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“Licht om de  
heidenen te  
verlichten en om 
Uw volk Israël te 
verheerlijken.” 
»  Lucas 2:32 

Hulpactie  
bij controlepost

Israëlische grenspolitieagenten bij de 
controlepost Qalandia, tussen Jeruzalem 
en Ramallah, zagen afgelopen maand 
een Arabische moeder met drie kinderen 
langskomen. Ze zagen er armoedig uit 
en liepen allemaal op slippers met dunne 
kleren, terwijl het al best koud was. Een 
van de agenten vroeg de vrouw of ze even 
iets wilde drinken voor ze verder reisde. 
De vrouw stemde toe en ondertussen 
zamelde de agent geld in bij zijn collega’s. 
Bij de nabijgelegen verkoopstalletjes haal-
de hij warme kleding en schoenen voor 
het gezin. De vrouw bedankte de agenten 
hartelijk. | Foto: Israëlische grenspolitie

Watertekort

Hoewel Israël enkele jaren geleden dacht 
het probleem van het watertekort te 
hebben opgelost, blijkt het land er nog 
altijd mee te kampen. De waterreservoirs 
die het regenwater opvangen – het Meer 
van Galilea en diverse grondwaterreser-
voirs – staan lager dan ooit. Israël heeft 
langs de kust ontziltingsinstallaties ge-
bouwd om het watertekort aan te vullen, 
maar zelfs deze kunnen de vraag niet 
aan. De Israëlische Waterautoriteit geeft 
aan dat een reeks droge jaren, zoals zich 
nu heeft voorgedaan, niet was voorzien.  
| Foto: Flash90

Vrolijk steken deze meisjes de eerste kaars van het menora aan.  
Het Chanoeka herinnert aan de overwinning op de Grieken in 164 voor  

Christus en aan de reiniging van de door hen ontheiligde tempel.

De Grieken stonden na de verovering 
van het land aanvankelijk positief ten 
aanzien van het Jodendom. Er werd 
zelfs een Griekse vertaling van de Thora 
gemaakt die veel interesse genoot. Maar 
naarmate de tijd verstreek werden de 
Grieken steeds vijandiger tegenover de 
Joden. De besnijdenis, de Sjabbat en het 
heiligen van de maanden werden ver-
boden. De uitvoering van Gods Woord, 
zoals het volk Israël dit eeuwen had ge-
daan, werd gedwarsboomd. De Grieken 
wilden het Woord wel omarmen, maar 
alleen op hun eigen voorwaarden.
Maar de Heere stond niet toe dat Zijn 

Woord zou falen. Hij schonk de Joden 
de overwinning en de tempel werd 
gereinigd. Chanoeka staat zo voor het 
feit dat de Heere de voortgang van Zijn 
Woord niet zal laten hinderen.
Christenen vieren binnenkort we-
reldwijd het kerstfeest en gedenken 
hoe de Here Jezus in de wereld kwam. 
Slechts weinig christenen begrijpen hoe 
belangrijk die gebeurtenis was met het 
oog op Israël. Maar wie in Johannes 1 
leest dat het Woord is vleesgeworden, 
begint te begrijpen dat de boodschap 
van Chanoeka en kerst niet zover uit 
elkaar liggen. De Heere stuurt Zijn 

Woord in de wereld als licht voor de 
volken. In Romeinen 3:1 lezen we hoe 
Hij dit Woord aan Israël toevertrouwde. 
De volken proberen het Woord steeds 
weer naar hun eigen voorwaarden te 
verdraaien. Ook, moeten we tot onze 
schaamte bekennen, het christendom 
heeft dit geprobeerd. Maar het Woord 
houdt eeuwig stand. En dat stemt tot 
vreugde.

»  Op 12 december vieren we Chanoeka 
mee in Lelystad. Komt u ook? Kijk op 
pagina 13 voor meer informatie.

