sluiten en als één partij aan 
de onderhandelingstafel kunnen plaats-
nemen.

Erkenning Israël
Israël en de Amerikaanse overheid 
hebben van Hamas geëist dat de organi-
satie Israël erkent en de wapens neerlegt. 
Hiertoe is Hamas echter niet bereid. 
Integendeel. Hamas heeft aangegeven de 
hereniging te zien als een versterking van 
het ‘verzet’. In een toespraak zei Hamas-
leider Yahya Sinwar: “De tijd dat Hamas 
over erkenning van Israël sprak is voorbij. 

Nu bespreekt Hamas wanneer we Israël 
van de kaart zullen vegen.”
Dergelijke uitspraken bieden weinig hoop 
op hernieuwde vredesbesprekingen. 
Daar komt nog bij dat Hamas onlangs 
de banden met Iran hernieuwde en kan 
rekenen op steun uit Teheran. Dat stemt 
niet gerust. Zeker niet nadat ook vanuit 
Iran dreigende taal Israëls kant op kwam. 
Nadat de VS de wereld opriepen om 
strenger op te treden tegen de agressie 
van Iran, zwoer de Iraanse Revolutionaire 
Garde “de meedogenloze strijd tegen de 
zionistische entiteit meer vastberaden en 
krachtiger te vervolgen dan ooit”.

Op zondag 17 september 2017 
heeft de Heere op 95-jarige leef-
tijd tot zich genomen zijn dienst-
knecht Hendrik Willem Scholten. 
In de hoop op de spoedige  
opstanding en komst van de 
Heiland.

Henk was één van de oprichters van 
Christenen voor Israël in 1980. Ik 
herinner mij nog dat ik hem samen 
met mijn vader Karel van Oordt in 1979 
bezocht toen hij nog directiesecretaris 
was bij de gordijnen en tapijtgroothan-
del Holland Haag. Hij was gelijk bereid 
om samen met mijn vader zich in te 
zetten om in de kerken van Gods trouw 
aan Israël te spreken; Zijn onwankelba-
re trouw aan Israël en Zijn onwankel-
bare trouw aan de gemeente.
Henk was een veelzijdig mens en 
had ook veel ervaring. Of het nu ging 
om verkoop, inkoop, financiering of 
financiën. Henk had ervaring in al deze 
disciplines. Maar bovenaan stond zijn 
enthousiasme om zich in te zetten 

in de gemeente, maar ook zijn gave 
om dingen zakelijk te houden zodat 
zaken niet ontspoorden in bestuurlijk 
opzicht. Hij was eerst penningmeester 
van Christenen voor Israël, vervol-
gens secretaris. Daarnaast was hij als 
professionele vrijwilliger verantwoor-
delijk voor de eerste catalogus in 1983 
en vele daarop volgenden van het Israël 
Producten Centrum.

Nadat hij deze taken had overgedra-
gen aan een opvolger bleef hij nog 
vele jaren betrokken als commissaris 
bij het Israël Producten Centrum. 
Henk is ook nog in de jaren daarna 
actief geweest bij het organiseren van 
Israëlavonden en het bezoeken van 
Israëlconsulentes. Ook was Henk 
één van de initiatiefnemers van het 
King David Fund en nam hij ook 
verantwoordelijkheid gedurende een 
moeilijke periode van het fonds.
Hij was voor mij een groot voorbeeld 
van geloof en doorzettingsvermogen. 
Ik heb veel van hem mogen leren, en 
dat geldt niet alleen voor mij, maar 
eigenlijk voor velen binnen Christe-
nen voor Israël. Zijn grote hobby was 
verkoop en dat gold zowel voor de 
boodschap als ook voor de producten. 
Eén van zijn uitspraken was als ik 
iets te goedkoop wilde aanbieden: “Je 
moet wel een goede prijs vragen, weg-
geven kan iedereen. Je maakt mensen 
blij met een goed product tegen een 
eerlijke prijs.”In alles wat hij deed en 
zei stond de Here Jezus centraal.

Hoopvol of gevaarlijk?

Hamasleider Ishmael Haniyeh spreekt de pers toe na een toenaderingsgesprek met de Palestijnse Autoriteit in Egypte. Aan zijn rechterhand staat Yahya Sinwar. | Foto: Flash90
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Foto: CvI

Al enige weken gonst het in de media over de historische toenadering tussen de Palestijnse  
Autoriteit en Hamas. Betekent het herstel in de breuk tussen deze twee partijen in de  

Palestijnse gelederen een nieuw impuls voor het vredesproces? Of juist een gevaar voor Israël?

Toenadering PA en Hamas
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Reformatie en  
verootmoediging

Aan het begin van het boek Daniël komen we hem tegen als 
iemand die zich niet wilde verontreinigen met de gerechten 
van de koning of de wijn die hem geschonken werd. Toch 
bad Daniël later: “Wij hebben gezondigd, wij hebben onrecht 
gedaan, wij hebben goddeloos gehandeld, wij zijn in opstand 
gekomen door af te wijken van Uw geboden en bepalingen. 
Wij hebben niet geluisterd naar Uw dienaren, de profeten, 
die in Uw naam spraken” (Daniël 9:5,6). “Nu dan, Heere onze 
God, (...) wij hebben gezondigd, wij hebben goddeloos ge-
handeld (...) want om onze zonden en om de ongerechtighe-
den van onze vaderen zijn Jeruzalem en Uw volk tot smaad 
geworden” (Daniël 9:15,16).
Daniël beleed de collectieve schuld van zijn volk. Ook al was 
hij zelf een man die nooit voor een afgodsbeeld zou buigen, 
hij wist van de verschrikkelijke afgodendienst van die in Juda 
had plaatsgevonden voorafgaand aan de ballingschap. Hij 
bad niet ‘zij hebben gezondigd’ maar ‘wij hebben gezondigd’.

Reformatie
In de tijd van Daniël was grondige reformatie en herleving 
van het ware geloof nodig. Zijn gebed droeg daar geweldig 
aan bij. Vijfhonderd jaar geleden was ook grondige reforma-
tie en herleving nodig. De prediking en de geschriften van 
onder andere Maarten Luther hebben tot de Reformatie 
geleid. Op 31 oktober gedenken wij het aan de deur van de 
kerk van Wittenberg spijkeren van zijn 95 stellingen. Het 
was toen een terugkeer naar het gezag van de Bijbel alleen en 
een bevrijdende herontdekking van de leer van de genade en 

de rechtvaardiging door het geloof. Het heeft in de eeuwen 
daarna geleid tot grote geestelijke opwekkingen wereldwijd 
en het op gang komen van de moderne zendingsbeweging. 
Een van de principes van de Reformatie van de zestiende 
eeuw was dat de kerk zich moeten blijven hervormen. We 
hebben voortgaande reformatie nodig.

Voortgang nodig
Ook nu we alweer vijfhonderd jaar verder zijn met de 
kerkgeschiedenis is verdere reformatie en herleving nodig. 
Waar deze zelfde Maarten Luther de mist mee ingegaan is, 
betreft dat wat hij geschreven heeft over de Joden. De meeste 
verschrikkelijke vervloekingen en verwensingen heeft hij 
over hen uitgesproken en hij heeft ook de kerken van de 
Reformatie grote aanzet gegeven om antisemitisch te blijven. 
Hitler heeft zijn uitspraken veelvuldig gebruikt om zijn plan 
het Joodse volk uit te roeien te onderbouwen. Wij hebben 
voortgaande reformatie nodig omdat de kerk, het christen-
dom, zowel katholiek, orthodox als protestant, eeuwenlang 
zichzelf als het ware geestelijke Israël is gaan beschouwen en 
heeft geleerd dat de kerk in de plaats van Israël is gekomen.

Verootmoediging
Het is nu vooral op dit gebied dat we onze leer grondig moe-
ten herzien. De kerk heeft Israël als verbondsvolk van God 
namelijk niet vervangen. Gods bijzondere roeping voor Isra-
el, Israëls uitverkiezing, de beloften aan de vaderen gedaan 
en de verbonden die God met Israël heeft gesloten zijn niet 
ineens van tafel geveegd door de komst van Christus. Inte-
gendeel, Hij kwam om de beloften aan de vaderen gedaan te 
bevestigen (Romeinen 15:8). 
Door de eeuwen heen is het Joodse volk in de naam van 
Jezus Christus onnoemelijk veel leed aangedaan. Zoge-
naamd in Zijn naam zijn Joden gediscrimineerd, verdreven, 
gevangengezet, mishandeld en op grote schaal vermoord. 
De woorden van profeet Daniël zijn zo toepasselijk voor ons 
als christenen: “Wij hebben gezondigd, wij hebben onrecht 
gedaan, wij hebben goddeloos gehandeld.” “Om onze zonden 
en om de ongerechtigheden van onze vaderen (...) is Uw volk 
tot smaad geworden.” Vaak bleef het Oude Testament (beter 
gezegd ‘de Tenach’, de Bijbel die Jezus las) grotendeels een 
gesloten boek voor de kerk: “Wij hebben niet geluisterd naar 
Uw dienaren, de profeten, die in Uw naam spraken.”

Collectieve schuld
Soms reageren mensen op preken of lezingen die gaan over 
het christelijke antisemitisme met de opmerking: “Maar dat 
betreft ons toch niet? Zo denken wij toch helemaal niet”. 
Gelukkig als dat zo is, maar als je je verdiept in de geschiede-
nis van de kerk in haar relatie tot Israël dan krijg je vanzelf 
een besef van collectieve schuld. Dit is het meest verkeerde 
en het meest trieste wat zich in de leer en in het gedrag van 
de kerk − het christendom − heeft voorgedaan. 
Het gebed van Daniel heeft veel positieve gevolgen gehad. 
De terugkeer naar het land uit de Babylonische ballingschap 
in de tweede helft van de zesde eeuw voor Christus is toen 
op gang gekomen. Hij las in het boek Jeremia dat de balling-
schap zeventig jaar zou duren en dat zette hem aan tot ver-
ootmoediging, schuldbelijdenis en gebed. Wat een prachtig 
voorbeeld voor ons. Wij lezen in de Bijbel over de terugkeer 
van het Joodse volk uit alle landen waarheen het verdreven 
is. Het mag ons aanzetten tot verootmoediging en schuldbe-
lijdenis van datgene wat binnen het christendom zo vreselijk 
mis is gegaan.

Gebed voor  
Israël
Op maandag 2 oktober 2017 moch-
ten we het nieuwe Israëlcentrum in 
gebruik nemen. Bijzonder dankbaar 
zijn we dat er nu een visitekaartje 
van Israël in Nederland mag staan. 
Mogelijk gemaakt door vrienden van 
Israël die dit aan ons verhuren tegen 
een schappelijke prijs. Op 26 oktober 
2017 heeft de ambassadeur van Israël 
samen met opperrabbijn Jacobs het 
pand officieel geopend.

In het midden van het gebouw is een 
eenvoudige gebedskamer ingericht. 
Voor ons de belangrijkste plek. Dat 
is de plaats waar we het aangezicht 
van de Heere willen zoeken; voor Zijn 
volk Israël, voor de gemeente, voor 
dit bescheiden werk waar u en ik deel 
van uit mogen maken. Op het gebed 
van Daniël vond de terugkeer uit de 
ballingschap uit Babel plaats in de 
zesde eeuw voor onze jaartelling. De 
terugkeer van het Joodse volk in onze 
dagen is een antwoord van God op 
de gebeden van duizenden christe-
nen en Joden.
Net als in de tijd van Daniël, Ezra, 
Nehemia gaat dat niet zonder tegen-
stand. De tegenstander van God en 
mensen zit nooit stil. Het is een gees-
telijke strijd waar we in staan. Dan is 
het ook bijzonder om Zijn nabijheid 
telkens weer te mogen ervaren. Zoals 
een paar jaar geleden toen het oude 
gebouw bijna verwoest werd door 
een overslaande brand bij de buren. 
De brandweer zei dat binnen een 
paar tellen ook het Israëlcentrum 
door de enorme hitte in vlammen zou 
opgaan. Het is niet gebeurd. Slechts 
één raam knapte door de hitte, maar 
er ontstond geen brand. 
Bewaard zijn we ook bij de bouw 
van het nieuwe Israëlcentrum. Het 
is opmerkelijk dat alleen christenen 
zich met ons werk verbonden voelen 
bij de bouw betrokken waren. Dat 
hebben we niet gezocht, maar dat 
bleek tijdens de bouw. En ik kan u 
verzekeren dat vele voor de buiten-
staander niet zichtbare wonderen 
zich voltrokken, zodat we op tijd 
konden verhuizen. Zo is het ook met 
Israël. Je ogen moeten soms telkens 
opnieuw geopend worden voor de 
wonderen die God aan het Joodse 
volk in het land geeft. Daar gaan 
we het komende jaar bij stil staan. 
Zeventig jaar Israël, zeventig jaar 
genade en bewaring.

Psalm 105:1
“Looft de Here, roept zijn naam aan,
Maakt onder de volken zijn daden 
bekend.”

We kennen Daniël als een man die de Heere God boven alles vreesde. Hij bleef drie keer per dag bidden tot 
zijn God, zelfs toen er een verbod daarop ondertekend was door de koning. Hij wist dat hij daardoor mogelijk 
in de leeuwenkuil geworpen kon worden. Maar toch bleef hij op zijn knieën gaan, bad en dankte hij voor het 

aangezicht van God door open vensters in de richting van Jeruzalem.
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rvoordt@cvi.nl

De deur van de kapel in Wittenberg, waaraan Luther eens zijn 

95 stellingen spijkerde.
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VN-Mensenrechtenraad 
helpt BDS
Onlangs ontving de directeur van het 
Israëlische telecommunicatiebedrijf 
Bezeq een brief van de VN-Men-
senrechtenraad. Het bedrijf bezit 
namelijk veel onroerend goed in 
betwist gebied in Judea en Samaria. 
Of het bedrijf zijn ‘koloniale acti-
viteiten’ maar even wilde stoppen, 
anders zou de raad het bedrijf op een 
lijst met mensenrechten schendende 
bedrijven moeten plaatsen. Op deze 
manier intimideert de raad ook an-
dere bedrijven die in Israël opereren 
en werkt het mee aan de boycot 
desinvestering en sanctie-beweging 
tegen Israël.

Grenshek effectief

Israëls nieuwe grenshek met Egypte 
blijkt effectief. Sinds het hek twaalf 
maanden geleden werd voltooid, is 
geen één persoon erin geslaagd via 
deze grens illegaal het land in te ko-
men. Het hek is niet alleen gebouwd 
om illegale immigranten te weren, 
maar ook om terreurinfiltratie vanuit 
de Sinaïwoestijn tegen te gaan.  
| Foto: Flash90

Verloren en gevonden
Een orthodoxe man uit Bnei Brak, 
nabij Tel Aviv, liet tijdens een onfor-
tuinlijke busrit een rolletje contant 
geld ter waarde van zo’n tienduizend 
dollar uit z’n zak vallen. Bij het in-
specteren van de bus werd het rolle-
tje geld gevonden door de Arabische 
buschauffeur, die het geld inleverde 
bij de politie. Na een berichtje in een 
lokale krant meldde de passagier zich 
bij het politiebureau en kreeg hij zijn 
geld netjes terug.

Oekraïne eert 
moordenaar

In de West-Oekraïense stad Vinnitsa 
werd een standbeeld onthuld voor 
Symon Petliura, een vermaard Oekra-
iens strijder ten tijde van de Russische 
Revolutie. De onthulling is onderdeel 
van Oekraïense inspanningen om de 
nationale geschiedenis te bekrach-
tigen. Petliura was echter ook de 
leider van enorm veel pogroms tegen 
Joden in het land; hij heeft veel Joods 
bloed aan zijn handen. Het is daarom 
extra pijnlijk en bedenkelijk dat het 
beeld werd onthuld in de Yerusalim-
ka-buurt, nabij een kleine, functione-
rende synagoge. | Foto: Koen Carlier

K
o

e
n

 C
a

rl
ie

r
P

au
l 

v
a

n
 d

e
r 

B
a

s

Yacov en zijn vrouw op de luchthaven, vlak voor vertrek naar Israël. | Foto: CvI

Breng de Joden thuis 

Honderd jaar Balfourverklaring

Blij weerzien met Yacov

Waarom steunden de Britten 
een Joods nationaal tehuis?

De voorbije dagen hebben we olim uit Zhitomir, Tjerkacci, Vinnitsa, Kherson, Chmilnitksy, Kamenets-Podolsky, 
Chernovtsy, Trostjanets en Lvov naar de luchthavens gebracht voor hun vertrek naar Israël.  

Onder de vele olim had ik Yacov en zijn vrouw Sofia in mijn busje uit de voormalige sjtetl Trostjanets!

Bijna honderd jaar geleden ondertekende de Britse minister van Buitenlandse Zaken  
Arthur James Balfour zijn brief, die bekend zou worden als de Balfourverklaring.  
De brief, gericht aan de zionistische voorman baron Lionel Walter Rothschild,  

maakte kenbaar dat de Britse regering welwillend stond tegenover "de vestiging  
in Palestina van een nationaal tehuis voor het Joodse volk".

Yacov heb ik leren kennen in sep-
tember 2011. Zijn levenswerk was het 
opknappen van een Joods massagraf 
van 336 Joden uit zijn sjtetl, die in 1919, 
van 4 tot 10 mei, bij een pogrom op 
beestachtige wijze zijn afgeslacht met 
hooivorken, messen en ander bruik-
baar materiaal, onder wie ook Yacovs 
grootvader!
Bij dat massagraf hebben we een goed 
gesprek gehad over de terugkeer. Het 
Joodse massagraf is gerenoveerd, maar 
een officiële onthulling is er nooit geko-
men, omdat de oorlog nog volop woedt 
in het oosten van Oekraïne. Yacov ver-
telde ons: “Er is iets in mijn hart: ik en 

mijn vrouw, als laatsten van onze hele 
familie, moeten nu naar Israël gaan.” 

Vestzak
We kwamen ’s avonds laat aan in hun 
stadje om hun reistassen op te halen 
voor een ritje van iets meer dan twee 
uur naar de luchthaven van Vinnitsa! 
Voor vertrek vraag ik altijd twee keer: 
“Beste mensen, controleer of je je pas-
poort bij hebt, dit is het voornaamste; 
anders kun je niet vertrekken!” Yacov 
antwoordde: “Ik heb de paspoorten bij 
me in mijn vestzak!” Onderweg hebben 
we veel gepraat, maar opeens zei Yacov: 
“Koen, stop nu alsjeblieft.” “Maar”, 

protesteerde ik, “in tien minuten is 
er een benzinepompstation waar we 
even pauze kunnen houden.” Ik moest 
stoppen, want Yacov realiseerde zich 
dat hij vlak voor het instappen in ons 
busje een ander vest had aangetrokken! 
We stonden even versteld. Wij konden 
niet terug, de vlucht missen was geen 
optie. We bleven allen rustig, pleegden 
wat telefoontjes en ja, iemand zou met 
die paspoorten komen. Maar zou het 
wel allemaal op tijd lukken? Eenmaal 
aangekomen op de luchthaven hoorden 
we goed nieuws: de vlucht was met drie 
uur vertraagd! Vlak voor het afscheid 
kwamen Yacov en Sofia ons bedanken 
en zei Yacov: “De Almachtige wil dat ik 
naar huis ga ondanks de hindernissen!” 

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

Weinig brieven hadden meer invloed op de wereldgeschie-
denis. De legendarische Israëlische politicus Abba Eban 
noemde de Balfourverklaring zelfs “de beslissende over-
winning van het Joodse volk in de moderne geschiedenis”. 
De verklaring was een enorme steun in de rug voor de 
zionistische beweging: het Verenigd Koninkrijk was destijds 
immers een van de machtigste landen ter wereld en was in 
1917 aan de winnende hand in de Eerste Wereldoorlog. Een 
handige bondgenoot dus.

Redenen voor steun
Waarom besloot de Britse regering het zionistische streven 
te steunen? De verklaringen daarvoor lopen uiteen. De 
toenmalige premier David Lloyd George was een oprechte 
sympathisant van de zionistische beweging, mede dankzij 
zijn vrome baptistenopvoeding.  
Maar dat was niet de enige reden voor de Balfourverklaring. 
Lloyd George geloofde namelijk ook dat Joden enorm veel 
invloed hadden op het beleid van de VS en Rusland. Met 
de Balfourverklaring kon het Verenigd Koninkrijk de Joden 
aan zijn zijde krijgen, en daarmee Russische en  

Amerikaanse steun in de Eerste Wereldoorlog garanderen. 
Het antisemitische vooroordeel van 'de internationale 
Joodse samenzwering’ pakte dus ironisch genoeg positief 
uit voor de zionistische beweging. Een derde reden voor de 
verklaring is dat de Britten de Franse invloed in het Mid-
den-Oosten wilden beperken. De vestiging van een Joods 
tehuis in Palestina onder Brits gezag zou de Britse machts-
positie ten goede komen − zeker gezien de ligging vlak bij 
het Suezkanaal.

Succesverhaal
Dat Britse gezag kwam er. Bij de San Remoconferentie 
in 1920 kreeg het Verenigd Koninkrijk het mandaat over 
Palestina, met de opdracht de Balfourverklaring in de prak-
tijk te brengen. In 1948 resulteerde dit dan eindelijk in de 
oprichting van de staat Israël.
Honderd jaar later zetten tegenstanders van Israël de 
Balfourverklaring weg als een “historische vergissing”. De 
Britse premier Theresa May moet daar niets van weten: ze 
noemt Israël een “succesverhaal” en zal het jubileum van de 
Balfourverklaring “met trots” vieren.
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Een nieuw Israëlcentrum

Voor iedereen is er een plek. Voor de me-
dewerkers om te werken. Voor bezoekers 
om Israëlproducten te kopen. De grote 
zaal biedt ruimte aan de bezoekers voor 
allerlei bijeenkomsten. De permanente 
tentoonstelling is volledig ingericht en 
daarmee kunnen we ons bezinnen op 
de toekomst die God met het land van 
de belofte heeft. Er is een stilteruimte 
voor gebed en meditatie. Kortom, het 
nieuwe centrum geeft ons alle facilitei-
ten om uitvoering te geven aan onze 
doelstelling: christenen op te wekken tot 
solidariteit met en inzet voor Israël. Dit 
willen we bereiken door het geven van 
informatie en het verlenen van hulp. 

We leven in een tijd waar de weerstan-
den tegen Israël en het Joodse volk 
toenemen. Tegelijkertijd is er ook steeds 
meer merkbaar, dat de wereld zich van 
de God van Abraham, Isaak en Jakob 
afwendt. Dwars tegen die stroom in, 
mogen wij als stichting ons geluid laten 
horen. Bestuur, medewerkers en vrijwil-
ligers van zowel Christenen voor Israël 
Nederland als van Christians for Israel 
International kunnen de boodschap voor 
de kerken en voor de wereld laten horen. 
Het nieuwe centrum stelt ons in staat in 
de komende tijd hieraan gevolg te geven, 
totdat Hij wederkomt. De Messias, de 
verlosser van de wereld.

Wij als bestuur zijn dankbaar dat dit 
gerealiseerd kon worden. Mede dankzij 
zovelen in het land die ons hebben ge-
steund en een bijdrage hebben gegeven 
voor de inrichting van het nieuwe pand. 
Het centrum is klaar om u te ontvangen, 
om al die activiteiten te organiseren, die 
nodig zijn om Gods Woord van Belofte 
aan de wereld door te geven. Zo willen 
wij, en kunnen wij zijn: christenen voor 
Israël.

Bert Fluit is penningmeester van stichting 
Christenen voor Israël.

De kop is eraf. De eerste bestuursvergadering hebben we gehad in het nieuwe Israëlcentrum.  
Een ruimte vol licht, met aan de wand prachtige foto’s van het Beloofde Land.  

Het hele nieuwe centrum straalt een elan uit van ruimte en licht.

Ik ben niet zo’n voetbalfan. Ik begrijp 
dan misschien ook niet goed welke 
passies het spel oproept. Met enige 
regelmaat kom ik kritiek tegen op de 
manier waarop Ajaxfans als ‘Joden’ 
worden aangeduid en beschimpt. Hier 
wordt vaak gesproken van ‘antise-
mitisme’. Je kunt je afvragen of dat 
zo is. Is er niet gewoon sprake van 
rivaliteit tussen de supporters van 
verschillende clubs? Dat daarbij in het 
geval van Ajax de term ‘Joden’ vaak 
valt, omdat dat nu eenmaal historisch 
zo is gegroeid? En gebruiken Ajaxfans 
die term niet zelf ook als een soort 
geuzennaam?
Dat je mond soms open valt van de 
grofheid van dergelijke rivaliteit, kan 
een aanleiding zijn om er iets over te 
zeggen. Maar dat geldt voor suppor-
ters van beide kanten. Ik vond op 

Twitter een bericht van Ajaxfans die 
vonden dat ‘010’ (netnummer van 
Rotterdam) opnieuw zou moeten wor-
den ‘platgebombardeerd’. Over foute 
oorlogsreferenties gesproken …  
Moeten we die grove supportersreto-
riek niet gewoon met een korrel zout 
nemen en links laten liggen? Nee! 
Want wat er in het geval met ‘Joden-
referenties’ bij komt kijken, is dat je 
er een volledige bevolkingsgroep die 
er in principe niets te maken heeft, bij 
betrekt. Als je dan ook nog het Holo-
caustverleden van dat volk misbruikt 
(zie foto) om dit soort ‘hooliganeske’ 
berichten kracht bij te zetten, dan 
pijnig je niet alleen je tegenstander, 
maar ook het Joodse volk.
Naar mijn idee wordt supportersan-
tisemitisme veel te makkelijk vergoe-
lijkt. Het zou een grote stap vooruit 

zijn als de KNVB, voetbalclubs en sup-
portersverenigingen dit eens serieus 
gingen nemen.

Enkele weken geleden werden deze afbeel-

dingen geplaatst op een twitteraccount van 

Feyenoordsupporters. | Foto’s: Twitter

Voetbal en oorlog

kort nieuws

Maatregelen tegen 
sekstoerisme

Het fenomeen bestaat al langer: vrou-
wen die naar Israël komen als toerist 
maar in de prostitutie gaan werken. 
Daarom hebben de betrokken autori-
teiten voor het eerst een rondetafel-
gesprek belegd. Doel en hoop is dat zij 
samen strategieën kunnen uitzetten 
om dit fenomeen aan te pakken. Een 
groot probleem is dat de vrouwen hun 
paspoort wordt ontnomen wanneer 
zij in Israël arriveren. Daardoor hebben 
ze niet echt de keus of ze als prostitu-
ee willen werken en voor hoelang.  
| Foto: Flash90

Hamas vernielt ruïnes
Ruim twintig jaar geleden begonnen 
archeologen aan het opgraven van 
een oude nederzetting,vermoedelijke 
uit de bronsperiode, ongeveer vier-
duizend jaar voor Christus.  
De plek ligt net ten zuiden van 
Gaza-stad. Al sinds Hamas aan de 
macht is in Gaza vernielen ze deze 
bijzondere archeologische plek om 
die te gebruiken voor militaire  
activiteiten. Onlangs maakten bulldo-
zers het laatste stukje vlak. Daarmee 
is een unieke historische plek, de 
eerste stad in het land met stadsmu-
ren, voorgoed verdwenen.

Abbas niet populair

Het enthousiasme voor Abbas als 
voorzitter van de Palestijnse Auto-
riteit is onder de Palestijnen steeds 
moeilijker te vinden. Een onderzoek 
van het Palestijnse onderzoekscen-
trum voor Beleid en Onderzoek hield 
een peiling. In drie maanden tijd 
groeide het percentage mensen dat 
wil dat Abbas ontslag neemt met vijf 
procent. 67 procent van de inwoners 
van de Westoever en Gaza zien Abbas 
graag vertrekken. Voor de gebieden 
afzonderlijk wil tachtig procent van de 
Palestijnen in Gaza en zestig procent 
van hen op de Westoever dat Abbas 
opstapt. | Foto: Flash90

Scheiding religie  
en staat
Het aandeel mensen in Israël dat 
een duidelijke scheiding wil tussen 
religie en staat is de afgelopen jaren 
toegenomen. In 2012 was dat 56 
procent en nu is dat 68 procent. 

Underdog
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Ik zag toch zo’n zielig hondje! Het zat daar moederziel alleen, 
opgesloten in een kennel. Ik dacht, hem wil ik adopteren. 
Dat bleek nog lastiger dan ik dacht. Zo moet je op de papie-
ren invullen welk ras dat beestje is. Nou, deze had duidelijke 
trekken van een terriër, maar zijn blaf was toch wat onge-
woon voor een terriër, en ook zijn gedrag was toch niet van 
het stereotype terriër. Arm beest: helemaal alleen op de 
wereld zonder duidelijk afkomst. Een heuse underdog.

Eenmaal geadopteerd, heb ik hem thuis eens goed verwend. 
En nadat ik hem de eerste keer aan de buitenwereld had 
getoond, hoorde ik toch wel veel ach en wee. Zo’n echte 
underdog, zeiden ze. Ze vonden hem maar mager, hij zag er 
slecht uit en uit angst om door iedereen vergeten te worden, 
trekt hij de aandacht door te blaffen. Kom je aan zijn personal 
space dan bijt hij flink van zich af, letterlijk. Maar neem hem 
dat eens kwalijk? 

Dus blijf ik hem maar verwennen, met brokjes en lieve 
woordjes en een eigen stukje van mijn tuin speciaal voor 
hem. Eerlijk is eerlijk, zijn gedrag is er niet op verbeterd. 

En ook zijn gewicht niet. En hij blaft en bijt nog steeds heel 
lelijk. Nu overweeg ik maar niet meer in dat stukje tuin te 
komen. Zodat hij zich minder bedreigd voelt. Maar de buur-
man waarschuwt me wel: pas maar op, je verwent hem veel 
te veel. Tja, wat moet ik nou? We zullen het wel zien.

O, by the way, had ik al gezegd dat mijn lieve, snoezige un-
derdog Palestina heet?



In het hartje van Jeruzalem, op een rustig terras, vertelt hij zijn indrukwekkende  
levensverhaal. Moshe Ga’aton is daarvoor naar Jeruzalem gekomen,  

want hij woont in Omer, één van de drie satellietsteden bij Be’er Sheva,  
in de Negevwoestijn.

Moshe: ‘In Israël pas echt thuis’

Foto: Geja Lahpor

Thorales verboden

Dienstdoende Israëlische soldaten die 
zich op zondag moeten melden op een 
basis bij Yeruham, moeten daar vaak 
wachten tot ze met een bus verder 
worden gebracht. Om de tijd nuttig te 
vullen organiseerden religieuze soldaten 
daarom wekelijks Thoralessen, die door 
veel soldaten werden bezocht. Generaal 
Aharon Haliva verbood de Thoralessen 

echter, zonder duidelijke reden. De ge-
neraal heeft eerder laten weten weinig 
sympathie te hebben voor religieuze 
soldaten. | Foto: Uzi Baruch

Watertekort
Hoewel Israëls kraanwaterbehoefte 
inmiddels voor twee derde afkomstig 
is van ontziltingsinstallaties, kampt het 
land opnieuw met een groot water-
tekort. Van de drie natuurlijke water-
voorraden – het Meer van Galilea en 
de grondwaterlagen in het westelijke 
berggebied en bij de zee – hebben 
de eerste twee de rode lijn bereikt. 
Hier kan geen water meer uit worden 
gepompt. De regering stelt drastische 
maatregelen voor om te bezuinigen 
op watergebruik. Volgens het voorstel 

mogen boeren minder water gebruiken 
en mogen gemeenten minder water 
gebruiken voor de irrigatie van parken 
en plantsoenen. Dit moet grote bespa-
ringen opleveren, maar fruittelers in 
Israël zijn woedend over het voorstel.

Trambouw op Sjabbat

De gemeente van Bnei Brak, vlak bij 
Tel Aviv, stapt naar de rechter om af te 

dwingen dat de Israelische regering zich 
houdt aan de gemaakte afspraken over 
de aanleg van een tramlijn. De afspraak 
is namelijk dat er geen werkzaamheden 
worden uitgevoerd op Sjabbat en op 
feestdagen. Maar er zijn plannen om 
toch op Sjabbat aan de tramlijn te wer-
ken. | Foto: Flash90 

VS-basis in Israël
Op 18 september presenteerden de 
Verenigde Staten een plan voor een 
permanente gezamenlijke Ameri-
kaans-Israëlische legerbasis in de 
Negevwoestijn. Ondanks het feit dat 
de militaire samenwerking tussen 
Israël en Amerika traditioneel goed 
is, hebben de Amerikanen nooit een 
eigen basis in Israël gehad.
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Bijenkorf
Moshe, geboren in 1935 en zoon van Joods-Nederland-
se ouders, kwam als baby samen met zijn zes broertjes 
en zusjes terecht in een Nederlands kindertehuis 
omdat zijn vader – venter in garen en band – vaak 
ziek was en daardoor het gezin niet kon onderhou-
den. Moshe: “Van het kindertehuis herinner ik mij 
uiteraard niets meer, maar toen ik bijna een jaar was 
werd ik in het gezin van Alfred en Gertrude Goudsmit 
opgenomen. Alfred was de zoon van de eigenaar van 
de Bijenkorf. Ik had het daar erg naar mijn zin. Dit 
echtpaar heeft voor en tijdens de oorlog veel Joodse 
kinderen geholpen. Ze hebben zelfs Joden vrijgekocht. 
Na twee jaar verhuisde ik op driejarige leeftijd naar de 
Bergstichting in Laren, een Joods kindertehuis. Ik ben 
nu 82 jaar, maar het contact met de familie Goudsmit 
is altijd gebleven.”

106 Joodse kinderen naar getto
Toen de oorlog in 1940 begon, was Moshe vijf jaar. Er 
zaten 106 Joodse kinderen in het tehuis. De niet-Jood-
se directeur Jan Reitsema deed er alles aan om de 
Joodse kinderen uit handen van de Duitsers te hou-

den. “Hij noemde de Bergstichting een Mischlingen-
heim, een tehuis waar geen volbloed Joodse kinderen 
woonden en hij regelde ‘niet-Jood’-verklaringen. Daar-
door werd het tehuis tot 1942 met rust gelaten. Dat 
had ook tot gevolg dat er Joden konden onderduiken. 
Totdat er een inval kwam en alle kinderen naar de 

Joodse wijk in Amsterdam moesten verhuizen. Maar 
toen was ik al ondergedoken.”

Moeder
“Op een dag riep de leiding mij om te vertellen dat ik 
bezoek had. Een vrouw in bontjas kwam naar mij toe 
en zij vertelde dat ze mijn moeder was. Dat choqueer-
de mij. Hoewel ik wist dat mijn ouders leefden, had 
ik ze nooit gezien. Ik werd voor een bezoek meegeno-
men naar haar huis waar ik mijn zes broertjes en zus-
jes voor het eerst zag. Mijn vader was al overleden. Na 
een paar uur ging ik terug naar het tehuis, want het 
was tijd voor het aansteken van de Sjabbatskaarsen. 
Na die ene keer heb ik mijn familie nooit meer gezien, 
want in 1943 is mijn moeder in Sobibor vermoord en al 
mijn broertjes en zusjes zijn in Auschwitz vermoord”, 
vertelt Moshe op ernstige en zachte toon.

Achtervolging met honden 
Even later gaat hij verder: “Jan Reitsema had ook con-
tact met de ondergrondse in Haarlemmermeer, waar 
veel gereformeerden woonden die bereid waren men-
sen te laten onderduiken. De bekendste van hen was 
Hannes Boogaard, bij wie er soms tientallen onderdui-
kers tegelijk op zijn terrein rondliepen. Daar was ik er 
één van. Ik was nog maar acht jaar, maar wist de in-
structies goed op te volgen. Op een gegeven moment 
was daar een Duitse inval. Ik ben toen met een groepje 
kinderen onder leiding van een zoon van Boogaard net 
op tijd weggevlucht door de velden, maar de Duitsers 
achtervolgden ons met honden. We sprongen in de 
sloot en gingen kopje-onder met een rietje in de mond 
om nog te kunnen ademen, urenlang. Ze hebben ons 
niet gevonden. Uiteindelijk kwamen we terecht bij de 
familie Breyer die al zeven kinderen hadden en er toen 
tien onderduikers bij kregen.”

Ondergrondse kelder
“In 1944 werd de jacht op Joden verhevigd, en daarom 
ging Breyer een ondergrondse kelder graven waar we 
dag en nacht moesten zitten. De spanning en angst 
waren groot. Mede door verraad zijn er zeven keer huis-
zoekingen geweest, waarop sommige mensen uit angst 
begonnen te schreeuwen. Ik word er nog dagelijks aan 
herinnerd, het is een deel van mijn leven geworden.
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Wat mij ook nog steeds bezighoudt, is de vraag die een 
meisje mij stelde dat samen met mij ondergedoken zat. 
Toen we op weg waren naar Hannes Boogaard zei ze 
boos: ‘Waarom ben jíj met mij mee hierheen gekomen 
en niet mijn eigen broertje?’ Ja, dacht ik, waarom?”

Naar Israël
“Ik had de oorlog overleefd en ging terug naar de Berg-
stichting, net als Jan Reitsema. Hij stond opnieuw aan 
het roer van het tehuis. Na mijn opleiding op de Land-
bouwschool ging ik op zeventienjarige leeftijd naar 
Israël en werkte ik in een kibboets. Ik was eindelijk 
thuisgekomen! Al gauw diende ik in het leger en na de 
Sinaï-oorlog in 1956 heb ik een opleiding gevolgd als 
technicus. Toen ik in 1959 met de boot naar Nederland 
ging voor familiebezoek ontmoette ik op de boot Han-
neke Meijer, de zus van Bob Meijer (nieuwslezer voor 
het journaal). Zij is mijn vrouw geworden en we heb-
ben twee zoons gekregen en zes kleinkinderen. Helaas 
is mijn vrouw anderhalf jaar geleden overleden.”

‘We sprongen in  
de sloot en gingen 
kopje-onder met een 
rietje in de mond  
om nog te kunnen 
ademen, urenlang’
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Het onbegrepen schilderij 
van Chagall

Boeken

De apotheker van  
Krakau
Het zou je maar gebeuren. Je runt 
een prima zaak, tot je door de oorlog 
wordt ingesloten – letterlijk – en 
opgeslokt. Dat overkwam een apo-
theker in Krakau, Tadeusz Panckie-
wicz. Tijdens de Holocaust bevindt 
zijn apotheek zich in het hart van het 
getto. Mensen kloppen bij hem aan 
voor hulp, voor kalmeringsmiddelen, 
voor een route om te ontsnappen 
aan de SS in de straat. Tadeusz helpt, 
en zijn personeel ook. Maar evenzo-
goed moet hij geregeld machteloos 
toekijken als er weer een deportatie 
plaatsvindt. Kort na de oorlog schrijft 
hij zijn verhaal op. Daardoor leest dit 
boek als een dagboek. Je kijkt als het 
ware over zijn schouder mee. Rony 
Boonen nam het op zich het verhaal 
van Tadeusz opnieuw te vertalen en 
daarmee onder de aandacht van het 
publiek te brengen. Het is de moeite 
van het lezen waard. (MT)

»    Tadeusz Panckiewicz, apotheker 
in het getto van Krakau; Rony 
Boonen; uitgeverij Bibliodroom; 
€ 24,95

Christendom en  
antisemitisme 
Een boek over de zwartste bladzijden 
van twintig eeuwen christendom. Hel-
der, zeer deskundig en eerlijk geschre-
ven. Duidelijke indeling in veertien 
hoofdstukken, die elk chronologisch 
de geschiedenis van de kerk en de 
relatie met het Joodse volk volgen. 
Iedereen die van Israël en het Joodse 
volk houdt, raad ik aan dit boek te 
lezen. Het geeft een helder inzicht 
waar het antisemitisme (anti-judaïsme, 
en tegenwoordig ook antizionisme) 
vandaan komt. Het houdt ons een 
spiegel voor. Na 1945 is er gelukkig veel 
veranderd, maar het antisemitisme zit 
diep geworteld in het christendom, 
in de mens. Het sluimert en af en toe 
steekt het in het voorheen christelijke 
West-Europa als een draak regelmatig 
de kop weer op. (PvdH)

» Christendom en antisemitisme – 
Tweeduizend jaar confrontatie; 
Bart Wallet; Boekencentrum;  
€ 12,99

Ook andere staten protesteerden niet. Hitler kon tevreden 
zijn; niemand zou hem tegenhouden bij zijn plannen met 
het Joodse volk. Er was wel protest van een bekende Joodse 
kunstenaar: Marc Chagall. Hij maakte een schilderij over de 
Kristallnacht dat bekend werd als Witte Kruisiging.  

Chassidische symboliek
Chagall werd in 1887 geboren als Mosjé Segall in Vitebsk 
(Wit-Rusland). De ziel van het Jodendom in dit gebied was 
het chassidisme met zijn vroomheid, blijdschap en mystiek. 
Aan Chagalls jeugd herinneren schilderijen waar zijn oom op 
het dak zat en viool speelde.

De schilderijen van Chagall zitten vol kleur en Joodse sym-
boliek. De Witte Kruisiging is met het spaarzaam gebruik van 
kleuren een uitzondering. Als je weet dat het een protest is 
tegen de Kristallnacht, is ook duidelijk wat Chagall met dit 
schilderij bedoelde: je ziet bruinhemden bij een brandende 
synagoge. Rechtsonder zie je een brandende Thorarol. Het is 
een aanklacht tegen de pogrom van 1938 maar ook tegen  
al het lijden dat de Joden hebben ondergaan. Jezus op het 
kruis is als Jood te herkennen aan de lendendoek: een Joods 
gebedskleed. Onder het kruis staat een brandende menora.

Onbegrepen
In de Nederlandse kranten was na de Kristallnacht geen 
aandacht voor dit schilderij. Na de oorlog kwamen de kunst-
kenners met analyses die geen rekening hielden met de ont-
staansgeschiedenis. Men sprak van humanisme en syncre-
tisme [versmelting van wijsgerige en religieuze opvattingen]. 
Willem Meijer, docent kunst aan de Gereformeerde Hoge-
school Zwolle, maakte het in een artikel in het Nederlands 
Dagblad van 18 oktober 1980 wel heel bont. Hij beschuldigde 
Chagall met verwijzing naar Galaten 1 van het brengen van 
een ander evangelie en zag bij Chagall opstand tegen God.

Het misverstand van Meijer en vele anderen betreft dat 
wat prominent op het schilderij staat: Jezus aan het kruis. 
Waarom beeldde Chagall Jezus eigenlijk als Jood af op dit 

schilderij? Daar was een goede reden voor. Zowel Hitler en 
zijn volgelingen als de leiders van de Lutherse Kerk (Evan-
gelische Kirche) leerden dat Jezus geen Jood was, maar een 
Ariër! Dat stukje geschiedenis heeft na de oorlog weinig 
aandacht gekregen. Maar het stond wel in onze kranten. 
Op 17 februari 1936 schreef bijvoorbeeld De Banier over een 
congres waar de komst van een Hitler-Bijbel werd aange-
kondigd. Dominee Roser uit Bremen gaf uitleg over ‘de 
kwestie of Christus van Joodse ofwel van Arische afstam-
ming’ was. Roser zei dat Galilea geen zuiver Joods land is 
geweest en dat het leven van Christus niets anders dan een 
strijd van toenemende hevigheid tegen de Joden is geweest. 
Tegenwoordig gebruiken Palestijnse bevrijdingstheologen 
ook dit historisch onjuiste argument.
Ik zie een waarschuwing in het schilderij: de gekruisigde 
Jezus is een Jood; er is een wonderlijke band tussen Zijn 
lijden en dat van het Joodse volk.

Nazigeweld weggesneden 
In 2013 bracht uitgeverij Crossroad Publishing een boek uit 
van paus Franciscus: Open Mind, Faithful Heart, Reflections 
on Following Jesus. Tot mijn verbijstering is de Witte Kruisi-
ging van Chagall gebruikt op de voorkant van dit boek. Mijn 
eerste gedachte was: past de omslag bij de inhoud ervan? 
Maar toen ik het origineel en de plaat op de omslag verge-
leek, ontdekte ik dat grote delen van het schilderij waren 
weggesneden door de uitgever.  
De bruinhemden en de brandende synagoge zijn weg, de 
brandende Thorarol is verdwenen evenals de menora en de 
afbeelding van pogromgeweld.
De paus zei in 2013 in een interview in The National Catho-
lic Review dat de Witte Kruisiging van Chagall een lieve-
lingsschilderij van hem was. Is het hem opgevallen dat dit 
schilderij op de voorkant van zijn boek ernstig is verminkt?