Vreugdevolle feestmaand
Foto: Flash90



Door Joodse organisaties en Neder-
landse rabbijnen werd een kostbaar 
geschenk aangeboden: een schitteren-
de zilveren menora, of beter gezegd, 
in dit geval een chanoekia, een negen-
armige menora. Een beter geschenk 
om de verbondenheid van Christenen 
voor Israël en de Joodse gemeenschap 
uit te drukken is nauwelijks denkbaar. 
Want, staat deze chanoekia niet sym-
bool voor de overwinning van de God 
van Israël op de Griekse goden van 
humanisme en hellenisme? Symbool 
voor een strijd van de mens die naar 
God en Zijn geboden wil leven tegen-
over de mens die naar eigen inzicht en 
menselijke mogelijkheden wil leven. 
Een strijd van lijnrecht staan tegen-
over bestaande levensbeschouwingen, 
maar die voor het Joodse volk leidde 
tot jaren van bloedige onderdrukking. 
Antiochus stelde het volk voor de 

keuze: of de Griekse afgodendienst 
en leven, of die verwerpen en sterven. 
Verscheidene Joden vielen uit angst 
van hun geloof in God af. Maar een 
zeer grote schare Joodse martelaren 
hield vol en moest hun trouw met een 
vreselijke dood bekopen. 

Overwinning
In het jaar 168 v.Chr., onder het 
bewind van Antiochus IV, werd de 
tweede tempel geplunderd. In het 
jaar 167 gaf Antiochus IV Epiphanes 
(de schitterende/stralende; spot-
naam: Epimanes, ‘de gek’) opdracht 
een beeld van de Griekse oppergod 
Zeus op te richten in de tempel, een 
‘gruwel der verwoesting’. Dan slaat de 
vlam in de pan, en Mattathias en zijn 
vijf zonen Johannes, Simon, Eleazar, 
Jonathan, en Judas leiden de opstand 
tegen Antiochus. Judas zal bekend 

worden als Judas Makkabeüs (Judas de 
Hamer).
De Makkabeeën, de vromen in Israël, 
behaalden na bloedige strijd in 165 
v.Chr. de klinkende overwinning op 
de legers van deze seleuciden. De tem-
pel wordt bevrijd, gereinigd en feeste-
lijk opnieuw in gebruik genomen om 
de God /van Israël te dienen zoals Hij 
gediend wil worden. De Makkabeeën 
hebben de hellenisten overwonnen als 
David tegen Goliat. 
Chanoeka wordt dan ook vooral op 
geestelijk niveau gevierd, dit omdat 
de bedreiging van de hellenisten ten 
diepste een geestelijke strijd was. Het 
volledige lofgebed Hallel (Psalmen 113 
tot 118) wordt gezegd op elke dag van 
Chanoeka, om dankbaarheid aan de 
Heere te tonen. Ook dit jaar weer: van 
13 tot 20 december. Een feest om als 
Joden en christenen samen te vieren!
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Danken
●   Dank dat in 2017 de nieuwe secre-

taris-generaal van de VN, Antonio 
Guterres en de nieuwe vertegen-
woordiger van de VS in de VN Nikki 
Haley, het opgenomen hebben voor 
Israël in de VN. Bid dat dit door 
blijft werken.

●   Dank dat Israël in 2017 hulp 
verleend heeft aan Sierra Leone 
vanwege modderoverstromingen, 
en in 2014 hulp verleende vanwege 
de ebola-epidemie. In Colombia 
helpt Israël landmijnen onschadelijk 
te maken; in Italië, Mexico en in Tur-
kije zette Israëlische hulpverleners 
zich in vanwege de aardbevingen 
en in verschillende andere landen 
vanwege overstromingen.

●   Dank dat Israëlische artsen in de 
afgelopen vier jaar meer dan dui-
zend Syriërs met ernstige gehoor-
beschadigingen behandeld hebben. 
Salman Zarka, directeur van het Ziv 
Ziekenhuis zei: “Deze behandelin-
gen doen, zijn echt belangrijk voor 
mij, als arts, als Israëli en als mens”. 
Bid dat dit critici van de staat Israël 
aan het denken zal zetten en dat 
het hun mening beïnvloedt.