Verzoening in de St. Stefan te Mainz
Chagall zwoer na de Kristallnacht in 1938 dat hij nooit weer 
voet in Duitsland zou zetten. Toch heeft hij zijn laatste 
kunstwerk gemaakt voor de St. Stefan in Mainz. Voor die 
kerk maakte hij gebrandschilderde ramen in schitterende 
kleuren. Chagall liet zich overhalen door pastoor Mayer en 
zag het als een bijdrage aan de Jüdisch-deutschen Aussöhn-
ung. De ramen werden gemaakt in zijn atelier in Reims. Het 
is voor ons moeilijk te begrijpen hoe groots deze verzoe-
ningsdaad van de Joodse kunstenaar was.

In de nacht van 9 op 10 november 1938 staken de knokploegen van Hitlers SA  
in Duitsland en Oostenrijk de synagogen in brand. Thorarollen werden op  

straat gegooid. Het was groot nieuws in onze kranten maar de regering-Colijn  
zweeg over deze wandaden.
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Judea en Samaria waren de afgelopen weken overladen met vieringen van vijftig jaar bevrijding van ons Bijbelse hartland.  
Dit alles om te markeren dat vijftig jaar geleden, kort na de Zesdaagse Oorlog, de nederzettingbeweging begon.

Vanuit Judea en Samaria

Vijftig jaar sinds de bevrijding

Beek vervuild
In de eerste week van oktober was er 
plotseling een enorme vissterfte in de 
beek Lachish in Israël. De beek in de 
buurt van Ashdod is vermoedelijk ver-
vuild, maar waardoor is nog onbekend. 
Dat wordt nog onderzocht.

Rolstoeltoegankelijke 
synagoge
Het klinkt heel normaal dat een 
gebouw toegankelijk moet zijn voor 
gehandicapten. Maar rond de negentig 
procent van de Joodse gebedshuizen 
in Israël zijn niet toegankelijk voor 
mensen met een handicap. Binnenkort 
opent in Jeruzalem een synagoge haar 
deuren die helemaal toegankelijk is 
voor gehandicapten, de eerste in zijn 

soort: geen drempels, zitplaatsen voor 
mensen met rolstoel, Bijbels in braille, 
brede gangpaden en helder licht.

1,5 miljoen bezoekers

Tijdens de Joodse feestdagen afge-
lopen maand mocht Jeruzalem vele 
mensen verwelkomen. Ongeveer 1,5 
miljoen mensen brachten een bezoek 
aan de Klaagmuur in Jeruzalem.  
| Foto: Flash90

Huis Jabotinsky bewaard
Het huis waar zionistenleider  
Ze’ev Jabotinsky opgroeide in Odessa, 
Oekraïne, wordt toch niet gesloopt. 
Het huis wordt een historische plek in 
de stad. Dat komt door de diploma-
tieke bemoeienis van Israël. Het huis 
ligt in de ‘Joodse straat’ in Odessa, een 
gebied dat is aangemerkt als zionis-
tisch erfgoed.

‘Accepteer bestaan Israël’
In plaats van zijn voorgenomen toe-
spraak in de Algemene Vergadering 
van de Verenigde Naties, greep  
president El-Sissi van Egypte de kans 
en voerde een pleidooi voor vrede tus-
sen Israëli’s en Palestijnen. Hij spoorde 
de Palestijnen aan de gelegenheid te 

benutten. Daarvoor is acceptatie van 
het bestaan naast Israël in vrede en 
veiligheid nodig. El-Sissi wees Israël 
erop dat de langdurige vrede tussen 
Egypte en Israël een “verbazingwek-
kende” stap was die herhaald kan wor-
den met de Palestijnen. | Foto: Kremlin.ru
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Dat begon vlak bij Kfar Etzion. Daar werd het eerste 
dorp opgericht in de net bevrijde gebieden, slechts 
enkele weken na de Zesdaagse Oorlog. Tijdens het 
Loofhuttenfeest vierde mijn eigen dorp Karnei  
Shomron zijn veertigjarig bestaan, en vanavond viert 
de Jordaanvallei een mijlpaal van vijftig jaar.

Groei
‘Feest’ is zeker het kernwoord. Zo zien de mensen 
in Judea en Samaria de nederzettingbeweging. Een 
beweging die al vanaf de eerste dag onderwerp was 
van debat en controverse. We strijden al tientallen 
jaren om toestemming van de overheid te krijgen 
om nieuwe dorpen op te richten en bestaande uit te 
breiden. Zelfs de meest pro-nederzetting regeringen 
aarzelden voordat ze extra gebouwen in Judea en Sa-
maria goedkeurden, uit angst Europa en Amerika tegen 
zich in het harnas te jagen. We hebben geleden onder 
terreur, boycots en spot. Maar de bewoners van Judea 
en Samaria zijn taai. We investeerden onze spaarcenten, 
we bouwden huizen en we voedden onze kinderen hier 
op. Wat begon met een handjevol idealistische pioniers 
in Judea in 1967 en enkele pioniers in Samaria in 1975, 
is uitgegroeid tot meer dan 150 dorpen, gemeentes en 
steden, met samen ongeveer 450.000 inwoners.

Geen concessies
Jarenlang waren de Israëli’s bitter verdeeld over het 
onderwerp ‘nederzettingen’. Maar nu niet meer. Ook 
al zijn er nog steeds links en rechts georiënteerde 
politieke partijen, het belangrijkste onderwerp waarin 
ze verschillen gaat over de sociale budgettaire politiek. 
Het land is massaal tegen welke toekomstige concessie 
dan ook over gebied voor de Palestijnse Arabieren; ze 
vertrouwen er niet op dat het Palestijnse leiderschap 
de terreur in hun gebied onder controle heeft en ze ge-
loven niet dat het Palestijnse leiderschap echt in vrede 
geïnteresseerd is. De tweestatenoplossing is een lang-
zame dood gestorven en alleen politieke kleinigheden 
weerhouden onze premier ervan om dat publiekelijk 
toe te geven. Meer dan ooit zijn er stemmen te horen 
die alternatieven aandragen voor de tweestatenoplos-
sing: in de gangen van het parlement, in de pagina’s van 
de kranten en tijdschriften. Alle voorstellen bevatten 
een mate van Joods bestuur over Judea en Samaria.

Hamas
Aan Palestijnse zijde zijn de Palestijnse Autoriteit en 
Hamas weer nader tot elkaar gekomen. Dat wordt in 

Israël gezien als een slinkende kans op vrede. Hamas 
heeft ermee ingestemd dat de Palestijnse Autoriteit 
weer ambtelijke controle krijgt over Gaza, maar heeft 
resoluut geweigerd om de veiligheidscontrole uit han-
den te geven. Daarnaast heeft Hamas niets veranderd 
aan zijn moorddadige en fanatieke ideologie en blijft 
het vast van plan Israël te vernietigen. Door ruimte te 
bieden aan Hamas heeft de PA laten zien dat zijn meer 
gematigde uitspraken over Israël en het vredesproces 
in het verleden – wat de meeste Israëli’s allang ver-
onderstelden – schone schijn is richting het Westen. 
Abbas blijft zijn bevolking aanzetten tot geweld en an-
tisemitisme, met behulp van sociale media en in zijn 
toespraken aan het volk in het Arabisch. De Israëlische 
regering laat er geen twijfel over bestaan dat zij niet 
kan onderhandelen met een Palestijnse overheid waar 
Hamas deel van uit maakt.

Vrede van onderaf
Er zijn enkele stemmen aan Palestijnse zijde – weinig 
maar groeiend – die oproepen tot de opheffing van de 
Palestijnse Autoriteit en tot Israëlische controle over 
het hele gebied. Ze zijn de corruptie van de PA moe 
en ze willen maar wat graag profiteren van de Israë-
lische economische ontwikkeling en onderwijsmo-
gelijkheden. Deze geluiden worden verwelkomd aan 
Israëlische zijde, met name door Joden die in Judea en 
Samaria wonen. Het is geen vraag dat vrede alleen van 
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onderaf kan ontstaan. Er zijn duizenden Palestijnse 
Arabieren die werken in onze dorpen, die een Israë-
lisch salaris verdienen, dat wel vijf keer zo veel kan zijn 
als een gemiddeld Palestijns salaris. Interactie bestaat 
al, en veel van deze Arabieren zijn fel tegen terreur – 
het schaadt hun nog meer dan ons.

Meer helderheid dan ooit
Israël bevrijdde Judea en Samaria vijftig jaar geleden. 
Dat werd met veel enthousiasme en dank van Joden 
uit de hele wereld begroet. We wisten en geloofden 
allemaal dat we terugkeerden naar het hart van ons 
nationaal vaderland. Maar door politieke omstandig-
heden, aarzelden de Israëlische regeringen de afgelo-
pen vijftig jaar om het land te annexeren en om een 
definitief standpunt in te nemen over zijn bedoelingen 
met het gebied. Zelfs al gaat elke regering door met 
het bouwen en ontwikkelen van de dorpen, ze blijft 
ook roepen om vredesonderhandelingen op basis 
van een tweestatenoplossing. Het is geen wonder dat 
vriend en vijand wereldwijd verward is. Maar als het 
gezonde verstand van de doorsnee burger in Israël 
een aanwijzing mag zijn, dan is er meer helderheid nu 
dan ooit. We moeten misschien leven met het zwaard 
de komende jaren, maar terugtrekken uit Judea en 
Samaria brengt de vrede niet dichterbij. Zoveel is wel 
duidelijk. We beginnen nog maar net met het onder-
zoeken van de alternatieven.

Joodse inwoners van het nederzettingenblok Gush Etzion maken muziek met Arabische muzikanten die voor het Loofhuttenfeest zijn uitgeno-
digd om mee te doen. Tijdens het Loofhuttenfeest werd ook het vijftigjarig bestaan van de nederzettingenbeweging gevierd. | Foto: Flash90
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Hoe staat het er?

‘Niet allen zijn Israël’? 
D

rs
. K

e
e

s 
d

e
 V

re
u

g
d

D
s.

 H
e

n
k

 P
o

o
t

Bekend zijn vooral de eerste vijf verzen van Romeinen 9, over de 
‘voorrechten’ van Israël. Ik denk overigens dat we hier beter kun-
nen spreken van de roeping of de taak van Israël. Het voorrecht 
(of ‘voordeel’, SV) van Israël noemt hij al in Romeinen 3:2: “In de 
eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd.” 
Nu hebben wij vaak de neiging om na vers 5 meteen over te 
springen naar hoofdstuk 11 met het beeld van de olijfboom en 
de verwachting van het behoud van heel Israël. Daar kunnen 
we mee uit de voeten in onze Israëltheologie. Vers 6 van hoofd-
stuk 9, en dan vooral de tweede zin, is een stuk lastiger: “Want 
niet allen die uit Israël zijn, zijn Israël.” Critici van onze Israël-
theologie zeggen meteen: “Zie je wel? Het gaat Paulus helemaal 
niet om ‘nationaal Israël’. Vanaf nu betekent ‘Israël’ eigenlijk ‘zij 
die in Jezus geloven’, of dat nu Joden of heidenen zijn.”

Gods keuze
Maar op deze manier gelezen wringt deze zin en wordt de logi-
ca in Paulus’ betoog vervormd. Immers, in de volgende verzen 
(7 t/m 13) laat hij juist met de genealogische lijn van Israël zien 
wat we onder het ware Israël moeten verstaan. Israël is het volk 
dat voortkomt uit de lijn Abraham, Isaak, Jakob. Alle nadruk 

legt Paulus erop dat het hierbij gaat om Gods keuze en om Zijn 
belofte, en niet om de keuze of het handelen van mensen (‘de 
kinderen van het vlees’: Ismaël en Ezau, vers 8). Hoewel Israël 
tekortschiet in zijn roeping om het evangelie van het koninkrijk 
dat in Jezus is aangebroken, te verkondigen aan de volken, laat 
Paulus in het vervolg (hoofdstuk 10) blijken dat de Heere vast-
houdt aan Zijn belofte en dat héél Israël – de twaalf stammen 
– gered zal worden door de komst van de Verlosser.

Retorisch
Hoe zit het dan? Paulus heeft dus de roeping van Israël sa-
mengevat. En dan werpt iemand tegen: “Ja, dat is dus voor-
bij. Ze laten Jezus links liggen.” Dan zegt Paulus: “Alsof het 
Woord van God vervallen is. Dus niet!” “Want” – en dan komt 
het: – “zijn niet allen die uit Israël zijn, Israël?” 
We moeten deze zin als een retorische vraag lezen. Dat kan, 
want in de oude Griekse manuscripten van het Nieuwe 
Testament staan geen leestekens. Die moeten we dus zelf 
toevoegen. Als retorische vraag vormt deze zin een logische 
overgang van het voorgaande naar het volgende. Gods Woord 
wordt zo bevestigd. En Israël is – en blijft – Israël.

Heilige Geest
Maar als ik wat zou mogen zeggen, dan 
is het dat we ernst moeten maken met 
de gaven van de Heilige Geest. Dat is 
het eerste. De apostel Paulus zegt tegen 
de christenen in Efeze dat hij dagelijks 
dankt voor hun geloof en liefde, maar 
dat hij God ook vraagt of hun ogen ge-
opend worden voor de overweldigende 
kracht van de opstanding. Wat zou dat 
de kerk aantrekkelijk maken als we ons 
daarnaar uitstrekten. Het is waar, het 
blijven gaven en God is soeverein in het 
schenken ervan. Maar de gemeente is 
voorbode van het Koninkrijk van Chris-
tus en we mogen de gaven proeven van 
de toekomende eeuw (Hebreeën 6:5).

Israël
Wat ik natuurlijk ook zou noemen is 
de liefde voor Israël. Dat kan nooit een 
bijzaak zijn, omdat Israël voor God geen 
bijzaak is. Voor sommige mensen is 
Israël een blinde darm. Ze beamen dat 
Israël erbij hoort maar eigenlijk hebben 
ze geen idee wat ze ermee moeten. Voor 
God is Israël Zijn oogappel (Zacharia 
2). Wat zou het een zegen brengen als 
we zouden doen wat de Bijbel ons zegt: 
bidden om de vrede van Jeruzalem, 
het terugbrengen van Joden naar hun 
land en hen zegenen als zij weer eens 
verguisd worden – en dat laatste zal 
aanhouden tot aan de jongste dag, zo 

lang als God door de wereld buiten 
geworpen wordt. 

Aandacht voor God
Het belangrijkste is toch wel dit – en 
ik denk dat alles ermee samenhangt 
– dat we in de kerk wat minder bezig 
zijn met onszelf. En dan bedoel ik de 
nederigheid van Christus en de liefde 
voor elkaar, maar allereerst dat we ons 
meer interesseren voor God en voor 
Jezus. Dat klinkt natuurlijk vreemd, 
alsof we dat niet doen. Maar ik denk, 
dat we soms zo druk zijn met ons eigen 
heil, onze redding, onze toekomst, dat 

niet God maar wij in het middelpunt 
staan. Dan wordt Jezus geprezen alleen 
om wat Hij voor ons gedaan heeft. En 
Hij is zoveel groter. Kijk eens wat de 
profeten over het werk van de Messias 
zeggen. Wat leeft er allemaal in het 
hart van God? Wat houdt Hem bezig, 
wat zijn Zijn grote daden? Wat raakt 
Hem, kwetst Hem, waar verlangt Hij 
naar en wat ontroert Hem? Wat geeft 
hem vreugde? Een nieuwe reformatie 
is voor mij een nog veel meer gericht 
zijn op God. Dan deelt de kerk ook in 
de roeping van Israël om Gods naam te 
heiligen en te loven.

Nieuwe reformatie 
Als je mij zou vragen wat er nodig is voor een nieuwe reformatie, zou ik eerst aarzelen.  
Ik kan niet in de schaduw staan van al die grote namen in de geschiedenis van de kerk  

en te snel spreek je met te grote woorden. Bovendien, de kerk is nog steeds voor  
heel veel mensen een plaats van geloof, liefde en hoop.

kort nieuws

Ma’ale Adumim

Ten oosten van Jeruzalem ligt Ma’ale 
Adumim, een grote plaats die door 
de wereld wordt beschouwd als een 
‘illegale nederzetting’. Begin okto-
ber beloofde de Israëlische premier 
Netanyahu – zonder precies te 
zeggen waar of wanneer – dat hier 
nog “duizenden” nieuwe huizen en 
ook bedrijfsterreinen zullen worden 
gebouwd. | Foto: Flash90

Boycotkritiek gaat viral
Nuseir Yassin, een Arabisch-Isra-
elische vlogger met twee miljoen 
volgers, wilde van New York naar 
India reizen en boekte zijn ticket bij 
Kuwait Airways. Maar toen hij op het 
vliegveld kwam, werd hij geweigerd 
op deze vlucht vanwege zijn Israëli-
sche paspoort. Kuwait Airways wei-
gert Israëli’s op hun vluchten. In een 
kort filmpje maakt hij gehakt van de 
boycot, waar naar zijn mening “alleen 
de machthebbers van profiteren”.

Panoramaloofhut

Eliyahu Alpern, een Israëlische foto-
graaf gespecialiseerd in 360º-foto’s, 
bedacht een leuk concept voor de 
loofhut. Je kunt tegenwoordig vrij 
eenvoudig foto’s op doek laten prin-
ten. Dat kan natuurlijk ook voor de 
binnenkant van je loofhut. En daarom 
bedacht Alpern de ‘panoramaloofhut’, 
een loofhut met bijvoorbeeld een 
360º-panorama van het plein voor de 
Klaagmuur. Zijn vondst vond gretig 
aftrek. | Foto: Eliyahu Alpern

Wolven in Ein Gedi
Natuurpark Ein Gedi werd eind 
september enige tijd gesloten voor 
bezoekers vanwege een wolf die 
diverse kinderen in het park had aan-
gevallen. In alle gevallen kwamen de 
kinderen er met lichte verwondingen 
af. Volgens een expert vallen wolven 
kinderen aan om hen op te eten. 
Het park werd tijdelijk gesloten om 
de wolf te vangen. Parkbeheerders 
gebruiken paintballgeweren met een 
soort peperballetjes om de wolven af 
te schrikken wanneer ze te dicht bij 
mensen komen.

Wie in het Nieuwe Testament gaat zoeken wat daar gezegd wordt over de positie  
van Israël, komt al gauw terecht bij de hoofdstukken 9 tot en met 11 uit Paulus’  

brief aan de Romeinen. Nergens is ‘Israël’ zozeer thema als daar.
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Het ‘wat’ en het ‘hoe’

Bijzondere taalvormen 
Van de negentiende-eeuwse Bijbelgeleerde E.W. Bullinger is de 
uitspraak: “Een bijzondere taalvorm is er in de Bijbel uitsluitend 
om kracht bij te zetten aan wat er ter plekke naar voren wordt 
gebracht.” Het werk dat hij daarover schreef bevat vele voor-
beelden. Velen daarvan laten zien hoe in die specifieke vormen 
vrijwel altijd een betoog is aan te treffen. Je kunt zeggen dat er 
in het tekstmateriaal van de Bijbel feiten worden gegeven, maar 
dat die bijzondere vormen een tweede laag zijn boven de feiten. 
De feiten zijn het ‘wat’, de eerste laag. De manier waarop ze 
naar voren worden gebracht vormen een tweede laag, het ‘hoe’. 
Dat ‘hoe’ is het betoog dat ons wordt voorgehouden.

Een eigen voorbeeld 
In Genesis 22 vinden we een eigen voorbeeld. Daar gaat het om 
het offer van Isaak. Het hier geschrevene laat zich vrijwel tot op 
het bot analyseren. Het taalgebruik is er verbluffend precies en 
laat het thema van de geschiedenis helder zien. Abraham moet 
op goddelijk bevel zijn zoon Isaak offeren. God spreekt aldus, in 
vers 2: “Neem uw zoon, uw enige, die waar ge van houdt, Isaak, 
en offer hem tot een brandoffer.” En Abraham maakt aanstalten 
zonder dat we een protest vernemen.
Het woord ‘zoon’ is in deze perikoop het sleutelwoord. We tref-
fen het aan in de verzen 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 en 16. Dat is op 
zich niet bijzonder, immers de zoon is het onderwerp van deze 
geschiedenis. Maar er gebeurt iets mee. Enkele keren wordt 
naast zoon ook de eigennaam Isaak vermeld, in de verzen 2, 3, 
6 en 9, maar het woord zoon op zich vormt hier een opvallend 
patroon. Waarom eigenlijk? Wel, daarvoor moeten we kijken 
naar wat daar steeds aan voorafgaat. We zien het volgende: vs 
2: binchá, uw zoon; vs 3: benó, zijn zoon; vs 6: benó, zijn zoon; vs 
7: bení, mijn zoon; vs 8: bení, mijn zoon; vs 9: benó, zijn zoon; vs 
10: benó, zijn zoon; vs 12: binchá, uw zoon; vs 13: benó, zijn zoon; 
vs 16: bincha, uw zoon. 

Niet alleen zoon, maar uw zoon, zijn, mijn zoon 
Aan ‘zoon’ wordt steeds een nadere bepaling toegevoegd en 
dat gebeurt in de vorm van een bezittelijk voornaamwoord. De 
zoon is daardoor niet meer neutraal: hij wordt vermeld als bezit 
van iemand, namelijk van zijn vader, Abraham. Hier zien we de 
tweede laag, die van het ‘hoe’. Hier komt het betoog naar voren: 
het dilemma. Zal Abraham zijn bezit, zijn eigen zoon, zijn 
enige, degene van wie hij houdt, afstaan? Dat is wat God van 
hem vraagt en de schrijver geeft het vreselijke dilemma extra 
kracht en scherpt het opzettelijk aan door steeds te spreken van 

‘uw zoon, zijn zoon, mijn zoon’. Dat is het bezit dat Abraham 
zal moeten afstaan. Het dilemma wordt daarnaast nog sterker 
gemaakt door het woord jachdáv. Vers 6: va-jeelchóe sjnehéem 
jachdáv ... “zo gingen die beiden tezamen”. Zo ook in vers 8. In 
deze beide verzen wordt de band tussen Abraham en zijn zoon 
feitelijk extra benadrukt.

Ben: zoon en bouwen 
Het woord ben, zoon, is sterk verwant aan het werkwoord 
bouwen, banáh. Deuteronomium 25:9 spreekt over de man die 
het zwagerhuwelijk weigert en de zonder zoon achtergebleven 
vrouw van zijn overleden broer niet tot zich neemt: “die het 
huis van zijn broeder niet bouwt” ... ashér lo-jivnèh et-beet acháv. 
De oude Statenvertaling en de NBG 1951 vertalen de Hebreeuw-
se vorm naar de letter. Zo ook de Herziene Statenvertaling. 
De zoon en het bouwen van een familie hangen dus nauw 
samen. Dat laat zich ook lezen in Genesis 16:2. Daar zegt Saraï 
tegen Abram: “Ga toch tot mijn slavin (Hagar); misschien zal 
ik uit haar gebouwd worden” ... oelái ibanèh miménah. Dus let-
terlijk: gebouwd worden. Hier laat de HSV ons in de steek. Die 
zegt hier: “Misschien zal ik uit háár nageslacht krijgen.” Hier 
wordt de bedoeling onder woorden gebracht, maar de samen-
hang tussen ben en banáh ontbreekt nu. Lees nu ook Genesis 
30:3: Rachel: “Opdat ook ik uit haar gebouwd worde” ... ibanèh. 

Een familie bouwen 
We begrijpen hieruit dat voor het bouwen van een familie een 
zoon nodig is, voor het banáh van een bájit is een ben vereist. 
Dit is nu wat het dilemma van Abraham zo dringend maakt. 
Hij heeft zijn zoon Isaak op een wonderlijke manier verkregen 
en nu hij die moet afstaan zal de mogelijkheid van een gezin, 
een eigen familie, onmogelijk worden. Tijdens de tocht naar 
het land Moria zal dit door zijn hoofd zijn gegaan, hem bezig 
hebben gehouden, nog afgezien van de gruwelijke daad die van 
hem verwacht wordt. 
Zo gingen die twee tezamen, zegt vers 6 en ook vers 8. Maar 
aan het eind van de geschiedenis wordt dat jachdav, tezamen, 
herhaald, opzettelijk. En dat is een ontroerend moment. De 
beproeving is voorbij. Abraham heeft standgehouden. Vers 19 
zegt troostend: “Ze gingen tezamen op weg naar Berseba” ... 
va-jeelchóe jachdáv. Abraham, Isaak en de knechten. 
Nu, de eerste laag van deze geschiedenis vermeldt de feiten. In 
de tweede laag wordt het dilemma uiteengezet: de bezitter van 
een zoon moet dit bezit afstaan. Het bouwen van een familie 
zal hem onmogelijk worden. En toch ...
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Een pleidooi om niet alleen de inhoud, maar juist ook de vorm  
van de Bijbelse boodschap grondig te onderzoeken.

Abraham en Isaak beklimmen de berg Moria (Pedro Orrente, 1580-1645).

Gerechtigheid
Heel vaak komen we in de Bijbel het 
woord ‘gerechtigheid’ tegen. Neem 
bijvoorbeeld Romeinen 1:17, een tekst 
die een grote rol gespeeld heeft in de 
Reformatie. In de NBG lezen we het 
vers zo: eerst zegt Paulus dat hij niet 
verlegen is met het evangelie, “want 
gerechtigheid Gods wordt daarin 
geopenbaard uit geloof tot geloof”. 
Vaak is dat begrepen als onze recht-
vaardigheid voor God. Zo omschrijft 
de Nieuwe Bijbelvertaling het ook: 
“In het evangelie openbaart zich dat 
God enkel en alleen wie gelooft als 
rechtvaardige aanneemt.” Recht-
vaardigheid is dan zoiets als zonder 
zonden zijn.
Zo sprak Luther er ook over: Christus 
neemt onze zonden op zich en geeft 
ons in ruil daarvoor Zijn volmaakte le-
ven terug. Gerechtvaardigd worden, 
ook een bekende term, betekent dan 
ontheven worden van al je fouten 
en gebreken. Daar lijkt het Griekse 
woord in het Nieuwe Testament ook 
alle aanleiding toe te geven. Later is 
het in het Latijn vertaald met ‘justi-
tia’. Dat doet denken aan rechtspraak, 
misdaden en vrijspraak.

Het Hebreeuwse woord heeft toch 
een wat andere kleur. Tsedaka kun je 
het beste omschrijven met verbonds- 
trouw. Het is in de eerste plaats de 
houding van een koning tegenover 
zijn onderdanen. Hij zorgt voor hen, 
beschermt hen tegen vijanden, re-
geert met wijsheid en is rechtvaardig, 
mild en vriendelijk. Dat is wat je van 
een goede vorst mag verwachten. In 
Jesaja 51:5 wordt het woord tsedaka 
zelfs vertaald met heil: “Mijn zege is 
nabij, mijn heil treedt tevoorschijn.” 
De rechtvaardige is dan de vrome 
mens die loyaal is ten opzichte van 
God, Hem eert, dient en in Zijn inzet-
tingen wandelt. Kortom, de tsadik is 
de mens die leeft zoals God van hem 
mag verwachten.

In de rechtvaardiging speelt natuur-
lijk verzoening en kwijtschelding 
van zonden een rol, maar het is 
toch vooral het door God weer in 
de oorspronkelijke verhouding met 
Hem gezet worden. En, trouwens, in 
Romeinen 1:17 zegt Paulus niet dat 
het evangelie laat zien hoe wij voor 
God rechtvaardig worden: de gerech-
tigheid van God is de verbondstrouw 
van God die als nooit tevoren zicht-
baar wordt in Jezus Christus. Daarom 
en alleen daarom is het evangelie een 
kracht Gods.

Woordschat
Ds. Henk Poot
hpoot@cvi.nl
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f ‘Zes miljoen Joden kunnen dit niet navertellen’

Een ode aan goede mensen
In 1943, midden in de Tweede Wereldoorlog werd in Amsterdam-Oost Jacques Aldewereld geboren,  

de jongste telg van een Joods gezin. Van het drama dat zich kort na zijn geboorte afspeelde, had hij geen weet.  
Nu puzzelt hij de geschiedenis van zijn redding in het Limburgse Brunssum aaneen.  

En eert hij allen die daarbij betrokken waren.

Op zeven hoog hebben Jack en Ina Aldewereld een 
prachtig uitzicht over het stadje met zijn vele knusse 
wijkjes van mijnwerkershuisjes. Na binnenkomst is er 
eerst koffie met vlaai. “Ik heb een heel programma voor 
u”, waarschuwt de 74-jarige Aldewereld me. “Ik wil dat u 
ziet wat hier in Brunssum allemaal is gebeurd.”

Gangelt
Maar de eerste stop in het programma ligt op tien 
minuten rijden van Brunssum. Net over de Duitse grens 
in Gangelt. Voor het gemeentehuis toont Aldewereld 
me twee monumenten die iedereen die het gemeente-
huis in- en uitgaat wijzen op de noodzaak om op een 
waardige wijze om te gaan met de slachtoffers van het 
naziverleden. Ook stoppen we bij Stolpersteine die in 
Gangelt zijn gelegd. “Je leest wel dat het antisemitisme 
weer opleeft, maar ik wil dat je beseft dat er tegen-
woordig heel veel Duitsers zijn die zich inzetten om de 
gedachtenis aan de Holocaust levend te houden, opdat 
die zich niet herhalen zal.”
Het blijkt een prelude op de boodschap die Aldewereld 
door heel zijn verhaal heen lijkt over te dragen: goede 
mensen vind je overal, ook op plaatsen waar je ze niet 
vermoedt.

Elastieken huis
Terug in Brunssum parkeert Aldewereld zijn auto bij de 
begraafplaats. Helemaal in de hoek ligt een graf van de 
familie Vermeer. Deze familie speelde een belangrijke 
rol binnen het verzet in Brunssum. Als we even later 
stoppen bij het huis waar de familie woonde, vertelt 
Aldewereld: “Dit noemden ze ook wel het ‘elastieken 
huis’. De gereformeerde Vermeer had zelf een gezin met 
wel tien, elf kinderen. En toch was er altijd plek voor 
onderduikers in dit huis. Veel Joodse kinderen die in 
Brunssum een veilig onderkomen vonden, kwamen hier 
aan en vonden via dit huis elders in de stad een onder-

duikadres. Ook Aldewereld zelf is hier waarschijnlijk als 
baby in huis geweest.
Aldewereld vertelt: “Op een dag vielen de Duitsers 
tijdens een razzia een huis binnen aan de Venweg. De 
onderduikers waren het huis uit gevlucht, maar een van 
hen, een jongetje, had zich verschanst in het toilethuisje 
achter in de tuin. Toen de soldaten daar keken, wilde 
een van hen hem doodschieten. Maar de ander hield 
hem tegen: ‘Als jij dit jongetje doodschiet, schiet ik jou 
dood.’ En ze lieten het jongetje ontsnappen. Er waren 
ook toen heel veel goede Duitsers.”

Internationaal transportbedrijf
Een grote muurschildering herinnert aan het interna-
tionaal transportbedrijf van de gebroeders Van Bree. 
“De familie Van Bree was zoals dat toen heette ‘rood’”, 
vertelt Aldewereld. Dat paste toen nog niet zo tussen de 
andere bewoners van Brunssum. De familie had geen 
contacten met het verzet. Maar dat betekende niet dat 
dit transportbedrijf – dat voor die tijd uitstekende sociale 
voorzieningen voor zijn chauffeurs had en veel van de 
kolen uit de mijnen van Brunssum vervoerde voor de na-
zi’s – geen rol speelde. Integendeel. Volgens Aldewereld 
kenden de chauffeurs van Van Bree geen rit uit Amster-
dam waarbij er geen onderduikers werden vervoerd. Het 
was de levenslijn van onderduikers tussen Amsterdam en 
Brunssum. Ook bij Van Bree zelf in huis zaten onder-
duikers. Overdag hielden ze zich schuil in het huis, waar 
ze zich achter luiken en schotten konden verschuilen. 
Als het donker werd, werden ze met lichtsignalen uit 
het Schutterspark geseind of het veilig was om daar de 
benen te strekken en wat buitenlucht in te ademen.
Daar, aan de rand van het Schutterspark, stond het 
Brunssumse pomphuis. Als we door het hek bij een 
klein monument het gebouw, dat tegenwoordig dienst 
doet als feestlocatie, bekijken, vertelt Aldewereld: 
“Vanwege de belangrijke functie, werd het gebouw goed 

bewaakt door de Duitsers. Toch slaagden Jo en Anna 
Broers, die als beheerders in het pomphuis woon-
den, erin om onopgemerkt tientallen onderduikers te 
herbergen. Die leefden grotendeels op de vloer, zodat 
de Duitse patrouilles hen niet zouden zien als ze naar 
binnen keken.”

Wonderlijk succes
Het verzet in Brunssum was wonderlijk succesvol. 
“De Duitsers hadden wel vermoedens dat hier veel 
onderduikers zaten. Er zijn meerdere razzia’s geweest. 
Maar niet één van de onderduikers in Brunssum is ooit 
gepakt. Allen hebben zij het overleefd.”
We rijden door een pittoresk mijnwerkersbuurtje. Bij een 
wit huis wijst Aldewereld: “Hier woonde een man die 
zich aansloot bij de Duitse Kriegsmarine. Hij werd na-
tuurlijk met de nek aangekeken. Zo’n verrader. Maar na 
de oorlog bleek z’n huis ook vol onderduikers te hebben 
gezeten. Doordat hij bekend stond als ‘betrouwbaar’ bij 
de Duitsers, sloegen ze zijn huis altijd over bij razzia’s.”

Gedenken
We eindigen de tocht bij het monument in het Vijver-
park in het centrum van Brunssum. Aldewereld speelde 
bij de totstandkoming van dit monument een voortrek-
kersrol. Niet alleen daar, maar in heel Brunssum staan 
kleine plaquettes met de heldendaden van het verzet 
dat hier zo veel Joodse levens heeft gered. Aldewereld is 
actief bij het gedenken en krijgt de volle medewerking 
van een enthousiast gemeentebestuur en welwillende 
burgers. De 4 mei-herdenkingen zijn jaarlijks een groots 
evenement.
Nog altijd puzzelt Aldewereld zijn geschiedenis bij 
elkaar. Maar het gedenken en eren van zijn redders lijkt 
zijn levensmissie. “Zes miljoen Joden kunnen dit niet 
navertellen, daarom doe ik het maar. Ik hoop dat u nu 
een idee heeft van wat hier allemaal is gebeurd.”

Jacques en Ina Aldewereld. | Foto’s: CvI Jack Aldewereld bij het monument voor het verzet in het Vijverpark in Brunssum.

Het ‘elastieken huis’ waarin de familie Vermeer onderduikers op-
ving die in Brunssum arriveerden.

Een muurschildering herinnert aan het transportbedrijf van de 
gebroeders Van Bree.

Het pomphuis fungeert tegenwoordig als feestlocatie.



Het land Israël
Psalm 105:11 zegt: “U zal Ik het land Kanaän geven als het u toe-
gemeten erfdeel.” Het land is weliswaar een klein erfdeel dat in 
zijn geheel toegewezen wordt aan het Joodse volk. In Deutero-
nomium 11:24 staat: “Elke plaats die uw voetzool betreedt, zal 
van u zijn; van de woestijn af tot de Libanon, van de rivier af, 
de rivier de Eufraat, tot de westelijke zee toe zal uw gebied zich 
uitstrekken.” Steeds klinkt heel duidelijk dat wat God toebe-
deelt aan Zijn volk ondeelbaar één geheel is. Andere volken 
hebben dit land bij toerbeurt afgenomen van het Joodse volk, 
en het willen verdelen. Zo ook in 1947. Toen wilden de Ver-
enigde Naties het land verdelen in een Joods en een Arabisch 
gedeelte. En vandaag wil de wereld het kleine landje opdelen in 
een Palestijnse en Joodse staat. Terwijl God zo duidelijk waar-
schuwt in Joël 3:2 dat Hij de volken zal verzamelen en afvoeren 
en “met hen in het gericht zal treden ter oorzake van mijn volk 
en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid 
hebben, terwijl zij mijn land verdeelden”.

Het Joodse volk
Ezechiël 37:22 zegt: “En Ik zal hen tot één volk maken in het 
land, op de bergen Israëls, en één koning zal over hen allen 
koning zijn; niet langer zullen zij twee volken zijn en niet 
langer verdeeld in twee koninkrijken.” De onderlinge verdeeld-
heid en zelfs opsplitsing in twee groepen is altijd tegen Gods 
wil geweest. In Johannes 10 citeert Jezus uit deze profetie van 
Ezechiël en benadrukt ook Hij dat Hij de eenheid van het volk 
wil. Hij zegt dan: “En het zal worden één kudde, één herder.” 
Later zegt Paulus in Romeinen 11:26 dat er weliswaar een 
gedeeltelijke verharding is over het volk, maar uiteindelijk “zal 
gans Israël behouden worden”. Ingrijpende woorden die de 
eenheid en ondeelbaarheid van het Joodse volk benadrukken. 
Veel christenen hebben door de eeuwen heen het Joodse volk 
in stukken uiteen willen rukken.
Veel kerken en christenen beweren dat Joden die Jezus niet als 
hun Messias aanvaard hebben voor eeuwig verloren zijn. Ook 
al zijn het hele gelovige vrome Joden die dagelijks ‘de Naam 

des Heren aanroepen’ in hun gebeden. De anderen zouden wel 
voor eeuwig behouden zijn. Een theologische methode dus 
om dat ene volkje Israël in stukken uiteen te scheuren. Is het 
wel aan ons om zulke grote woorden te spreken? Is het voor 
ons, zeker gelet op onze geschiedenis, niet wijzer om hier in 
bescheidenheid een stap terug te doen en dit aan de Allerhoog-
ste over te laten?

De stad Jeruzalem
Psalm 122:3 zegt: “Jeruzalem is gebouwd als een stad, die wèl 
samengevoegd is.” Een merkwaardige toevoeging die je over 
geen andere stad zo leest: ‘wél samengevoegd’. Sommigen 
zeggen: het hemelse en het aardse Jeruzalem lijken twee te-
gengestelde steden, maar ze blijken één te zijn en zullen op de 
nieuwe aarde als één stad samengevoegd worden wanneer het 
hemelse Jeruzalem neerdaalt. Ik vind dat een mooie uitleg. Het 
benadrukt tegelijk ook hoezeer de stad een ongedeelde eenheid 
is. Jezus noemt Jeruzalem in Matteüs 5:35 “de stad van de grote 
Koning”. Die stad moet wel een ongedeelde stad zijn, anders is 
die Koning onmogelijk de grote Koning over de gehele stad. 
Maar ook Jeruzalem ontkomt helaas niet aan de woeste 
driften van de heidenwereld om haar te verdelen en uit elkaar 
te scheuren. Van 1948 tot 1967 was Jeruzalem verdeeld in 
een Joods deel en een Jordaans deel. En vandaag lijkt de stad 
ongedeeld, maar de wereld spreekt in felle bewoordingen over 
een oostelijk Palestijns deel en een westelijk Israëlisch deel. 
Ook ten aanzien van Jeruzalem meent de wereld dus dat het 
maar het beste verdeeld kan worden. De Joden zouden dan het 
oostelijk deel en de Oude Stad, waar de Bijbelse geschiedenis 
ligt, moeten verlaten. Wat God zelf vindt doet dan blijkbaar 
niet ter zake.

Kerken en christenen zouden voorop moeten lopen in het plei-
ten voor de eenheid en het ongedeelde karakter van het land, 
van het Joodse volk en van de stad Jeruzalem. Dat sluit aan bij 
de wens van de Heer, de bruidegom. En alleen daar kan heil en 
zegen en vrede van uitgaan voor iedereen in onze wereld.
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Het Joodse volk, het land Israël en de heilige stad Jeruzalem horen bij elkaar.  
Ze zijn niet van elkaar los te maken. Ook afzonderlijk zijn zij in zichzelf  
een ondeelbare eenheid. De Bijbel lijkt al profetisch te anticiperen op  

pogingen van de heidenwereld om elk van deze drie uit elkaar te  
trekken en te verdelen.

Land, volk en stad

Eén en ondeelbaar

kort nieuws

Kankercellen ‘gekaapt’
In het onderzoek naar de behandeling 
van kanker heeft een professor van de 
universiteit Ben Gurion mogelijk een 
nieuwe stap gezet. Het lukte hem een 
behandeling te ontwikkelen die stam-
cellen met kanker vernietigt of die de 
eigenschappen van de cel verandert 
in niet-kankercellen. De verwachtin-
gen zijn dat er hierdoor grote stappen 
voorwaarts kunnen worden gezet in 
de behandeling van kankerpatiënten.

Zinkgaten stemmen 
somber

De toekomst van de paar dorpen 
langs de Dode Zee lijkt somber. 
Door het zakkende water van de 
Dode Zee ontstaan er langs de hele 
kust zinkgaten. Waar en wanneer de 
gaten ontstaan is niet te voorspel-
len. Maar het ontstaan van de gaten 
heeft ernstige gevolgen. Zo is het 
strand bij Ein Gedi gesloten, en de 
weg erlangs is verlegd. De grond is 
te gevaarlijk geworden. Zinkgaten 
brengen ook het voortbestaan van de 
dorpen in gevaar. Volgens Knessetlid 
Eitan Broshi moet de regering in actie 
komen en een plan opstellen om het 
tij te keren. | Foto: Flash90

Hulp aan Syriërs
Sinds de oorlog in Syrië hebben veel 
slachtoffers medische hulp in Israël 
gevonden. Israël hielp sinds 2013 
ruim drieduizend gewonden mensen. 
Daarnaast hielp het Israëlische leger 
in Syrië op de Golanhoogvlakte. Zo’n 
tweehonderdduizend burgers kregen 
onder meer babyvoeding, medicijnen, 
generatoren en schoolmaterialen.

Pelgrimstocht naar  
Jeruzalem

In vroege tijden trok het Joodse volk 
voor de pelgrimsfeesten – Loofhut-
tenfeest, Pesach en Wekenfeest – 
naar Jeruzalem. Tegenwoordig is een 
voettocht niet meer nodig en komen 
duizenden mensen met vliegtuigen, 
bussen en auto’s. Brigadegeneraal 
Ram Shmueli wil Joden toch de moge-
lijkheid bieden te voet naar Jeruzalem 
te gaan met het Loofhuttenfeest. Hij 
maakte daarvoor een klein reispro-
gramma zodat je vlak bij Jeruzalem in 
twee dagen naar het hart van de stad 
kan lopen. Dit initiatief kan op veel 
belangstelling rekenen. | Foto: Flash90
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Duizenden Joden komen samen op het Rabinplein in Tel Aviv tijdens een bijeenkomst van de orthodoxe Chabadbeweging om te vieren hoe God Zijn volk 
bijeen heeft gehouden door alle moeiten van de geschiedenis heen. | Foto: Flash90



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

Verrassende cadeaus voor al je 
familieleden, vrienden en zakenrelaties.