Noord-Israël en Iran
●   Iran heeft 15.000 Iraanse soldaten in 

Libanon gestationeerd, veel van hen 
staan dicht bij de grens met Israël. 
Iran beschouwt het land Libanon 
als een provincie van zijn eigen land. 
Bid dat de Heere op zal staan voor 
Zijn volk en dat het Israëlische volk 
zich tot Hem zal wenden voor hulp 
(Numeri 6:24-26).

●   Iran probeert een strategische cor-
ridor te creëren tussen Teheran en 
Beiroet om zo via de Golanhoogte, 
en vlakbij de Jordaanse grens, Israël 
en Jordanië te bedreigen. Bid dat 
ook deze zeer ernstige bedreiging 
op niets uit zal lopen. Dank dat de 
Heere waakt over Zijn volk. Psalm 
125:1,2 zegt: “Rondom Jeruzalem zijn 
bergen, zo is de Heere rondom Zijn 
volk, van nu aan tot in eeuwigheid”.

Bidden
●   Vijanden van David klagen hem 

aan, zijn reactie hierop is, ‘maar ik 
was steeds in gebed’ (Psalm 109:4). 
Wat mooi en geloofsopbouwend 
zijn deze woorden. Bid dat Israël, 
maar ook wij als voorbidders voor 
hen, deze houding aannemen bij 
dreigend gevaar.

●   Treedt in gebed op tegen allerlei 
vormen van antisemitisme: Joodse 
graven en gebouwen die beklad 
worden, spreekkoren in voetbal-
stadions, onwaarheden over Joden 
in de media en valse humor in 
cartoons en door cabaretiers.
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Kostbaar geschenk

Gebedspunten
Pieter Bénard

Het Holland-Koor reist in 2018 
naar Israël om daar de Israëlische 
bevolking muzikaal te feliciteren 
met het zeventigjarig bestaan van 
de staat Israël. Ook als u geen lid 
bent van het koor kunt u meereizen 
als supporter om deze bijzondere 
gelegenheid niet te missen.

Op 7 november trad het Holland-Koor 
op in een uitverkochte Royal Albert Hall 
in Londen, voor een publiek van maar 
liefst drieduizend mensen. Aanleiding 
om als koor hiervoor te zijn uitgenodigd 
was het honderdjarige jubileum van de 
Balfourverklaring (waarmee de Britse 
overheid aan de Joden een thuisland be-
loofde). Voor de meer dan driehonderd 
koorleden, supporters én musici een 

onvergetelijke en zeer indrukwekkende 
bijeenkomst, bijgewoond door diverse 
(internationale) hoogwaardigheidsbekle-
ders. Herdenken is niet alleen terugzien 
op wat is gebeurd, maar ook vooruitzien 
op wat komen gaat, de grote toekomst 
van de Messias (meer informatie en 
video’s op hollandkoor.nl). 

» Meer info op hollandkoor.nl.

Holland-Koor zingt tijdens 
herdenking Balfourverklaring

Op donderdag 26 oktober jl. werd het nieuwe pand van Christenen voor Israël  
officieel in gebruik genomen. Een feestelijke gebeurtenis, bijgewoond door  

vele genodigden uit binnen- en buitenland.

Foto: Holland-Koor
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Kanttekening

Laatste
Als je in Israël rondreist of wandelt 
in de straten van Jeruzalem merk je 
er vrijwel helemaal niets van. Het is 
er rustig en veilig en gezellig druk. 
Maar de permanente en steeds meer 
toenemende dreiging van de leiders 
uit Iran en hun terreurvrienden 
Hamas en Hezbollah hangt deson-
danks als een donderwolk in de lucht. 
Het spuugt geweld en haat, dood en 
verderf, totale vernietiging uit.
Al deze oorlogsretoriek weerhoudt 
de buitenlandse, veelal gelovige, be-
zoeker er niet van minimaal eenmaal 
in het leven het land Israël te bezoe-
ken. Velen komen zelfs jaarlijks. In 
toenemende mate ook mensen die er 
vrijwilligerswerk komen doen, om op 
deze manier land en volk te troosten 
en te zegenen.
De afgelopen maand werd in Israël 
de drie miljoenste bezoeker – toerist 
of pelgrim, hoe je ze ook wilt noemen 
– van dit jubileumjaar 2017 begroet in 
Jeruzalem. Het jaar van de viering van 
‘vijftig jaar herenigd Jeruzalem’ is een 
topjaar voor het toerisme in Israël. 
Groot is ook de verwachting als vol-
gend jaar het zeventigjarig bestaan 
van Israël wordt herdacht en gevierd.

Het zijn geen bezoekers, maar blij-
vers, de duizenden nieuwe immigran-
ten – olim in het Hebreeuws – die 
uit alle windstreken, nu al jaren, het 
land binnenstromen. De diaspora 
geeft haar ‘vreemdelingen’ terug aan 
het volk waar ze bij horen, een volk 
dat weer woont op de bergen van 
Judea en Samaria, in Jeruzalem, in 
Galilea, in de kuststreek en zelfs in de 
Negevwoestijn. Ze komen aangevlo-
gen van de vier hoeken van de aarde, 
zoals de profeten hebben voorzegd. 
Als op arendsvleugels gedragen. Het 
is wonderlijk dat gelovigen uit de vol-
ken – in Handelingen 11:26 voor het 
eerst ‘christenen’ genoemd – mogen 
bijdragen aan deze indrukwekkende 
terugkeer van het nageslacht van het 
volk aan wie het land door de Heere 
God, de Schepper van hemel en 
aarde, is beloofd. 
We wachten op de tijd dat de lang 
verwachte Messias komt. De profeet 
Zacharia zegt daarover: “Op die 
dag zullen Zijn voeten staan op de 
Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten 
oosten ervan”. Om Zijn komst wordt 
door gelovige Joden driemaal daags 
gebeden. Gelovigen uit de volken 
sluiten zich daarbij aan in het dage-
lijks uitspreken van het ‘Onze Vader’, 
waarin gebeden wordt om de komst 
van het Koninkrijk van God. Dan zal 
Hij ook heel Israël, tot de laatste 
Jood, inzamelen in het beloofde land.

Overigens ben ik van mening dat Israël 
de eeuwige en ondeelbare hoofdstad 
van Israël is en zal blijven.

Pim van der Hoff, hoofdredacteur
pvdhoff@cvi.nl

Deze krant is de laatste krant die wordt overzien door hoofdredac-
teur Pim van der Hoff. Van der Hoff, die lange tijd radiopresenta-
tor was bij de Evangelische Omroep, is sinds 1993 als bestuurslid 
verbonden aan Christenen voor Israël en betrokken bij onze krant 
Israël Aktueel. Van der Hoff blijft voorzitter van de stichting.

Na het overlijden van Pee Koelewijn deelt Van der Hoff het hoofd-
redacteurschap met toenmalig voorzitter ds. Jaap de Vreugd. Al 
enige jaren schrijft Van der Hoff een maandelijks hoofdredactio-
neel commentaar op pagina 3 onder de naam ‘Kanttekening’. In de 
redactievergaderingen spreekt hij keer op keer zijn intentie uit om 
elke column af te sluiten met de opmerking: “Overigens ben ik van 
mening dat Jeruzalem de eeuwige en ondeelbare hoofdstad van Israël 
is en zal blijven.” We vroegen enkele mensen met wie Pim als hoofd-
redacteur heeft samengewerkt op deze stelling te reageren.