Kom alles bekijken bij:

verrassing  
bij aankoop 

 vanaf e 25,00

Open Huis van 15 t/m 25 november 2017

Gratis:

Aalten Fam. Brethouwer  � 0543 - 474533 
Meiberg 25 
Zaterdag 18 november 10.00 - 16.00 uur

Alblasserdam  Fam. Fiole  � 06 - 30902370 
In “Het Scheepke” 
Rijnstraat 434 
Dinsdag 21 november 14.00 - 18.00 uur 
Donderdag 23 november 10.00 - 12.00 en  
14.00 - 21.00 uur

Alkmaar/Koedijk Anneke van Wordragen - Smits 
 � 072 - 5619690 
Blaer 42 
Woensdag 22 en donderdag 23 november  
11.00 - 17.00 uur

Almere Mevr. J. van der Kist  � 036 - 5333513 
Beursjeskruidstraat 8 
Woensdag 22 november 10.30 - 17.00 en  
19.00 - 21.00 uur

Alphen a/d Rijn Mevr. E. van Staveren - 
Bakhuyzen  � 0172 - 742855  
“Triomfatorkapel” 
Molenwerfstraat 1 
Zaterdag 25 november 10.30 - 16.00 uur

Amersfoort W. J. Heeneman  � 06 - 18674022 
Harskamperzand 1 
Woensdag 15 t/m zaterdag 25 november na tel. 
overleg

Amersfoort Gerda Visser  � 033 - 8877804 
Diamantweg 19 
Woensdag 15 november 10.00 - 14.00 uur

Amerongen Mevr. Boonstoppel  � 0343 - 454871 
Tijdens ’Wintermarkt’ in Elim 
Koenestraat 128 
Woensdag 8 november 14.00 - 18.00 uur

Amerongen Mevr. Boonstoppel  � 0343 - 454871  
Kon. Wilhelminaweg 81 
Woensdag 15 t/m zaterdag 25 november na tel. 
overleg

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

Amsterdam Diny Wichers  � 020 - 6455530 
“Tituskapel” hoek Derkinderenstraat /  
W. Nuijenstraat 1 
Zaterdag 18 november 11.00 - 15.00 uur

Amsterdam / Buitenveldert Diny Wichers 
  � 020 - 6455530 
Verzorgingshuis “Beth Shalom” 
Kastelenstraat 80-82 
Donderdag 2 november 10.00 - 15.00 uur

Apeldoorn Coby Huizing  � 055 - 5332878 
Minstreelhoeve 106 
Woensdag 15 t/m zaterdag 25 november na tel. 
overleg

Apeldoorn Mevr. van Beek  � 06 - 21956664 
Hoornbloem 1 
Zaterdag 25 november 10.00 - 14.00 uur

Arnhem Anneke Nicolaij  � 06 - 57527906 
Stadswaardenlaan 95 
Maandag 20 november 14.00 - 17.00 uur

Assen Richard en Annet Frankfort  � 0592 - 399366 
Planetenlaan 34 
Maandag 20 t/m donderdag 23 november  
14.00 - 21.00 uur

Barendrecht Fam. Fiole  � 06 - 30902370 
Voor de winkel van Aquarium- & 
Dierenspeciaalzaak Wesdijk 
Middenbaan 56-62 
Zaterdag 25 november 10.00 - 17.00 uur

Barneveld Marilene Zoutendijk  � 0342 - 417224 
Arendshorst 46 
Donderdag 16 november  
09.00 - 12.00, 14.00 - 16.00 uur 

Beilen Fam. Broksma  � 0593 - 542926 
Dovenetellaan 15 
Woensdag 22 november 15.00 - 20.00 uur  
Donderdag 23 november 10.30 - 20.00 uur 
Vrijdag 24 november 10.30 - 17.00 uur

Beverwijk Fam. Zuidema - Luijben 
  � 06 - 27307722 
Kerkgebouw Vrije Evangelische Gemeente 
Van Riemsdijklaan 1  
Woensdag 22 november 14.30 - 18.00 uur

Biggekerke  Suzet Besuijen  � 0118 - 552472 
Kerkplein 16 
Elke donderdag van 09.30 - 17.30 uur 

Bleskensgraaf Liesbeth Kortlever  � 0184 - 641938 
Bij: Adrie Swijnenburg-Broekhuizen   0184 
- 689494 
Hondsdrafstraat 27 
Donderdag 16 november 13.30 - 17.00 uur

Boskoop  Mevr. E. van Staveren - Bakhuyzen 
 � 0172 - 742855  
“Het Kerkje” 
Burg.Colijnstraat 24 
Zaterdag 18 november 09.00 - 15.00 uur

Bovenkarspel Henk en Lucy van Essen 
  � 0228 - 785959 
Boerhaavestraat 66 
Woensdag 22 november 16.00 - 20.00 uur 
Donderdag 23 november 10.00 - 14.00 uur

Brandwijk Liesbeth Kortlever - de Heer  
 � 0184 - 641938 
Damseweg 22 
Woensdag 29 november 13.30 - 19.30 uur

Buitenpost Hinke Minnema  � 06 - 13129370 
Trekweg 16 
Do. 16, vr. 17, do. 23 en vr. 24 november  
10.00 - 18.00 uur

Capelle aan den IJssel Stieneke Koolmees 
  � 010 - 4508036 
Crocusstraat 7 
Woensdag 15 t/m zaterdag 25 november na tel. 
overleg

Creil Erna Mellema  � 0527 - 652159 
“Abida” Graaf Florislaan 36 
Vr. 17 en 24 november 19.00 - 20.00 uur 
Za. 18 en 25 november 10.00 - 12.00 uur

Damwoude Willy Adema  � 0511 - 421485 
Haadwei 16 
Dinsdag 21 november 09.00 - 12.00,  
14.00 - 17.00 en 19.00 - 21.00 uur

Delft Michael en Monica Rappa  � 06 - 12050944 
Lusakastraat 45 
Woensdag 15 en 22 november 13.00 - 16.00 uur

Den Haag Wilma en Dirk Blom  � 070 - 3609021 
Heiloostraat 83  
Woensdag 15 november 14.00 - 19.00 uur

Den Haag Noor Roeleveld - Kuijper 
  � 070 - 3545730 
Nederhoflaan 22 
Zaterdag 18 november 14.00 - 19.00 uur

Drachten Mevr. Oppedijk  � 06 - 81516708 
Hooizolder 314 
Maandag 20 t/m woensdag 22 november 16.00 
- 20.00 uur

Ede Gerry van Seters  � 0318 - 650692 
Saffierstraat 12 
Dinsdag 21 november 10.00 - 21.00 uur

Eindhoven Alfred en Irene Fietje  � 040 - 2416589 
Orléanshof 26 
Woensdag 15 en 22 november 11.00 - 16.00 uur

Elburg Wil van Rijssen - van Doorm 
  � 06 - 14069146 
Molenkampdwarsstraat 8 
Woensdag 15 t/m zaterdag 25 november na tel. 
overleg

Emmeloord Ria Mulder - de Jong  � 0527 - 613903 
Bunschotenlaan 38 
Donderdag 23 en vrijdag 24 november  
13.30 - 18.00 uur

Emmen Mevr. Grietje Broekman - Jansen 
  � 06 - 22436714 
Het Waal 290 
Na tel. afspraak

Enschede Ada Otter in Boekhandel David 
  � 06 - 24652926 
Beltstraat 45 
Woensdag 15 t/m zaterdag 25 november tijdens 
openingstijden Boekhandel David

Etten Leur Mareike en Jorim Willems 
  � 076 - 7505883 
Orgelhof 44 
Woensdag 15 t/m zaterdag 25 november na tel. 
overleg

Gaast Mevr. A. Otter - van Kalsbeek 
  � 0515 - 542126 
Sielansreed 1 
Woensdag 22 en donderdag 23 november  
10.00 - 18.00 uur

Garderen Saskia Eerland  � 06 - 10618431 
Wilgenlaan 3 
Dinsdag 14 november 10.00 - 20.00 uur

Geldermalsen Dhr. J. M. Nout  � 0345 - 752459 
Talmastraat 4 
Dinsdag 21 november 13.00 - 17.00 uur en 
woensdag 22 november 19.00 - 21.00 uur

Goes Consulente: Willy Jansens - Dekker 
  � 06 - 51057947 
Bij: Alida v.d. Panne 06 - 29302865 
Strausslaan 6 
Vrijdag 24 november 09.00 - 17.00 uur

Gorredijk Joke van Riel  � 0513 - 463938 
Mouterij 64 
Donderdag 23 en vrijdag 24 november  
14.00 - 18.00 uur

Groenekan Mevr. J. Geurts  � 0346 - 215662 
Versteeglaan 36 
Maandag 20 t/m donderdag 23 november  
13.30 - 15.30 uur na tel. overleg

Groningen Mevr. Helsdingen - Kloostra 
  � 050 - 3132616 
Damsterdiep 122A 
Woensdag 15 en donderdag 16 november  
10.00 - 18.00 uur

Groningen Mevr. Hazenberg  � 050 - 5771243 
J. van Hattumstraat 23 
Donderdag 16 november 10.30 - 18.00 uur 

Groot - Ammers Liesbeth Kortlever 
  � 0184 - 641938 
Bij: Marry Terlouw 0184 - 662221 
Gruttostraat 2 
Donderdag 23 november 13.30 - 17.30 uur

Hagestein Mevr. van der Lee  � 0347 - 351443 
Lekdijk 12 
Zaterdag 25 november 10.00 - 16.30 uur

Hardinxveld- Giessendam Mevr. de Hek - Schild 
 � 0184 - 615142 
Schaepmanstraat 4 
Donderdag 23 en vrijdag 24 november  
14.00 - 20.00 uur

Heteren Fam. Vergunst  � 026 - 4722054 
“De Vluchtheuvel” Kastanjelaan 20 
Vrijdag 24 november 18.30 - 20.00 uur 
Zaterdag 25 november 10.00 - 12.00 uur

Hoek Charlotte The  � 0115 - 442348 
Irisstraat 101 
Vrijdag 24 november 10.00 - 18.00 uur

Hoensbroek Mevr. A. Gielkens - Sitee 
  � 045 - 5221039 
Raambouwstraat 3 
Dinsdag 14 november 10.00 - 15.00 uur

Hoogvliet Fam. Verhelst  � 010 - 7856540 
Kardoenhof 34 
Woensdag 15 november 17.00 - 21.00 uur 
Zaterdag 18 november 11.00 - 17.00 uur

Houten Dhr. H. van Heck  � 06 - 40071393 
Bij: Guus en Ria Zwart 
Kluutweide 6 
Vrijdag 24 november 10.00 - 17.00 en 19.00 - 
21.00 uur

Huizen Fam. de Pater - van Zantwijk 
  � 035 - 5255284 
S. de Beauvoirlaan 85 
Dinsdag 21 en woensdag 22 november 
10.00 - 12.00 en 14.00 - 16.00 uur

IJmuiden Mevr. J. J. Zwitser - Slager 
  � 0255 - 511652 
Keetberglaan 50, Toren 2 
Dinsdag 21 november 10.00 - 18.00 uur

IJsselmuiden Carola van der Spek 
  � 038 - 3380774 
Kluisstraat 45 
Zaterdag 18 november 10.30 - 16.30 uur

IJsselstein Annet Wever - van Heck 
  � 030 - 6889768 
Mackaystraat 12 
Zaterdag 18 november 10.00 - 17.00 uur

Kamerik Anneke Los - Meijers 
  � 06 - 14526532 
Mijzijde 4 
Woensdag 15 en donderdag 16 november  
10.00 - 16.00 uur

Kampen Mevr. Kok - Opgelder  � 06 - 23864456 
Burgwal 13 
Donderdag 16 en vrijdag 17 november  
14.00 - 19.00 uur

Katwijk  Fam. Kuipers  � 071 - 4028828  
Doggersbank 7  
Dinsdag 14 november 15.00 - 18.00 uur 
Woensdag 15 november 10.00 - 20.00 uur

Kockengen Hilda van Oosterom  � 06 - 83231780 
Fuut 4 
Dinsdag 21 en zaterdag 25 november  
12.00 - 17.00 uur

Leek Fam. Postma  � 06 - 40759525 
Romboutstraat 16 
Di. 14, wo. 15, vr. 17, di, 21 en  
wo. 22 november 14.00 - 18.00 uur 
Za. 25 november 10.00 - 15.00 uur

Leerbroek Lia Hijkoop  � 0345 - 59 97 11 
Leerbroekseweg 39 
Woensdag 22 november 10.00 - 20.00 uur

Leerdam  Jantine Slotboom  � 0345 - 610120 
Violierlaan 36 
Woensdag 22 november 10.00 - 12.30 uur

Lelystad Mevr. Buijnink - Akker  � 0320 - 842758 
Bongerd 206 
Woensdag 15 t/m zaterdag 25 november na tel. 
overleg

Lelystad G. van Dijk  � 06 - 44195948 
Westhoven 98 
Maandag 20 t/m zaterdag 25 november na tel. 
overleg

Lisse Fam. Gelderman  � 0252 - 415165 
Jacob van Ruysdaelplein 133 
Woensdag 15 t/m zaterdag 25 november na tel. 
overleg

Maassluis Anita Mudde - Teeuwen en Wil Heijes 
 � 010 - 4676148 
Mgr. W. M. Bekkerslaan 46 
Dinsdag 21 november 10.00 - 18.00 uur

Meppel / Nijeveen Jenny Hak - Moesker 
  � 0522 - 261536 
De Veurdele 95 
Donderdag 16 en maandag 20 november  
10.00 - 12.00 uur 
Vrijdag 17 november 10.00 - 16.00 uur 
Zaterdag 18 november 12.00 - 16.00 uur

Moordrecht  Arianne van Haaren  � 0182 - 379092 
Dorpsstraat 71/73 
Woensdag 22 november 15.30 - 20.30 uur

Nieuw- Beijerland Ariena Troost  � 06 - 81170331 
“De Hoeksteen”  
Kerkstraat 22 
Vrijdag 24 november 10.00 - 16.00 uur

Nieuwegein Dhr. van Heck  � 030 - 6036921 
Martinusgaarde 16 
Woensdag 22 november 10.30 - 21.00 uur

Nieuwer ter Aa Corrie de Koning  � 0294 - 234878 
Ruwielstraat 22 
Dinsdag 21 november 10.00 - 17.00 uur

Nieuwleusen Fam. Neelis  � 0529 - 484 525 
Kon. Wilhelminalaan 59 
Vrijdag 17 november 11.00 - 17.00 en  
19.00 - 21.00 uur 
Zaterdag 18 november 11.00 - 16.00 uur

Niezijl Fam. van der Naald  � 0594 - 212983 
Hoofdstraat 79 
Zaterdag 18 en 25 november 10.00 - 17.00 uur 

Nijmegen Mevr. A. Venmans  � 0485 - 517035 
Bij: Mevr. D. Lamla   024 - 3790163 
Andantestraat 24 
Woensdag 22 november 10.30 - 15.00 uur

Numansdorp Margriet Oudeman  � 0186 - 652281 
Mozartstraat 2 
Zaterdag 25 november 11.00 - 17.00 uur

Nunspeet Ina Snijders  � 0341 - 251161 
Lugtenbergweg 8 
Vrijdag 17 november 15.00 - 21.00 uur 
Zaterdag 18 november 11.00 - 14.00 uur

Oldebroek Piet en Gea Wastenecker 
  � 0525 - 631779 
Klocklaan 9 
Donderdag 23 november 13.00 - 18.00 uur 
Vrijdag 24 november 10.00 - 21.00 uur

Oldemarkt Janny Bouwer - Muis  � 0561 - 452171 
in “de Ontmoeting”, Marktplein 9 
Zaterdag 25 november 10.00 - 16.00 uur

Ommen  Mevr. Hamhuis - Vos  � 0529 - 450290 
Reigerstraat 32 
Woensdag 15 t/m zaterdag 25 november na tel. 
overleg. 

Papendrecht Margot Unger  � 078 - 6425533 
Gerard Dousingel 43 
Dinsdag 21 november 13.00 - 16.00 uur

Pernis Mevr. van der Kuil  � 010 - 4164698 
Burg. van Esstraat 189 
Woensdag 15 t/m zaterdag 25 november na tel. 
overleg

Putten  Gerda Klok  � 0341 - 361257 
Harderwijkerstraat 91 
Donderdag 16 en maandag 20 november  
11.00 - 17.00 uur 
Donderdag 23 november 14.00 - 17.00 uur

Ridderkerk Fam. Fiole  � 06 - 30902370 
Chr. boekwinkel “De Kandelaar” 
St. Jorisstraat 10 
Vrijdag 17 november 10.00 - 17.30 en  
18.30 - 20.00 uur 
Zaterdag 18 november 10.00 - 16.00 uur

Rijssen St. C.I.H.I.  � 0548 - 515122  
Jan en Riek Schelhaas 
Lindenlaan 5 
Woensdag 15 en donderdag 16 en  
vrijdag 17 november 13.30 - 18.00 uur

Rijssen  Wilma Mensink  � 0548 - 522525 
In gebouw “Jeruël” 
Van Heekstraat 40 
Donderdag 16 november 13.30 - 17.00 uur

Rotterdam Yvonne Keemink  � 06 - 55366676 
Korfoepad 71 
Donderdag 16 en dinsdag 21 november  
10.00 - 14.00, 16.00 - 18.00 en 20.00 - 22.00 uur

Schiedam Féline Fekade - Vermeer 
  � 06 - 52097249 
Esdoornlaan 12 
Zaterdag 25 november 11.00 - 16.00 uur

Schoonloo Aly Haandrikman  � 0592 - 860918 
Westdorperstraat 2A 
Vrijdag 17 en 24 november 13.00 - 18.00 uur

Schoonrewoerd  Consulente: Jantine Slotboom 
 � 0345 - 610120 
Bij: mevr. Anneke van der Heiden 
   0345 - 641835 
Kerkweg 21 
Donderdag 16 november 10.00 - 12.30 uur

Staphorst Mevr. van der Heide  � 038 - 3866996 
In de Hervormde kerk “De Rank” 
Ebbinge Wubbenlaan 41a 
Vrijdag 24 november 10.00 - 18.00 uur

Steenwijk  Mevr. H. Hakvoort - Braad 
  � 0521 - 852995 
Dieptol 150 
Woensdag 22 november 14.00 - 17.00 uur

Stiens Mevr. Zilver  � 058 - 2575846 
Dr. G.A. Wumkesstraat 9 
Zaterdag 25 november 10.00 - 16.00 uur

Streefkerk Mevr. Noorland  � 0184 - 683270 
Molenakker 18 
Donderdag 16 november 09.30 - 21.00 uur

Surhuisterveen Mevr. van der Hoek 
  � 0512 - 362896 
Munnikestraat 7 
Donderdag 30 november 10.00 - 17.00 uur 
Vrijdag 1 december 10.00 - 12.00 uur 
Zaterdag 2 december 10.00 - 17.00 uur

Uden Mevr. Arts  � 06 - 48330040 
Beatrixhof 452 
Zaterdag 25 november 10.00 - 18.00 uur

Vaassen Jan en Aartje Brummel  � 0578 - 570031 
Apeldoornseweg 27 
Woensdag 15 t/m vrijdag 17 november  
15.00 - 20.00 uur

Veenendaal  Fam. van den Brink  � 0318 - 556638 
Wijkcentrum “Maranatha” (bij Julianakerk) 
Pr. Bernhardlaan 26 
Vrijdag 24 november 14.30 - 17.00 en  
19.00 - 21.00 uur 
Zaterdag 25 november 10.00 - 15.00 uur 

Venlo Mevr. W. Botman - Karthaus 
  � 077 - 3544883 
Helbeek 62 
Zaterdag 25 november 11.00 - 16.00 uur

Vlaardingen Mevr. van der Kuil  � 010 - 4164698 
In: Woonzorgcentrum “Uitzicht” 
Churchillsingel 483 
Maandag 20 november 13.30 - 16.30 uur

Vlaardingen Dhr. Peters  � 06 - 51545793 
Kraanvogellaan 156 
Zaterdag 25 november 10.00 - 14.00 uur

Voorburg Barbara en John Roeloffs 
  � 070 - 7442767 
Appelgaarde 231 
Zaterdag 18 november 12.00 - 17.00 uur

Vriescheloo Dinie Nobbe  � 0597 - 541874 
Wedderweg 39 
Dinsdag 21 november 10.00 - 20.00 uur

Weert Mevr. Maas-Verbunt  � 06 - 50515517 
Moesdijk 9 
Woensdag 15 t/m zaterdag 25 november na tel. 
overleg

Wijk bij Duurstede Flora van Meggelen 
  � 0343 - 750249 
Birkastraat 47 
Woensdag 22 november 15.00 - 19.00 uur

Wijk en Aalburg Toos Vos - Tissing 
  � 0416 - 697272 
Kortestraat 24 
Vrijdag 24 november 15.00 - 18.00 uur

Zoetermeer Mevr. van West de Veer 
  � 079 - 3166074 
Annaplaats 3 
Zaterdag 18 en dinsdag 21 november  
10.00 - 16.00 uur

Zwaagwesteinde / De Westereen Saakje en Feije 
van der Meulen  � 0511 - 442099 
Foarstrjitte 48 
Donderdag 23 en vrijdag 24 november  
10.00 - 17.30 uur

Zwolle Marja Hendriks - van der Hoff 
  � 038 - 4659577 
Van Echtenmarke 4 
Woensdag 15 november 10.00 - 17.30 uur



in beeld

Eeuwenoud Caesarea

De geschiedenis van Caesarea in een notendop. Ga er 
maar voor zitten en haal diep adem. In de vierde eeuw 
voor de gewone jaartelling werd de stad gesticht door 
de Feniciërs. Wat later was het deel van het Griekse 
rijk van Alexander de Grote. Vervolgens werd het 
onderdeel van de strijd tussen de Hellenistische rijken 
van de Seleuciden en Ptolemaeën, waarna het Ro-
meinse Rijk de macht overnam.

Herodes de Grote gaf de stad de naam Caesarea, ter 
ere van keizer Caesar Augustus. Onder het regime 
van Herodes breidde de stad zich enorm uit. Er werd 
een haven gebouwd als tussenstation op een van de 
belangrijkste vaarroutes van Alexandrië naar Rome. 
Ook een paleis, tempels, een theater, een hippodro-
me (paardenrenbaan) met uitzicht over zee en een 
aquaduct dat vanuit het Carmelgebergte water naar de 
stad bracht.
Net zoals de rest van het land, werd de stad vervolgens 

Tussen Tel Aviv en Haifa, aan de azuurblauwe Middellandse Zee, ligt de stad Caesarea.  
Bekend van haar mooie stranden, watersport, een fleurige en groene villawijk,  

een golfbaan en een hotel. Maar de stad is vooral bekend door zijn eeuwenoude  
geschiedenis, de archeologische opgravingen en bijzondere historische bevindingen.
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onderdeel van het Oost-Romeinse Rijk, van de Arabi-
sche rijken, van het Kruisvaardersrijk, het Ottomaanse 
Rijk en uiteindelijk kwam het onder Brits mandaat. En 
sinds 1948, toen de staat Israël werd opgericht, is het 
een Israëlische stad.

Contrasten
Caesarea. Het verleden, het heden en de toekomst. 
Rijd je door de villawijk van Caesarea dan zie je hier 
en daar restanten van een rijke, vergane glorie. Het 
contrast kan bijna niet groter. Dat elke steen een 
eigen verhaal heeft, realiseer je je wanneer je door de 
opgravingen loopt. Rijk en groots zijn de eeuwenoude 
overblijfselen. Het maakt dat je je nietig voelt en geeft 
ook een gevoel van vergankelijkheid. Als je goed kijkt, 
zie je de ridders, koningen en jonkvrouwen rond-
zwerven. Ook paarden en ezels en hier en daar een 
kip. Menig veldslag vond hier plaats. Luister goed dan 
hoor je het kanongeschut met op de achtergrond ge-
luiden van de zee. Om de archeologische opgravingen 
te bezoeken met je toegang betalen, en overal hangen 
en staan instructieborden ervoor te zorgen dat niets 
beschadigd wordt en er geen vuil wordt achtergelaten. 
Begrijpelijk, maar het doet wat af aan deze eeuwenou-
de plek met zo’n ongelofelijke geschiedenis.

Foto’s: J. Nihom en Flash90



advertenties

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 laat hoop gloren aan de horizon. 

    

 

bankrekening nummer:  
NL12 RABO 0335 5422 39 

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 wie? 
al die kinderen  zonder kansen 
  zonder opvoeding 
  zonder liefdevolle opvang 
  zonder voedzame voeding 
  zonder  ‘gaat u maar door’ 
al die kinderen die zich niet staande kunnen houden 
al die alleenstaande moeders zonder baan 
al die gezinnen met een lege koelkast 
al die bejaarden met lege handen. 
DOOR wie? 
al die toegewijde vrienden die niet alles voor zichzelf houden. 

Bent u zo iemand of wilt u zo iemand worden ? 

JAFFA IS BLIJ MET U.  DANKUWEL 

 
 
 

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!

Geïnteresseerd in de Bijbel? Dan helpen 
Everreadboeken de Bijbel beter te begrijpen!

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



israël aktueel | november 2017 theologie 17

Er zijn twaalf stammen van Israël. Twaalf apostelen werden uitgezonden in de wereld om het  
komende Koninkrijk te proclameren. Twaalf poorten heeft het nieuwe Jeruzalem en haar muur  

twaalf fundamenten. In twaalf artikelen belijdt de kerk der eeuwen haar geloof. In dankbaarheid  
voor wat we daarin hebben mogen ontvangen stemmen we als christenen met die woorden in, 

 als een samenvatting van wat de Schrift getuigt over onze redding. 
 

Twaalf stellingen over Israël 
 

kort nieuws

Wijn naar China

De export van Israëlische wijn naar 
China groeit enorm. Het is een van 
de grootste markten ter wereld. 
Vooral het label ‘koosjer’ doet het 
goed op de wijn. Chinezen zien dat 
als een kwaliteitslabel. | Foto: Flash90

Pantoffeloplichterij
Van buiten zag het er koddig uit: 
enorme gele pluizige pantoffels met 
emoticongezichten. De werkelijke  
inhoud van de pantoffels was iets 
minder hartverwarmend. In de 
pantoffels zaten soldatenlaarzen 
verstopt, zo ontdekte de waren- 
controleurs toen de spullen vanuit 
Israël Gaza zouden worden inge-
voerd. Vermoedelijk waren de stevige 
stappers bestemd voor de gewapen-
de tak van Hamas.

België bevriest 
financiering
De financiering van scholen van de 
Palestijnse Autoriteit door België is 
per direct stop gezet. Eind september 
onthulde de Palestinian Media Watch 
(PMW) dat een Palestijnse school,  
die door de Belgische overheid was 
gefinancierd, zijn naam had gewij-
zigd. De nieuwe schoolnaam is die 
van de terroristische moordenaar 
Dalal Mughrabi. De PMW bracht 
de Belgische regering hiervan op 
de hoogte. België wist niets van de 
naamsverandering. Direct na de  
melding van PMW schortte België 
alle financiering voor de bouw of  
aankleding van Palestijnse scholen  
op en zei het in een verklaring dat 
het “niet toestaat dat zij geasso-
cieerd worden met de namen van 
terroristen”.

Ramen tentoongesteld
De gebrandschilderde ramen uit 
de voormalige synagoge in Assen 
zijn nu te zien in het museum van 
Yad Vashem in Jeruzalem. Na de 
Holocaust waren er slechts enkele 
overlevenden van de eerdere Joodse 
gemeenschap in Assen. De synagoge 
werd aan een protestantse gemeente  
verkocht. In de jaren zeventig belan-
den de ramen in een eetzaal in een 
Israëlische kibboets. Dat was omdat 
de synagoge gesloopt zou worden. 
De eetzaal heeft inmiddels zijn 
functie verloren. Daarom werd er een 
juiste (eind)bestemming gezocht. Yad 
Vashem noemt het kunnen expose-
ren van de ramen “een gevoel van 
iets afsluiten”.

Maar de verkiezing van Israël waar de 
Bijbel van spreekt, Gods verbonden met 
Israël, het koningschap van Christus op 
de troon van David, het herstel van Israël 
en zo van heel de schepping, dit alles blijft 
buiten beeld. 
Velen voelen de noodzaak en de urgentie 
om vanuit de Schrift tot een hernieuwd, 
een breder spreken over Gods heilsplan 
met Zijn schepping te komen. Een kleine 

groep christenen uit verschillende ker-
kelijke achtergronden heeft zich daar de 
afgelopen tijd diepgaand op bezonnen. 
Dat heeft geresulteerd in twaalf stellingen 
over de plaats van Israël in Gods heils-
plan, waarin Gods verkiezing van Israël 
om de volken te zegenen wordt uitge-
werkt. Deze stellingen komen niet in de 
plaats van welke belijdenis dan ook, maar 
zijn bedoeld als een aanzet om verder te 

denken over die wezenlijke Bijbelse ver-
kondiging ten aanzien van Israël en het 
Koninkrijk die de klassieke belijdenissen 
laten liggen. 

Het bestuur van Christenen voor Israël 
schaart zich achter deze stellingen. Graag 
bieden we hier de stellingen aan, biddend 
en bescheiden.

Wat wij geloven ten aanzien van Israël

1   Wij geloven dat Israël door God is geschapen en verkozen 
om de volken te zegenen.

2   Wij geloven dat het Gods opdracht aan de kerk en de 
volken is om Israël te zegenen.

3   Wij geloven dat de kerk niet in de plaats van Israël is geko-
men. Door het geloof in Jezus Christus zijn ook wij kinde-
ren van Abraham geworden, de vader van alle gelovigen.

4   Wij geloven dat al de verbonden vanaf Abraham gesloten 
zijn met Israël.

5   Wij geloven dat er een geheimenis van een gedeeltelijke 
verharding van Israël is omwille van ons, maar dat er bij de 
kerk ook blindheid is voor Israël en dat er een sluier over 
de volken ligt.

6   Wij geloven dat de Heere trouw zal blijven aan al de 
verbonden die Hij met Israël gesloten heeft, maar ook aan 
al de beloften die Hij aan de gemeente van Jezus Christus 
heeft gegeven.

7   Wij geloven dat de christenheid schuld moet belijden 
voor alle daden van antisemitisme in het verleden begaan, 
oprecht berouw moet tonen in daden van liefde en  

solidariteit met Israël en het Joodse volk, en zich moet 
bekeren van haar vervangings- en vervullingstheologie.

 8   Wij geloven dat het herstel van het Joodse volk in het 
Beloofde Land Israël het begin is van de uiteindelijke  
verlossing.

 9   Wij geloven dat de stad Jeruzalem de plaats is waar de 
Heere Zijn heilige Naam weer zal doen wonen.

10   Wij geloven dat op een dag de Messias zal komen om Zijn 
wereldwijde Koninkrijk op te richten. Dan zal de lichame-
lijke opstanding van de gestorven rechtvaardigen plaats-
vinden en zullen zij met Christus regeren in Zijn Koninkrijk 
op aarde. Daarom bidden wij om de vrede van Jeruzalem.

 
11   Wij geloven dat de Mensenzoon wanneer het Koninkrijk 

komt zal zitten op Zijn troon om te oordelen over de 
goddeloze volken en hen zal vragen hoe zij Israël en het 
Joodse volk behandeld hebben.

12   Wij geloven dat de vernieuwing van alle dingen uiteindelijk 
en definitief zal plaatsvinden. De schepping zal bevrijd 
worden van de slavernij van het verderf om te komen tot 
de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. 
En God zal zijn alles en in allen.

Foto: Flash90



advertenties

BIJ U THUIS
KIES UW KEUKEN 

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

www.homekeukens.nl / 085 104 45 52

Nes Ammim  / Israël
In 1963 hebben Europese christenen met 
behulp van Joodse Israëli’s in Galilea een 
dorp gesticht. Sindsdien hebben duizenden 
vrijwilligers zich ingezet voor een ideaal: na de 
Tweede wereldoorlog een nieuwe start maken 
in de verhouding tussen Joden en christenen.
Aanvankelijk leverden zij concreet een bijdra-
ge aan de opbouw van Israel: met een rozen-
kwekerij, avocado-plantages, een hotel en een 
trappenfabriek. Tijdens hun aanwezigheid in 
Israel leerden de bewoners van Nes Ammim 
over de joodse traditie, spiritualiteit en wer-
kelijkheid. Maar ze legden ook contacten met 
moslims, Palestijnse christenen en Druzen en 
verkenden zo allerlei aspecten van de samen-
leving.

Dialoogwerk
Rond de eeuwwisseling groeide het besef dat 
studie, dialoog en samenwerking de kernacti-
viteiten van het dorp zouden moeten worden. 
Momenteel biedt Nes Ammim een studie-
programma voor haar vrijwilligers en werkt 
ook samen met veelal lokale organisaties die 
congressen, wokshops, kinderkampen en de-

batten organiseren waarbij Joden, Arabieren 
en anderen met elkaar in gesprek gaan. 

Vrijwilligers
In het dorp werken ca. 40 mensen met een 
gevarieerde religieuze achtergrond. Samen 
runnen zij onder andere het hotel, waar 
zowel Israëlische en buitenlandse toeristen 
verblijven als deelnemers aan het dialoog-
werk. De vrijwilligers komen voor een periode 
van enkele maanden tot wel enkele jaren. Zij 
dragen bij in de kosten van hun verblijf. In ruil 
daarvoor kunnen zij deelnemen aan studie-
activiteiten en excursies, wat hun inzicht in 
de zorgen en kansen van het Heilige Land ver-
groot. Bij hun terugkeer naar Europa worden 
zij ‘ambassadeurs’ van de dialoog. 

Neutraal?
Nes Ammim heeft zich in Israël mogen 
vestigen op voorwaarde dat het dorp geen 
zendingspost zou worden. Nes Ammim wil be-
trokken zijn bij alle bevolkingsgroepen in het 
land, zonder in neutraliteit of kleurloosheid 
te vervallen. Nes Ammim steunt iedereen die 
de status quo tracht te doorbreken door in 

gesprek te gaan met ‘de ander’ en zich in te 
zetten voor vrede.

Aanmelden voor de nieuwsbrief: 
nieuwsbrief@nesammim.nl

Voordracht bij uw vereniging of kerk of een 
gastles op school? Meldt u bij onderstaand 
telefoonnummer.

Wordt donateur voor € 25,- per jaar en ont-
vang ieder kwartaal  het magazine met opinië-
rende artikelen en informatie uit het dorp.

Nes Ammim zoekt vrijwilligers:
• Financial controller
• Hands-on IT’er
• Tuinman/vrouw
•  Jonge mensen (vanaf 18 jaar),  

bijvoorbeeld studenten die een  
tussenjaar doen

• Senioren (vanaf 55 jaar)

Kijk op de website voor meer informatie.

www.nesammim.nl  •  post@nesammim.nl  •  facebook.com/Nes.Ammim.International  •  Telefoon: 055-5349339

Maak écht kennis met Israël



actief Voor a l le  act iv i te i ten geldt :  Deo volente

israël

Israël staat bekend om zijn innovatie. Denk aan 
de pacemaker, defibrillator, het poliovaccin, de 
USB-stick, processorchips, de mobiele telefoon, 
elektrische auto’s. Allemaal Joodse en  
Israëlische uitvindingen. Minder bekend is de 
Israëlische innovatie op onderwijsgebied.

Chaim Guggenheim geeft leiding aan het Feuerstein 
Instituut in Israël. De Feuersteinmethode is een  
unieke Israëlische leermethode die zich richt op de  
ontwikkelingsmogelijkheden van een persoon.  
Het kreeg wereldwijd bekendheid door de positieve 
benadering van mensen met een ontwikkelings- 
achterstand. Bijvoorbeeld bij Zuresh Wubbe, die met 
Guggenheim meekomt. Zij emigreerde vanuit  
Ethiopië naar Israël en werd aanvankelijk niet toe- 
gelaten op de universiteit, omdat haar intelligentie- 
niveau onvoldoende zou zijn. Dankzij de  
Feuersteinmethode werd ze toch toegelaten en 
rondde verschillende studies af.

Tijdens de studieavonden leggen Chaim en Zuresh 
uit wat de Feuersteinmethode inhoudt en heeft u de 
mogelijkheid om met leuke testjes uw eigen ontwik-
kelingspotentieel te meten! Guggenheim en Wubbe 
spreken over het thema ‘Israël tot zegen voor de 
volkeren’ op:

• woensdag 1 november om 19.30 uur in Zwolle
• donderdag 2 november om 16.45 uur in Nijkerk
• zaterdag 4 november om 19.30 uur in Dordrecht
• maandag 6 november om 19.30 uur in Utrecht

»   Kijk voor details in de agenda op pagina 25 of  
cvi.nl/agenda.
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In november en december organiseren we in het nieuwe Israëlcentrum aan de Henri Nouwenstraat 34 in Nijkerk vijf boeiende themadagen over  
allerlei onderwerpen die iets met Israël te maken hebben. We hebben een gevarieerd programma samengesteld, dus er zit voor iedereen wat tussen!

Israël tot zegen van de volken

Themadagen

Donderdag 2 november
16.45 – 20.30 uur: Studieavond met Chaim Guggenheim en Zuresh Wubbe uit Israël
Thema: Israël tot zegen van de volkeren

Donderdag 16 november
13.00 – 16.30 uur: Bijbelstudiemiddag met ds. Henk Poot 
Thema: Jeruzalem, stad van de grote Koning

Maandag 20 november
18.00 – 21.30 uur: Thema-avond over ‘Breng de Joden thuis vanuit Oekraïne’.  
Sprekers: Alina Gryadchenko en Koen Carlier, beiden namens Christenen voor 
Israël betrokken bij het alijawerk in Oekraïne. Met muzikale medewerking van het 
trio Atar uit Israël.

Donderdag 30 november
15.00 – 20.30 uur: Studiedag met ds. Willem J.J. Glashouwer
Thema: Israël en de eindtijd

Zaterdag 16 december
13.00 – 15.00 uur: Adventbijeenkomst 2017 met Henk Binnendijk 
en ds. Jaap de Vreugd
Thema: De wederkomst van de Here Jezus

»             Deelname aan de themadagen is gratis, maar aanmelden is wel verplicht. 
Bel 033-2458824, mail (bij voorkeur) naar bijeenkomst@cvi.nl of kijk op  
cvi.nl/themadagen. Wacht niet te lang met aanmelden, want vol is vol!

Zuresh Wubbe | Foto: Wubbe Chaim Guggenheim | Foto: Guggenheim

Foto: Rob Bye
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Jubeljaar in Jeruzalem
Jeruzalem is waarschijnlijk de meest bezongen stad ter wereld. En dat is 
ook terecht. Het is de stad die God koos om Zijn Naam er te doen wo-
nen. Dit jaar is het precies vijftig jaar geleden dat de stad in 1967 werd 
bevrijd en als één stad de hoofdstad van Israël werd. Een ‘jubeljaar’.

De tentoonstelling Jubeljaar in Jeruzalem vertelt van de veelbewogen geschiedenis, 
maar ook de wonderlijke en hoopvolle toekomst van de stad Jeruzalem. Individuen 
en groepen zijn van harte welkom om deze tentoonstelling in het nieuwe Israël-
centrum aan de Henri Nouwenstraat 34 in Nijkerk te bezoeken. Een belevenis voor 
jong en oud en een goede gelegenheid om ook het nieuwe Israëlcentrum eens te 
bekijken. U bent welkom tot 31 maart van maandag tot en met zaterdag van 10.00 
tot 16.00 uur.

» Kijk voor meer informatie op christenenvoorisrael.nl/tentoonstelling.

Open dag voor onze 
Belgische vrienden
Na een aantal geslaagde open dagen voor onze Nederlandse vrienden uit 
alle twaalf provinciën van ons land, zetten we ook de deuren van ons nieuwe 
Israëlcentrum open voor onze vrienden uit België.

Op zaterdag 18 november staan de deuren speciaal voor u open. U kunt kennismaken 
met ons nieuwe gebouw en krijgt een kijkje achter de schermen van het werk van 
Christenen voor Israël en het Israël Producten Centrum. Feike ter Velde spreekt tijdens 
deze dag voor u over ‘De toekomst van Israël’.

U kunt natuurlijk op eigen gelegenheid komen, maar het is natuurlijk veel gezelliger 
om samen met de bus te komen. Wij hebben bussen georganiseerd met opstapplaatsen 
in Brugge, Gent en Antwerpen. 

» Kijk voor meer informatie en opgave op cvi.nl/opendagen.

Media

Israël in focus
Vanaf woensdagavond 22 november zendt 
Family7 zes weken lang om 21.00 uur de 
serie Israël in focus uit. Een serie waarin de 
menselijke kant achter de actualiteiten in 
Israël in beeld wordt gebracht. Zo spreken de 
programmamakers bijvoorbeeld met iemand 
uit de door raketten geteisterde stad Sderot, 
nabij de Gazastrook, interviewen zij de Jeru-
zalemse burgemeester Nir Barkat en spreken 
ze een gezin dat zijn dorp moest verlaten omdat het dorp werd verwoest, omdat dit 
een ‘illegale nederzetting’ zou zijn.

»  Israël in focus, vanaf 22 november wekelijks op woensdag om 21.00 uur op 
Family7.

Jozef
Sinds 7 oktober zendt Family7 
wekelijks op zaterdagavond om 
19.30 uur een Bijbelstudieserie 
uit over Jozef. Presentator Dolf 
van de Vegte gaat in gesprek met 
ds. Henk Poot van Christenen 
voor Israël. Poot legt uit hoe Jozef 
een type blijkt van de Messias en 
welke diepere lagen het verhaal 
van Jozef verbergt. Abonnees van 
Family7 kunnen ook de afleveringen via de website van Family7 terugkijken.

» Jozef, wekelijks op woensdag om 19.30 uur op Family7.

Omroep Max helpt Joodse ouderen in Oekraïne
Omroep Max zendt op zaterdag 28 oktober een reportage uit over Joodse ouderen 
in Oekraïne. Omroepdirecteur Jan Slagter bezoekt Oekraïne, samen met Chris-
tenen voor Israël, en ontmoet deze mensen. Velen van hen hebben op hun oude 
dag nauwelijks genoeg te eten om in leven te blijven. Ze zijn vaak eenzaam en 
getraumatiseerd door de Holocaust. Samen met Christenen voor Israël brengt de 
stichting Max Maakt Mogelijk voedselpakketten naar deze ouderen.

» Max Maakt Mogelijk, zaterdag 28 oktober om 18.30 uur op NPO 2.

Zingen voor Israël
Komende maand organiseert Christenen voor Israël weer drie prachtig koor- 
en samenzangavonden voor Israël. Een feestelijke avond met de beste koren 
en muzikanten en natuurlijk veel samenzang. Er wordt gecollecteerd voor 
ons project Breng de Joden thuis.

Oldemarkt
Vrijdag 27 oktober bent u vanaf 19.45 uur van harte uitgenodigd in de Nederlands Her-
vormde kerk aan het Marktplein 7. Hier zingen het Chr. Mannenkoor uit Staphorst en 
zanggroep Stil ... uit Vollenhove voor u. Sander van den Houten is deze avond organist. 
De opening is in handen van Harry Kamphuis en ds. Willem J.J. Glashouwer verzorgt 
een meditatie.

’s-Gravenzande
Dinsdag 14 november heten we u vanaf 19.45 uur graag welkom in de Noorderkerk aan 
de Langestraat 130. Hier zingen het Westlands Dameskoor, The Martin Mans Formati-
on en Vocalgroup Voice uit Rotterdam voor u. Hugo van der Meij is organist en Janti-
ne Kalkman speelt trompet. De opening is in handen van ds. A.C. Verweij. Ds. C. van 
Velzen verzorgt een meditatie.

Beilen
Op zaterdag 25 november zingen we vanaf 19.15 uur samen in de Pauluskerk aan de 
Witte Valkenstraat 4. Het Christelijk Mannenkoor Assen en zanggroep Sing It uit Beilen 
treden hier voor u op. Marnix Onrust bespeelt het orgel. Ds. Th.J. Havinga verzorgt de 
opening en de meditatie is in handen van ds. H. Poot.

Vocalgroup Voice onder leiding van Martin Mans treedt op in ’s-Gravenzande. | Foto: Voice

Foto: CvI

Foto: CvI

Foto: Family7

Foto: Family7
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Een cadeau voor Judea
Vijftig jaar geleden werd niet alleen Jeru-
zalem herenigd maar werden ook Judea en 
Samaria verenigd met de rest van Israël. Je 
zou kunnen zeggen dat dit het Bijbelse hart 
van het heilige land is. Hier liggen Shilo, de 
berg van de vloek en de zegen, hier leefden 
de aartsvaders en hier spraken de profeten.