“Jeruzalem is sinds Bijbelse tijden in het hart van het Joodse volk, en 
nooit is dat veranderd. Ook in de diaspora is de aandacht gericht op 
Jeruzalem in de dagelijkse gebeden. Groot was de verwondering en de 
blijdschap toen Jeruzalem in 1967 herenigd werd na een scheiding van 
negentien jaar, waarin Joden geen toegang hadden tot hun meest histo-
rische en heilige plek. Een geschenk van de Eeuwige naar mijn overtui-
ging, en deel van het profetische herstel van Jeruzalem. Wie instemt met 
de beweringen van organen van de VN en de islamitische propaganda 
en alle Joodse connectie met de Oude Stad en de Tempelberg ontkent, 
pleegt geschiedvervalsing en komt op ramkoers met het profetisch 
Woord. Jeruzalem is en blijft de ondeelbare hoofdstad van Israël en 

Raketschild in Midden-Israël

Een Iron Domebatterij nabij Tel Aviv. | Foto: Flash90

Afscheid van onze hoofdredacteur

Foto: CvI

Eind oktober ontdekten Israëlische soldaten een tunnel vanuit Gaza nabij de  
Israëlische kibboets Kissufim. De tunnel werd opgeblazen en stortte later in.  

Hierbij kwamen zeven Palestijnse militanten om het leven en raakten twaalf anderen gewond.  
De Palestijnen waren de tunnel binnengegaan om de schade te inspecteren.

De tunnel was gegraven door terreur- 
beweging Islamitische Jihad. Na het  
incident zwoer zij wraak. Daarom plaats-
te het Israëlische leger batterijen van het 
Iron Dome raketschild in de omgeving, 
zodat eventuele raketaanvallen als ver-
gelding zouden kunnen worden onder-
schept. Halverwege november werden 
ook batterijen van het raketschild 
geplaatst rond grote bevolkingscentra  
in centraal Israël. Hiermee laat het 
Israëlische leger zien dat het verwacht 
dat terreurbewegingen in de Gazastrook 
raketten met een groter bereik bezitten.

Mogelijk speelt ook de verzoening tussen 
Hamas en Fatah een rol bij het plaat-
sen van het raketschild. Nu Hamas het 
bestuur over de Gazastrook weer heeft 
overgedragen aan de Palestijnse  
Autoriteit, kan het al zijn energie weer 
richten op de gewapende strijd tegen 
Israël. Die intentie heeft de beweging 
ook uitgesproken.

straks, in de dagen van de Messias, centrum van de wereld.”  
(Ds. Jaap de Vreugd, oud-hoofdredacteur Israël Aktueel)

“In Psalm 122:2 lezen we: ‘Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel  
samengevoegd is.’ En in Joël 3:20 staat: ‘Maar Juda zal blijven in eeuwig-
heid, en Jeruzalem van geslacht tot geslacht.’ Als het Woord zo duidelijk 
is, hoe kun je het dan oneens zijn met deze stelling?” (Dilia van Dijk, 
oud-eindredacteur Israël Aktueel)

“De Eeuwige, onze Schepper, draagt de vierletterige naam. In deze vierlet-
terige naam zitten drie vertalingen: Hij is, Hij was, Hij zal zijn. Wat geldt 
voor Hem, geldt voor Zijn eeuwige hoofdstad, Jeruzalem.” (Binyomin 
Jacobs, opperrabbijn)

“Pim heeft een beetje plagiaat gepleegd. Of je kunt ook zeggen: goed 
voorbeeld doet goed volgen. In de tijd dat ik in de Tweede Kamer zat, sloot 
ik mijn bijdrage aan het debat over de begroting van Buitenlandse Zaken 
af met de zin: ‘Ik blijf van mening dat de ambassade in Israël moet worden 
verplaatst naar Jeruzalem.’ Dat meen ik nog steeds. Pim had slechtere 
dingen kunnen doen.” (Meindert Leerling, oud-Kamerlid en oud- 
bestuurslid Christenen voor Israël)

“Dat Pim zo weinig heeft kunnen afsluiten met deze voorgenomen stelling, 
toont aan hoeveel er over Israël te zeggen valt. Hoe de actualiteit je kan 
opslokken. Dat Pim dit voornemen blijft uitspreken, toont aan dat hij  
zijn fundament vindt in het Woord, dat vaststaat en zich niet door  
actualiteiten laat ontkrachten. Zo’n hoofdredacteur heeft ‘Israël Aktueel’ 
nodig.” (Ruben Ridderhof, redacteur Israël Aktueel)

“Als Tweede Kamerlid had ik een variant hierop: ‘Voor het overige ben  
ik van mening dat de Nederlandse ambassade in Israël moet terugkeren 
naar de Israëlische hoofdstad Jeruzalem’.” (Wim Kortenoeven, analyse-
schrijver voor Israël Aktueel)

“Net zo vaak als Pim zijn bekende stelling aanhaalt,  uit hij zijn wens om 
het liefst geen foto in onze krant te zien met uitzicht op de Tempelberg 
mét dat gebouw met dak van glanzend edelmetaal. Ik hoop dat deze krant 
niet meer hoeft te verschijnen als de foto van het ideaalbeeld van  
Jeruzalem gemaakt kan worden.” (Marijke Terlouw, eindredacteur  
Israël Aktueel)
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Onzichtbare
werkelijkheid 

Van ex- naar 
inclusivisme
Het blijkt telkens weer dat we door 
bepaalde tradities of gewoonten de 
hoofdzaken uit het oog verliezen en 
met van die prikoogjes kijken naar 
mensen die het anders doen.

Neem nu bijvoorbeeld de traditie 
om op zondag naar de kerk te gaan 
of te bidden voor het eten. Prima 
gewoonten, die niet alleen goed zijn 
omdat ze in Gods Woord worden 
aanbevolen, maar ook omdat ze goed 
voor ons zijn.
Ook Jezus hield zich aan tradities 
en gewoonten. Zo was Hij gewoon 
om op Sjabbat naar de synagoge te 
gaan. Tegelijk was Hij er fel tegen 
als tradities als een knellend harnas 
aan anderen werden opgelegd. Het 
lijkt wel of Hij daarom expres op de 
Sjabbat mensen genas, of met Zijn 
leerlingen een ommetje maakte door 
de korenvelden.

Zodra we in bepaalde kringen vinden 
dat dit of dat slechts op één manier 
gedaan kan worden, hebben we de 
neiging om mensen die het anders 
doen buiten te sluiten. Exclusivis-
me, noem je dat. Je ziet dat met 
name gebeuren tussen verschillende 
denominaties, en al helemaal tussen 
verschillende geloofsrichtingen. 
Begrijp me goed, ik ben niet iemand 
die alle geloven op één hoop gooit. 
Absoluut niet. Ik geloof heilig in het 
evangelie dat mij van jongs af aan 
is onderwezen. Het begon met het 
lezen van Paulus’ brief aan de Romei-
nen. En hij zegt: ’Blijf trouw aan wat 
je geleerd is’ (2 Timoteüs 3:14).
Is dat exclusivisme? Absoluut niet! 
Consequent vasthouden aan je prin-
cipes is een noodzaak. Maar tegelijk 
roept Jezus ons op anderen niet te 
veroordelen. God gaat met ieder 
mens een unieke weg, en dat moeten 
we respecteren. Wij kunnen niemand 
veranderen. Dat kan God alleen.

Petrus stelt tijdens een intiem ge-
sprek met Jezus een vraag over zijn 
vriend Johannes, die ik ook gesteld 
zou kunnen hebben: ‘En wat gaat er 
met hem gebeuren?’ ’Dat is niet jouw 
zaak’, zegt Jezus resoluut (Johannes 
21:21). Exclusivisme vergelijkt, en 
wil ten diepste dat iedereen gelijk 
is. Inclusivisme wil het goede delen 
met de ander. Het is liefde zonder te 
eisen dat die ander zo wordt als jij. 
Levend vanuit de bron mag die hou-
ding vriend en vijand overtuigen.

Er is een werkelijkheid waarin veel gebeurt, maar waarvan wij geen weet hebben.  
Paulus wist van die werkelijkheid, die hij ‘hemelse gewesten’ noemde.  