Dit jaar steunen we op een bijzondere manier Bet 
Haggai in Judea, in het zicht van Hebron. Bet Hag-
gai is een jeugddorp waar zestig tieners een nieuwe 
kans krijgen. Ze zijn er geplaatst door de kinderbe-
scherming, van straat gehaald door hulpverleners 
en soms ook door de rechter heen gestuurd. De 
jongens gaan hier naar school, leren de God van 
Israël kennen en krijgen een warm huisgezin om 
zich heen. In zes grote huizen zorgen jonge echtpa-
ren elk voor tien tieners. Hier leren ze voor de eerste 
keer wat echte liefde is, wat het is om samen aan 
tafel te eten en in een net bed te slapen.

Hulp nodig
De jongens worden niet alleen verzorgd, maar ze 
moeten zelf ook leren wat het is om te zorgen en 
verantwoordelijkheid te dragen. Daarom heeft Bet 
Haggai ook een boerderij met een heleboel dieren. 
En dit jaar willen ze een nieuwe schaapskudde ko-
pen. Nu er ook een nieuw huis gebouwd is, vragen 
ze onze hulp bij de inrichting ervan met bedden, 
computers, tafels, etc. Kortom, met alles wat een 
huis gezellig maakt. Er is 80.000 dollar nodig en we 
willen u vragen om daarbij te helpen. Als een cadeau 
voor Judea en Samaria. (HP)

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

Holland-Koor bij herdenking  
Balfourverklaring in Londen

Waarom doen we dit?
Chanoeka is het Joodse lichtfeest. De indrukwekkende 
kandelaar in de vorm van de davidster illustreert het licht 
dat Israël en het Joodse volk uitstralen naar de wereld. 
Het symboliseert de Bijbelse waarden van verbonden-
heid, hoop en verdraagzaamheid. Dit unieke evenement 
is een teken van vriendschap en verbondenheid van 
Nederlandse christenen met Israël en de Joodse gemeen-
schappen wereldwijd. | Foto: CvI

» Meer informatie: cvi.nl/chanoeka
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Genieten van Hinenimuziek 
Met hart en ziel speelt het Hineni Symfo-
nie Orkest. En dat hoor je als bezoeker. Op 
zaterdag 2 december geeft het orkest een 
concert voor Israël in Reeuwijk, in de Ark aan 
Kerkestuk 1. Dit concert, onder de bezielende 
leiding van dirigent Lubertus, kunt u bijwonen.

Met een mix van klassieke werken, zoals de Bloemen-
wals van Tsjakovsky en de fantastische ouverture La 
forza del destino van Verdi, en Joodse arrangementen, 
waaronder Hine Ma Tov en Hava Nagila, is een con-
cert van het Hineni Symfonie Orkest voor iedereen 
een feest. Een bezoek aan dit concert is een unieke 
manier om het Joodse volk, en in het bijzonder het 

Hineni Centrum met de gaarkeuken in Jeruzalem, te 
steunen.

Kaarten
U koopt uw kaarten in de voorverkoop voor € 15,00 via 
hinenisymfonieorkest.nl of bij de koster van de kerk (ook 
doordeweeks). Aan de zaal kosten de kaarten € 17,50. 
Kinderen tot en met twaalf jaar mogen gratis mee.

Op dinsdag 12 december verwelkomen de Joodse gemeenschap in Flevoland, Christenen voor Israël en 
de gemeente Lelystad u graag van 19.00 tot 20.30 uur aan de Zilverparkkade, want dan wordt weer de 
eerste kaars van onze Chanoekakandelaar aangestoken door opperrabbijn Jacobs!

HINENI
Symfonie
Orkest

Van 6 tot 9 november reizen ruim 350 leden 
van het Holland-Koor af naar Londen voor een 
optreden in de Royal Alberthal. Het koor is 
uitgenodigd tijdens een grote bijeenkomst op 7 
november ter gelegenheid van de herdenking van 
de Balfourverklaring.

Het belooft een buitengewoon indrukwekkende bijeenkomst 
te worden met medewerking van onder andere het Londens 
Symfonieorkest, Jan Lenselink, Noortje van Middelkoop en 

Ronald IJmker, onder leiding van Jan Quintus Zwart.
De Balfourverklaring werd op 2 november 1917 uitge-
vaardigd door de Britse minister van Buitenlandse Zaken, 
Lord Arthur James Balfour aan Lord Rothschild, een lei-
der van de Joodse gemeenschap in Groot-Brittannië. De 
verklaring vormt het eerste officiële document waarin de 
wereldmachten van die tijd hun voornemen uitspraken 
om de stichting van een Joodse staat in het Bijbelse land 
te ondersteunen. 

» Meer info op hollandkoor.nl.

2 december, Reeuwijk

Foto: Colin/CC4.0 Wikimedia Commons

Israëlconferentie  
op De Betteld
Stichting Cornerstone Ministries viert volgend 
jaar het zeventigjarig bestaan van de staat Israël 
met een spetterende conferentie van 4 tot 6 mei 
op camping De Betteld in Zelhem. Het thema is: 
Connected in the Covenant: Celebrating 70 years 
of Israel and the love of Gods covenants. Sprekers 
zijn onder andere de rabbijnen David Friedman en 
Itzhak Shapira, Arabische voorgangers Ben Benatti 
en Afeef Hallasha en kunstenares Jip Wijngaarden. 

»  Voor meer info en aanmelding kijkt u op  
connectedinthecovenants.org.

Foto’s: CFOIC
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Het nieuwe Israëlcentrum in Nijkerk 
heeft een prachtige winkel waar we 
dagelijks veel gasten mogen ontvangen 
en helpen. Doordat plotseling één van 
onze gewaardeerde vrijwilligsters niet 
meer in de gelegenheid is om ons te 
ondersteunen, zijn wij dringend op zoek 
naar een nieuwe medewerkster voor de 
vrijdagen.

We zoeken een vriendin van Israël met goede 
contactuele eigenschappen die kerkelijk mee-
levend is en van aanpakken houdt. Je komt te 
werken in een enthousiast team van collega’s 
die heel prettig samenwerken om Israël te 
Promoten en de producten te verkopen. Reis-
kosten worden vergoed. Spreekt deze functie 
je aan, neem dan contact op met Pieter van 
Oordt: pietervanoordt@ipc-nijkerk.nl of 
033-2458814.

Vrijwilligster  
Israëlwinkel 

Bijbels gefundeerd onderwijs
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Wat heb jij met Israël en hoe is dat zo 
gekomen?
“Ongeveer zeven jaar geleden ervoer 
ik een soort van ’heilige ontevreden-
heid’. Ik was toen al jaren voorganger 
van een evangelische gemeente in 
Weert. Ik merkte een verschil tussen 
onze geloofspraktijk en ons onder-
wijs en de standpunten uitgelegd in 
Gods Woord ten aanzien van Israël. 
Zo ontdekte ik dat Gods beloften 
aan Israël springlevend waren en dat 
Hij zeer actief bezig is om Zijn volk 
thuis te brengen. Na veel zelfstudie, 
gebed en reflectie over deze din-
gen vond ik het tijd om ook onze 
gemeente hierover te onderwijzen. 
Velen zijn hierin meegegaan, maar 
sommigen helaas niet.”

Hoe ben je bij Christenen voor Israël 
verzeild geraakt?
“Ik mag alweer enige jaren dienen 
als docent voor de stichting Shoresh 
in Nederland waarbij ik Kesjercur-
sussen mag geven, waarin de Bijbels 
Joodse wortels van het christelijke 
geloof worden behandeld. Mijn 
vrouw Anneke en ik bewonderden 
al langer het werk van Christenen 

voor Israël omdat zij zo veel doen 
voor Gods volk, maar het viel me op 
dat er weinig spreekbeurten over 
Israël in Limburg en Brabant werden 
georganiseerd. Ik heb dus een brief 
geschreven met het voorstel om 
voor deze zuidelijke provincies meer 
te kunnen betekenen. Daar is posi-
tief op gereageerd.”

Wat wil je mensen meegeven? 
“Gods Woord vertelt ons dat ‘het 
heil uit de Joden is’. En dat de ‘ver-
vallen hut van David’ weer opgericht 
zal worden. Ik geloof dat dat zal 
gebeuren. Maar als dat zo is, dan 

kan de kerk niet tot haar ware doel 
en bestemming komen zonder een 
volledig hersteld Israël. God is bezig 
om Israël te herstellen voordat de 
Koning zelf straks terugkomt. Ie-
dereen moet zo veel mogelijk horen 
waar Gods plan met en door Israël 
over gaat. Niet in de eerste plaats 
voor Israël als Zijn uitverkoren volk, 
maar voor Zijn heilige Naam.”

Je gaat je specifiek op het zuiden van 
Nederland richten. Wat valt hier te 
winnen?
“Limburg en Brabant delen in een 
eeuwenlange religieuze erfenis 
van een geloofsleven dat meer op 
uiterlijkheden dan op innerlijke 
verandering was gebaseerd. Zelfs 
het lezen van Gods Woord is lange 
tijd tegengehouden. De sleutel voor 
ware verandering is Gods waarheid, 
Bijbels gefundeerd onderwijs. Daar-
voor wil ik mij, met Gods zegen, 
inzetten!”

»  Meer weten over onze sprekers of 
een spreker uitnodigen? Kijk in de 
agenda op pagina 25 voor spreek-
beurten of op cvi.nl/sprekers.

Impressie van de Tempel | James Tissot (1836-1902)

Puzzelboekje Joodse feesten
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9, 10 en 11 november

Wijnproeverij 
in Nijkerk
Op donderdag 9, vrijdag 10 
en zaterdag 11 november 
bent u hartelijk welkom 
om in het nieuwe Israëlcen-
trum van onze Israëlische 
wijnen te genieten, onder 
de deskundige leiding van 
vinoloog John Farenhorst.

Alle 35 wijnen uit ons assortiment kunt u proeven.  
De proeverij is van 10.00 tot 17.00 uur. Zaterdag eindi-
gen we om 16.00 uur. De proeverij is de hele dag door, 
u bent welkom op de tijd die u het best schikt. Een 
uitgelezen gelegenheid om ook de wijnen te proeven die 
u nog niet kent! | Foto: IPC

»  Locatie: Henri Nouwenstraat 34, Nijkerk | Toegang: 
gratis

Peter Pellemans | Foto: Pellemans

Wie meer wil verstaan van Gods weg met Israël, doet er goed aan om Gods Woord te bestuderen.  
De sprekers van Christenen voor Israël helpen u hierbij met boeiende lezingen en verdiepende studies. 
Kort geleden werd ook Peter Pellemans uit Weert spreker voor de stichting. Hij hoopt vooral in  
Limburg en Brabant actief te kunnen zijn. Een kennismaking.

Predikantendag en receptie

Ontmoet Israël tijdens de studiedag voor predi-
kanten op donderdag 23 november van  
10.00 tot 15.00 uur in het Israëlcentrum aan de 
Henri Nouwenstraat 34 in Nijkerk. Het thema 
van deze dag is ‘de tempel’. Dr. A.J. van den Herik 
en rabbijn R. Evers zullen spreken. Kosten voor 
de studiedag bedragen E 17,50 (inclusief lunch). 
Aanmelden is verplicht en kan worden gedaan via 
bijeenkomst@cvi.nl of 033-245 88 24. 

Aansluitend aan de studiedag verwelkomen wij 
vanaf 15.00 uur graag alle predikanten en voor-
gangers in het nieuwe Israëlcentrum tijdens een 
informele receptie. De toegang is gratis. Aanmel-
den is niet verplicht, maar wordt op prijs gesteld 
(via bovengenoemd e-mailadres of telefoonnum-
mer).

 De Tov!Club heeft voor kinderen vanaf 
ongeveer acht jaar een leuk en leerzaam 
puzzelboekje gemaakt met diverse puzzels 

over de Joodse feesten. Leuk als cadeautje. 
U kunt het boekje bestellen op cvi.nl/winkel 
voor slechts € 1,50 (exclusief verzending).

Foto: CvI



Is de betekenis van Jeruzalem lokaal of universeel? In het 
septembernummer beantwoordt Chaim Eisen deze vraag 
met: “Ja!” Het is beide. En net zo is Jeruzalem de bestem-
ming voor Israël én de volken. Deze aflevering van Israël 
en de Kerk over Jeruzalem mag u eigenlijk niet missen. En 
hij is nog verkrijgbaar. 

» Kijk op cvi.nl/israelendekerk

Israël en de Kerk nu ook digitaal
Vanaf nu kunt u Israël en de Kerk ook als e-magazine 
digitaal in uw inbox ontvangen. Als u daar belangstelling 
voor hebt, stuur dan een e-mail naar  
secretariaat@cvi.nl. Vermeld daarbij wel uw postadres 
voor een correcte verwerking.

Studieweekend  
met Binnendijk

Voor de vijfde keer organiseert Christenen voor 
Israël een Bijbelstudieweekend met Henk Bin-
nendijk. Het weekend is van 11 tot 13 mei 2018. 
Ook zijn er gastsprekers uitgenodigd. Naast 
alle studies is er ook tijd voor lofprijzing, on-
derlinge ontmoetingen, gezamenlijke maaltij-
den en natuurlijk een kampvuur. Dit weekend 
is bedoeld voor deelnemers in de leeftijd van 20 
tot 45 jaar.

Locatie: Amerongen 
Prijs: E 129 (E 159 voor tweepersoonskamer) 
Meer info en aanmelden:  
cvi.nl/bijbelstudieweekend

Israël en de Kerk 
over Jeruzalem

Een tandartsstoel voor Jad Ezra
Het Shalomfonds vraagt deze maand uw steun voor een tandartsstoel in de nieuwe kliniek van  
Jad Ezra in Jeruzalem. Daar krijgen minderbedeelden goedkope en soms gratis behandelingen.

Het valt niet mee om de kliniek van Jad Ezra in Jeruzalem 
te vinden. We hebben een straatnaam gekregen en een 
huisnummer, maar de ingang ligt aan de achterkant van 
het gebouw en huisnummers zijn hier niet echt in gebruik, 
lijkt het. Maar als we even stilhouden om een bewoner 
ernaar te vragen, licht zijn gezicht op bij het horen van ‘Jad 
Ezra’. Vriendelijk wijst hij ons de weg en zo komen we op 
de juiste plaats. Maar ook daar is weinig te zien dat erop 
duidt dat hier een tandartskliniek zit. Het lijkt gewoon een 
flatgebouw. Maar ook hier wijst iemand ons direct te juiste 
deur, als we ‘Jad Ezra’ laten vallen.

Chessed
Jad Ezra werd als organisatie opgezet door rabbijn Usher 
Freund, wiens nagedachtenis inderdaad tot  
zegen strekt. Zijn doel was om chessed, liefdevolle toewij-
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Een tandarts aan het werk bij Jad Ezra. | Foto: Jad Ezra

ding, in praktijk te brengen. Op allerlei manieren is Jad 
Ezra, dat ‘helpende hand’ betekent, actief om mensen te 
helpen. Met revalidatiecentra voor mentaal zieken en met 
allerlei vormen van hulp aan mensen in armoede door hen 
noodzakelijke voorzieningen tegen zeer lage prijzen aan te 
bieden. De tandartsklinieken van Jad Ezra zijn hier een on-
derdeel van. Vanuit Nederland brengen we hier een voor-
raad gedoneerde tandartsspullen, die we in tassen hebben 
meegenomen. Vullingcomposiet, boortjes en dergelijke. 
Dankbaar worden de tassen in ontvangst genomen.

Voorzien door de Eeuwige
Dat we geen groot uithangbord op het gebouw aantroffen, 
is geen toeval. Jad Ezra werkt niet met grote campagnes. 
“Reb Usher heeft ons geleerd dat als we voor de Eeuwige 
werken, we ook mogen vertrouwen dat Hij ons de midde-
len geeft”, vertelt een medewerker van Jad Ezra ons. En dat 
blijkt. Jad Ezra heeft een nieuwere, grotere kliniek tot zijn 
beschikking gekregen om nog meer mensen te kunnen 
helpen. Zo blijkt ook Zijn trouw aan Israël.

»  Voor deze nieuwe kliniek van Jad Ezra willen wij uit het 
Shalomfonds graag een tandartsstoel bekostigen.  
Helpt u mee? Stort uw gift op rekeningnummer  
NL38 ABNA 0529 310 252 met vermelding ‘Jad Ezra’.
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Reizen met inhoud

Een reis naar Israël maken, doe je niet zomaar. Niet iedereen kan het zich ook veroorloven.  
Mensen die met ons mee reizen, hebben soms jaren geld opzij gelegd om deze lang gekoesterde 
wens in vervulling te laten gaan. En dan hoop je natuurlijk ook wat te krijgen voor je geld.

Oekraïnereizen in 2018

Uitzicht over Jeruzalem. | Foto: Flash90

Ook in 2018 organiseren we weer een aantal reizen 
naar Oekraïne, waarbij u kennismaakt met Koen 
Carlier, onze alijaveldwerker, en zijn team. U helpt 
met het samenstellen en uitdelen van voedselpak-
ketten en Koen neemt u mee op een indrukwekken-
de reis langs de Holocaustgeschiedenis van het land.

•  27 januari – 8 februari
•  17 maart – 24 maart
•  2 juni – 9 juni (herhalersreis)
•  5 juli – 14 juli (internationale jongerenreis)

Ook in november en december 2018 zullen reizen 
worden belegd, maar hiervan zijn de data nog niet 
bekend. U kunt overigens ook nog mee met de  
Oekraïnereis van 9 tot 16 december van dit jaar.

»  Interesse? Kijk op cvi.nl/reizen of mail naar  
reizen@cvi.nl.

Nou, daar doen we ons best voor! Israël is een klein 
land, waar je, net als in Nederland, in relatief weinig 
tijd veel kunt zien, vanwege de korte reisafstanden. 
Maar wie Israël bezoekt en veel wil zien, zal mer-
ken dat het een intensieve reis wordt. We bezoeken 
zoveel mogelijk plaatsen, zodat u niet achteraf het 
idee kunt krijgen dat u uw tijd heeft verdaan. Maar 
belangrijker: we bieden reizen met inhoud. Onze 
reisleiders, gidsen en de mensen van de projecten 
die we bezoeken, vertellen u ontzettend veel nieuws 
over het land. Los van de indruk van een heel andere 
cultuur, krijgt u daarom ook veel informatie. De 
Bijbel gaat veel open en u zult merken dat uw kijk op 
de Bijbel verandert, omdat u nu met eigen ogen ziet, 
waar de verhalen zich afspeelden. U komt dan ook 
waarschijnlijk boordevol indrukken thuis, moe, maar 
hopelijk heel voldaan. 

»  Reist u mee? Kijk op relireizen.nl/cvi voor het  
reisprogramma in 2018.

Bezoekers op Masada.  | Foto: Flash90

Foto: CvI



advertenties

Israël vanuit het hart 
(10 dagen) 
Israël Ontdekkingsreis 
(12 dagen) 
Israël Bemoedigingsreis 
(9 dagen) 
Bemoediging in het Hartland 
(9 of 12 dagen) 
Israël Natuurreis 
(11 dagen) 
Profetische reis Israël 
(11 dagen) 
Israël verdiepingsreis 
(11 dagen) 
Israël in Woord en beweging 
(10 dagen) 
Israël rondom het Meer van Galilea 
(11 dagen) 
Jongerenreis Israël 
(9 dagen) 
Verbindingsreis 
(11 of 15 dagen) 
Loofhuttenfeest & mars 
(15, 12 of 9 dagen) 
Wandelreis Israël 
(10 dagen) 
De zeven vruchten van het goede land 
(12 dagen)

Kies de reis uit die uw hart raakt

Uw hart verlangt 
naar Israël

www.israelidoedreizen.nl
T: 0314 - 363280 | E: info@israelidoedreizen.nl

Leg verbinding met het land 
en het volk van Israël

Israël Idoed
Reizen

1/2 pag. staand
Israël Idoed Reizen

‘Vlot geschreven, 
leuk om mee te nemen 

naar Israël’ 
Nederlands Dagblad

‘Uitermate geschikt voor
persoonlijke bijbelstudie,

bijbelkringen en
preekvoorbereiding’

Woord & Dienst

EEN ONTDEKKINGSTOCHT 
LANGS KARMEL, ENGEDI, SILOAM,

TEMPELBERG, NAZARETH, JORDAAN,
KAPERNAÜM, JERICHO, OLIJFBERG,
BETHLEHEM, JAFFA EN CAESAREA

Kijk ook op

www.hoogtepunteninhetheiligeland.nl

Verkrijgbaar in de boekhandel 

€ 11,90

WOENSDAG 8 NOVEMBER 2017

CIDI SYMPOSIUM

PATHÉ BUITENHOF DEN HAAG

OP HET PROGRAMMA O.A.:

 jaar

Volkenrecht in het 
Midden-Oosten

Balfour

Hillel Neuer, directeur UN Watch,  

Kolonel Richard Kemp, oud-

bevelhebber in Afghanistan, Matthew 
Levitt, Hezbollah-expert, Kemal 
Kirkuki, Peshmerga-commandant, 

Leslie Turnberg, lid Britse Hogerhuis,  

Robbie Sabel, hoogleraar Hebrew 

University en Nederlandse experts.

AANMELDEN
Aanmelden via het 
webformulier op de 
site: www.cidi.nl. 

KOSTEN
€ 35 (€ 10 voor 
studenten), inclusief 
koffie/thee, lunch 
en afsluitende borrel 
(alles kosher). 
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4 november 2017
Thoralezing: Wajerá, Genesis 18:1-22:24
Haftarahlezing: 2 Koningen 4:1-37

11 november 2017
Thoralezing: Chayee Sara,  
Genesis 23:1-25:18
Haftarahlezing: 1 Koningen 1:1-31

18 november 2017
Thoralezing: Toledot,  
Genesis 25:19-28:9
Haftarahlezing: Maleachi 1:1-2:7

25 november 2017
Thoralezing: Wajeetsée,  
Genesis 28:10-32:3
Haftarahlezing: Hosea 12:13-14:10

Sprekers

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 (let op: gewijzigde  

Locatie!): Lezing met Chaim 
Guggenheim en Zuresh Wubbe.  
Locatie: WijZlocatie de Terp, 
Radewijnsstraat 1, 8022 BG 
Zwolle. Thema: Israël tot zegen 
van de volken.

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 Evan-
gelische Gemeente, Hennepad 3. 
Thema: Bekeren van hoogmoed 
tegen God en Israël.

Donderdag 2 november
09.30 uur: Krimpen aan de Lek: Lezing 

Heleen Bénard.  Locatie: De Voor-
hof, Dorpstraat 1 Thema: Let een 
beetje op jezelf.

17.00-20.30 uur: Nijkerk: The-
ma-avond met Chaim Gug-
genheim en Zuresh Wubbe.  
Locatie: Israëlcentrum, Henri 
Nouwenstraat 34. Thema: Israël 
tot zegen van de volken. Aanmel-
den: bijeenkomst@cvi.nl.

20.00 uur: Vaassen: Seminar ds. Henk 
Poot (2/3).  Locatie: Basisschool 
’t Mozaïek, Westerenkweg 68. 
Thema: Getallen in de Bijbel en de 
Psalmen.

20.00 uur: Nijverdal: Lezing ds. Kees 
Kant.  Locatie: Het Centrum, 
Constantijnstraat 7a. Thema: De 
anti-Joodse geschiedenis van de 
kerk.

20.00 uur: Sliedrecht: Lezing ds. 
Willem J.J. Glashouwer.  Locatie: 
Gereformeerde Kerk, Middel-
diepstraat 6. Thema: De twaalf 
artikelen en Israël.

Zaterdag 4 november
19.30 uur: Dordrecht: Lezing en work-

shop met Chaim Guggenheim en 
Zuresh Wubbe.  Locatie: Koepel-
zaal van de Rank, Dubbelsteynlaan 
West 70. Thema: Israël tot zegen 
van de volken.

10.30-15.30 uur: Israëldag. Sprekers: 
ds. Willem J.J. Glashouwer en 
prof. dr. Willem J. Ouweneel. 
Thema: Jeruzalem 50 jaar her-
enigd.  Locatie: Christengemeente 
Boom, Beukenlaan 54. Toegang 
gratis (zelf lunch meenemen). Aan-
melden: cvibelgië@gmail.com.

Maandag 6 november
19.30 uur: Utrecht: Lezing en work-

shop met Chaim Guggenheim en 
Zuresh Wubbe.  Locatie: Jeruza-
lemkerk, Troosterlaan 65. Thema: 
Israël tot zegen van de volken.

20.00 uur: Aalsmeer: Lezing ds. Henk 
Poot.  Locatie: gebouw Mendel, 
Zwarteweg 98. Thema: Wat heb je 
toch met Israël?

Dinsdag 7 november
19.30 uur: Nijkerk: Informatieavond 

over Aleh.  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34. Simon 
Weststeijn geeft meer informatie 
over vrijwilligerswerk bij Aleh in 
Israël.

20.00 uur: Nieuwe Pekela: Seminar 
ds. Henk Poot (1/3).  Locatie: 
Baptistengemeente, Jan van 
Oldenburgerstraat E 45. Thema: 
Jozef, Jezus en Israël.

Woensdag 8 november
14.00 uur: Amersfoort: Seniorenmid-

dag met Marianne Glashouwer.  
Locatie: De Hoeksteen, Klaartje 
Donzepad 59. Thema: Vrouwen 
zoals jij en ik.

20.00 uur: Sleeuwijk: Lezing Feike ter 
Velde.  Locatie: VEG De Burcht, 
Altena College Rijksstraatweg 153. 
Thema: Israël: de Bijbel actueel!

Donderdag 9 november
14.30 uur: Bunschoten-Spakenburg: 

Ouderenmiddag met Marianne 
Glashouwer.  Locatie: NH Kerk, 
Dorpstraat 21. Thema: De Joodse 
vrouw en het Joodse gezinsleven.

20.00 uur: Geldermalsen: Seminar 
ds. Henk Poot (1/3).  Locatie: 
Zalencentrum Ons Huis, Herman 
Kuijkstraat 11. Thema: Het hart 
van Israël.

Maandag 13 november
19.30 uur: Niezijl: Lezing ds. Henk 

Poot.  Locatie: Het Leerhuis, 
Hoofdstraat 79. Thema: De roe-
ping van de Messias.

20.00 uur: Overberg: Lezing ds. 
Gerard Krol.  Locatie: Dorpshuis 
De Buurthucht, Haarweg 33b. 
Thema: Gods trouw aan Jeruza-
lem.

Dinsdag 14 november
14.30 uur: Oud-Beijerland: Ontmoe-

tingsbijeenkomst met Marianne 
Glashouwer.  Locatie: Kerkelijk 
Centrum Maranatha, Kerkstraat 
57. Thema: Rust vinden bij God in 
deze drukke wereld.

19.45 uur: Reeuwijk: Lezing ds. Jaap 
de Vreugd.  Locatie: Ichthuskerk, 
Nieuwdorperweg 1. Thema: 
Thema: De stad van de grote 
Koning.

20.00 uur: Nieuwe Pekela: Seminar 
ds. Henk Poot (2/3).  Locatie: 
Baptistengemeente, Jan van 
Oldenburgerstraat E 45. Thema: 
Jozef, Jezus en Israël.

Woensdag 15 november
20.00 uur: Goes: Lezing ds. Kees van 

Velzen.  Locatie: De Levensbron, 
Mansholtstraat 1. Thema: Het 
leven van Jeremia.

Donderdag 16 november
13.00-16.30 uur: Nijkerk: Themadag 

met ds. Henk Poot.  Locatie: Isra-
elcentrum, Henri Nouwenstraat 
34. Thema: Jeruzalem, de stad 
van de grote Koning. Aanmelden: 
bijeenkomst@cvi.nl.

20.00 uur: Geldermalsen: Seminar 
ds. Henk Poot (2/3).  Locatie: 
Zalencentrum Ons Huis, Herman 
Kuijkstraat 11. Thema: Het hart 
van Israël.

20.00 uur: Barneveld: Lezing ds. 
Oscar Lohuis.  Locatie: Goede 
Herderkerk, Jan Seppenplein 70. 
Thema: Bekeren van hoogmoed 
tegen God en Israël.

Zaterdag 18 november
11.00-16.00 uur: Nijkerk: Open Dag 

België.  Locatie: Israëlcentrum. 
Bus vanaf Brugge, via Gent en 
Antwerpen. Info en aanmelden: 
cvi.nl/opendagen.

Maandag 20 november
16.45-21.00 uur: Nijkerk: Thema-avond 

Oekraïne met Koen Carlier en 
Alina Gryadchenko. Muziek: trio 
Atar uit Israël.  Locatie: Israëlcen-
trum, Henri Nouwenstraat 34. 
Thema: De wonderlijke terugkeer 
van het Joodse volk. Aanmelden: 
bijeenkomst@cvi.nl.

20.00 uur: Diever: Lezing ds. Jaap 
de Vreugd.  Locatie: Kruiskerk, 
Kruisstraat 1a. Thema: De plaats 
van Israël in Gods heilsplan.

Dinsdag 21 november
20.00 uur: Nieuwe Pekela: Seminar 

ds. Henk Poot (3/3).  Locatie: 
Baptistengemeente, Jan van 
Oldenburgerstraat E 45. Thema: 
Jozef, Jezus en Israël.

Woensdag 22 november
19.45 uur: Rotterdam: Seminar ds. 

Kees van Velzen (1/3).  Locatie: 
Zuiderkapel, Charloisse Lagedijk 
593. Thema: Het boek Ruth, de 
plaats van Israël in Gods heilsplan.

19.45 uur: Anjum: Lezing Marianne 
Glashouwer.  Locatie: Hervormde 
Kerk, Tsjerkepaed 2. Thema: Gods 
trouw aan Israël, ook aan ons.

20.00 uur: Krimpen aan de Lek: 
Lezing ds. Jaap de Vreugd.  Loca-
tie: Ontmoetingskerk, Hoofd-
straat 90. Thema: Israël, hoop 
voor de wereld.

20.00 uur: Apeldoorn: Lezing ds. 
Oscar Lohuis.  Locatie: Gebouw 
055, Condorweg 2. Thema: Beke-
ren van hoogmoed tegen God en 
Israël.

Donderdag 23 november
10.00-15.00 uur: Nijkerk: Predikan-

tendag.  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34. Sprekers: 
Rabbijn R. Evers en dr. A.J. van den 
Herik. Kosten incl. lunch E 17,50. 
Informatie en aanmelden:  
cvi.nl/studiedagen.

15.00-17.00 uur: Nijkerk: Informele 
receptie voor predikanten en 
voorgangers.  Locatie: Israëlcen-
trum, Henri Nouwenstraat 34. 
Aansluitend aan de predikanten-
dag. Toegang gratis.

14.30 uur: Kamperland: Lezing 
Marianne Glashouwer PCOB 
Noord-Beveland.  Locatie: 
Dorpshuis Casembroot, Alexiap-
lein 3. Thema: De Joodse vrouw en 
het Joodse gezinsleven.

20.00 uur: Niezijl: Lezing ds. Kees 
Kant.  Locatie: het Leerhuis, 
Hoofdstraat 79. Thema: De grote 
betekenis van Israël voor deze 
wereld.

20.00 uur: Geldermalsen: Seminar 
ds. Henk Poot (3/3).  Locatie: 
Zalencentrum Ons Huis, Herman 
Kuijkstraat 11. Thema: Het hart 
van Israël.

Dinsdag 28 november
19.30 uur: Nunspeet: Lezing Heleen 

Bénard.  Locatie: De Wheme, ds. 
De Bouterlaan 5. Thema: Advent, 
komst en wederkomst.

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

20.00 uur: Veenwouden: Seminar ds. 
Henk Poot (1/3).  Locatie: Johan-
neskerk, Haadstritte 6. Thema: 
Het geheim van Israël.

Woensdag 29 november
20.00 uur: Eastermar: Seminar ds. 

Henk Poot (1/3).  Locatie: De 
Hoge Stins, Torenlaan 12-14. 
Thema: Jozef, Jezus en Israël.

20.00 uur: Dieren: Lezing ds. Kees van 
Velzen.  Locatie: Ontmoetingskerk, 
Admiraal Helfrichlaan 54. Thema: 
Het leven van Jeremia.

20.00 uur: Groningen: Lezing ds. Jaap 
de Vreugd.  Locatie: Immanuel-
kerk, Overwinningsplein 1. Thema: 
Jeruzalem, stad van de grote 
Koning.

Donderdag 30 november
15.00-20.30 uur: Nijkerk: Studiedag 

met ds. Willem J.J. Glashouwer.  
Locatie: Nieuw Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34. Thema: 
Israël en de eindtijd. Aanmelden: 
bijeenkomst@cvi.nl.

20.00 uur: Bruchem: Lezing ds. Oscar 
Lohuis.  Locatie: Eben Haëzer, De 
Kosterijstraat 2. Thema: Bekeren 
van hoogmoed tegen God en 
Israël.

Dinsdag 5 december
20.00 uur: Veenwouden: Seminar ds. 

Henk Poot (2/3).  Locatie: Johan-
neskerk, Haadstritte 6. Thema: 
Het geheim van Israël.

Woensdag 6 december
20.00 uur: Eastermar: Seminar ds. 

Henk Poot (2/3).  Locatie: De 
Hoge Stins, Torenlaan 12-14. 
Thema: Jozef, Jezus en Israël.

20.00 uur: Sleeuwijk: lezing ds. Jaap 
de Vreugd.  Locatie: VEG de 
Burcht, Rijksstraatweg 153. Thema: 
Israël.

Maandag 11 december
19.30 uur: Niezijl: Lezing ds. Henk 

Poot.  Locatie: Het Leerhuis, 
Hoofdstraat 79. Thema: Israël en 
de Kerk.

Dinsdag 12 december
19.00 uur: Lelystad: Officiële aan-

steking Chanoekakandelaar 
door opperrabbijn B. Jacobs. 
Toegang gratis, iedereen van harte 
welkom!  Locatie: Zilverparkkade 
in Lelystad.

20.00 uur: Veenwouden: Seminar ds. 
Henk Poot (3/3).  Locatie: Johan-
neskerk, Haadstritte 6. Thema: 
Het geheim van Israël.

Woensdag 13 december
20.00 uur: Eastermar: Seminar ds. 

Henk Poot (3/3).  Locatie: De 
Hoge Stins, Torenlaan 12-14. 
Thema: Jozef, Jezus en Israël.

Zaterdag 16 december
13.00-15.00 uur: Nijkerk: Adventbij-

eenkomst.  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34. Sprekers: 
Henk Binnendijk en ds. Jaap de 
Vreugd. Thema: De wederkomst 
van Jezus.

Muziek

Vrijdag 27 oktober
19.45 uur: Oldemarkt: Zingen voor 

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

Dinsdag 14 november
19.45 uur: ’s-Gravenzande: Zingen 

voor Israël.  Locatie: Noorderkerk, 
Langestraat 130.

Zaterdag 25 november
19.15 uur: Beilen: Zingen voor Israël.  

Locatie: Pauluskerk, Witte Val-
kenstraat 4.

Zaterdag 2 december 
19.30 uur: Reeuwijk: Concert Hineni 

Symfonie Orkest.  Locatie: De Ark, 
Kerkestuk 1. Programma: Mix van 
klassieke en Joodse arrangemen-
ten. Toegang: aan de zaal E 17,50, 
voorverkoop via hinenisymfo-
nieorkest.nl en aan de kerk (ook 
doordeweeks) E 15,00; kinderen 
t/m 12 jaar gratis.

Overig

Tot en met 31 maart 2018  
Nijkerk: Tentoonstelling Jubeljaar 
in Jeruzalem.  Locatie: Israëlcen-
trum, Henri Nouwenstraat 34. 
Toegang gratis inclusief koffie 
of thee. Meer informatie: cvi.nl/
tentoonstelling.

9-11 november
 Wijnproeverij. Locatie: Israëlcen-

trum, Henri Nouwenstraat 34. Zie 
ook pagina 22.
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U bent van hartelijk welkom in het 
nieuwe Israel Centrum. De proeverij 

is van 10.00 tot 17.00 uur. 
Zaterdag tot 16.00 uur.

TOEGANG GRATIS

De smaak van Israel

Henri Nouwenstraat 34 Nijkerk
Tel. 033-2458814
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Christen-zijn in deze tijd, 
een hele uitdaging. De wereld 
is onrustig, maar toch is er een 
hoopvolle verwachting.

Ontvang dit boek gratis wanneer u een abonnement neemt op 

Het Zoeklicht! Ga naar www.zoeklicht.nl/israelaktueel, meld u 

aan voor een jaarabonnement (á € 43,50) en krijg dit boek cadeau. 

En vervolgens een jaar lang iedere twee weken het tijdschrift met 

opbouwende, actuele en verdiepende artikelen over het leven als 

christen in deze tijd.

€ 9,95 € 12,50

Clash of Kingdoms
Wat de Bijbel zegt over Rusland, 

IS, Iran en de eindtijd

Charles Dyer & Mark Tobey | 

120 pag.

Dit boek is uiterst actueel. Het 

beschrijft de ineenstorting van 

IS, maar Clash of Kingdoms 

kijkt alweer naar de nog grotere 

dreigingen die aan de horizon 

 opdoemen. Als je wilt weten wat 

er uit IS voortkomt, dan moet je 

dit boek lezen.

This changes everything
Het verhaal van een tiener: 

Jezus veranderde mijn leven

Jaquelle Crowe | 159 pag.

Dit boek, geschreven door de tiener 

Jaquelle Crowe, wil je laten zien 

hoe de waarheid over God alles 

verandert – onze relaties, onze tijd, 

onze zonden, onze gewoonten. 

Meer nog, het bevrijdt ons om zo 

vol vreugde en gehoorzaamheid te 

leven dat Jezus erdoor groot wordt 

gemaakt, zelfs wanneer je jong bent.

of

Men kan niet genoeg krijgen van de spectaculaire beelden 
uit het Heilige Land. Tevens een kort, toepasselijk woord 
uit de Bijbel. Een prachtig geschenk, waarmee u uzelf en 
anderen een heel jaar lang plezier doet. 

formaat: 41,5  x 29,5 cm , bestel-nr. 348180, EUR 10,00

Israëlkalender 2018

 Zendingswerk Middernachtsroep   0343 - 477 288
 Postbus 193      bestelling@middernachtsroep.nl    
 3940 AD Doorn      www.middernachtsroep.nl

Uitgeverij
Middernachtsroep



ISREALITY.NL

What’s your reality?

DR
Y

 B
O

N
ES

27

 C
O

LU
M

N
Jo

ël
le

 (2
0)

  |
 

Zusjes
“Jalla bye”, roept onze taxichauffeur Jossi nadat hij Thirza en mij 
heeft afgezet bij de bushalte. Hij lacht ons ondertussen nog 
uit omdat we allebei moeite moeten doen om onze rokjes tot 
knielengte te rekken. We nemen namelijk de religieuze bus naar 
Jeruzalem. De bus stopt bij een volgende halte, vlak voor de flat 

waar een orthodox-Joodse vriendin woont – bij wie ik een dag geleden nog in de 
woonkamer zat. Bij de halte stapt een vrouw in die enthousiast “Hi Thirza, how 
are you?” door de bus roept. Ze is een medewerkster van Aleh Negev, de plek 
waar wij de afgelopen vier weken gewerkt hebben als vrijwilligers [Aleh biedt 
zorg aan meervoudig gehandicapte kinderen, red.].

Thirza werkte vaak samen met de medewerkster die inmiddels naast ons heeft 
plaatsgenomen. Terwijl ze mijn kant op kijkt, constateert ze dat ze mij ook wel 
eens in Aleh Negev gezien heeft. Thirza legt uit dat ik haar zus ben en dat we na 
vier weken samen in Aleh Negev nog een week samen in Jeruzalem zullen ver-
blijven. De medewerkster reageert verrast en zegt in een mix van Engels en He-
breeuws hoe mooi ze het vindt dat Thirza en ik samen in Aleh hebben gewerkt.

Het is inderdaad ook best mooi. Het was om te beginnen al een hele prestatie 
dat ik Thirza überhaupt meekreeg naar Israël. Toen we na een incident met 
onze verloren backpacks en twee overnachtingen in Tel Aviv aankwamen bij 
Aleh, bleek dat ik voor Thirza enigszins hoge verwachtingen had geschept. Het 
vrijwilligershuis was er niet op vooruitgegaan en ik was vergeten Thirza voor te 
bereiden op de chaotische Israëlische manier van werken en leven.

Gelukkig was er onder de vrijwilligers goed gezelschap van onder andere twee 
Finse zussen, Venla en Aino. Als we met z’n vieren in gesprek waren met Israëli’s, 
kon er meestal een mooie balans gevonden worden tussen gespreksonderwer-
pen als “the Dutch grass” en Finse wodka. (Dat is toch weer de helft minder 
praten over het Nederlandse drugsbeleid).

Na enkele weken hadden we allemaal onze draai (weer) gevonden en stonden 
we op veel plekken bekend als ‘de zusjes’. De tijd vloog voorbij en het werd ei-
genlijk alleen maar leuker. We werden steeds hechter met de medevrijwilligers, 
de bewoners en de medewerkers. Eén ding veranderde niet: veel medewerkers 
zien nog steeds niet het verschil tussen Thirza, Venla en Aino. Terwijl de enige 
overeenkomst is dat ze alle drie blond haar hebben.

Toen Jossi ons met de taxi ophaalde, namen we afscheid van de andere vrijwil-
ligers, onder wie Aino en Venla. Voor hen zit de tijd bij Aleh Negev er nog niet 
op. Inmiddels zijn wij in Jeruzalem aangekomen waar ik gebeld werd door één 
van de Aleh-medewerksters om af te spreken in Jeruzalem. Aan het eind van het 
gesprek vertelt ze dat ze Thirza net nog zag lopen in Aleh. Ze vraagt zich af of 
Thirza ook nog naar Jeruzalem komt.

Blijkbaar had ik drie zusjes in Aleh.
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Isreality Jongerendag
Stevige Bijbelstudies, warme chocolademelk en met z’n allen bekende 
kerstliedjes meezingen ... Dat is het recept voor de christmas edition 
van de Isreality Jongerendag op zaterdag 23 december! Het wordt 
superrrgezellig, dus regel maar even dat jij er ook bent! Dat kost je 
trouwens maar E 5,-.

Tijdens de Isreality Jongerendag spreekt Bert Noteboom over het thema ‘In blijde 
verwachting?’ Tweeduizend jaar geleden was de Joodse vrouw Maria in verwachting 
van Jezus. Vandaag zien we uit naar Zijn wederkomst. In de wereld van vandaag 
worden de tekenen van de eindtijd duidelijk. Midden in alle onrust zien we een 
hoopvol teken: de terugkeer van het Joodse volk naar Israël, dat vooruitwijst naar 
de terugkeer van de Here Jezus in Jeruzalem. Bert confronteert je in de eerste sa-
menkomst met een belangrijke vraag: ben jij al in blijde verwachting van Jezus?

In de tweede samenkomst van de jongerendag spreekt ds. Henk Poot over een van 
de bekendste ‘figuranten’ uit het kerstverhaal: de herbergier. Ds. Poot ontdekte dat 
deze herbergier een heel andere rol heeft dan veel mensen denken. Tijdens de jon-
gerendag legt hij uit waarom de herbergier eigenlijk een heel belangrijke profeet is.

Wat? 
Isreality Jongerendag – the christmas edition

Wanneer? 
Zaterdag 23 december om 13.30 uur

Waar? 
Israëlcentrum in Nijkerk

Wat kost dat? 
E 5,- inclusief warme  
chocolademelk ;)

» isreality.nl/jongerendag 

Het is bijna zover: het Isreality Jongerenweekend 2017! Van 3 tot en met  
5 november vindt ons toffe weekend weer plaats in Lunteren, vlak bij Ede. 

Met Bijbelstudies, workshops  
en muziek belooft het weer een  
tof weekend te worden.  
Het thema dit jaar is ‘Geroepen  
door rabbi Jezus’. Welke nieuwe  
levenslessen lichten er op als  
we het onderwijs van de Heere  
Jezus in de Hebreeuwse context  
plaatsen? En wat betekent dat  
voor onze relatie met Israël?  
Op deze en meer vragen gaan  
de sprekers tijdens het weekend in. 

Er zijn nog wat plaatsen beschik- 
baar, dus zorg dat je je snel  
aanmeldt! 

» isreality.nl/weekend

Laatste kans
 Reserveer nu je plek voor het Isrealityweekend!

Foto: Lightstock

Foto: Lightstock
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