Duistere, geestelijke machten maakten het hem soms behoorlijk lastig (2 Korintiërs 12:7). 
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Peter de Bruijne 
gastcolumn@cvi.nl

Nieuwe Israëlische veiligheidsmaatregelen voor toegang tot de Tempelberg in Jeruzalem brachten afgelopen juni honderden Turkse moslims in Istanboel op 
de been om hiertegen te protesteren. | Foto: Flash90

Satan verhinderde het Paulus naar Tessalonica te gaan  
(1 Tessalonicenzen 2:18). Paulus was bekend met de plannen 
van Satan (2 Korintiërs 2:10,11). Daniël wist van de engel- 
vorsten van Perzië en Griekenland (Daniël 10). Momenteel  
zijn die duistere machten heel actief. Vooral tegen Joden en 
christenen. Ze gaan tekeer tegen Joods-christelijke waarden  
en tegen de staat Israël.

Herstel van Israël
De strijd om de wereldmacht is in volle gang. Oorlogen en 
geruchten van oorlogen (Matteüs 24:6,7) zijn een van de eerste 
tekenen van de eindtijd die Jezus noemt. De Heere, de God van 
Israël gaat door met Zijn grote project, het herstel van Israël. Er 
zijn nog enkele profetische zaken die vervuld moeten worden. 
Dat is bijvoorbeeld de terugkeer van Efraïm en de stammen 
die daarbij horen (Ezechiël 37:16-22). Ook Judea en Samaria 
moeten nog bevrijd worden, misschien wel doordat Israël ze 
annexeert. In deze gebieden kunnen nog een, misschien wel 
twee miljoen Joodse immigranten een thuis vinden. Tot slot 
denk ik dat we een begin met de herbouw van de tempel op de 
heilige berg in Jeruzalem mogen verwachten. 

Die boze machten in de hemelse gewesten kennen de Bijbel en 
bereiden zich voor op de strijd om de wereldmacht. Net zoals 
Hamas zich voorbereidt op een nieuwe oorlog tegen Israël. 
We noemen enkele grote wereldmachten die zich in onze tijd 
manifesteren. 

Islam
De onzichtbare macht, de engelvorst achter de islam is de 
maangod Allah. Zijn strijdboek is de Koran. Zijn leider en pro-
feet is Mohammed. Zijn grote probleem is Israël. De God van 
Israël heeft gezegd: “Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, 
Mijn heilige berg” (Psalm 2:6). En: “Want de Heere heeft Sion 
verkoren, Hij heeft het begeerd tot Zijn woongebied” (Psalm 
132:13). Zo is Israël de tegenstander van de islam, als volk van de 
komende Koning.

Iran en Turkije
De engelvorst van Perzië (Iran) zoekt herstel van het reusachti-
ge Medo-Perzische rijk. De engelvorst van Turkije werkt fel aan 
het herstel van het grote, in 1918 ‘’overleden’ Turks-Ottomaan-
se rijk. Deze engelvorsten proberen in deze bijna-eindtijd hun 
oude glorie te herstellen. Dat betekent: Israël vernietigen. 

De “keur van de gevechtskracht” van Perzië (Jeremia  
49:35-39) zou best weleens de atoombom kunnen zijn.  
Al die islamitische machthebbers hebben ondervonden dat ze 
Israël niet kunnen vernietigen. Want de Heere zegt: “Elk wa-
pentuig dat tegen u vervaardigd wordt, zal niets uitrichten” 
(Jesaja 54:17). In de eindtijd zullen zij gemeenschappelijk tegen 
Israël strijden. Dat zijn de Jeruzalem-oorlogen uit Zacharia 12.

De Europese Unie
De EU wordt door velen gezien als het voorzegde herstelde 
Romeinse rijk. De EU kampt met grote problemen die uit de 
hand dreigen te lopen. Ik noem er maar twee: de openlijke 
tegenstand van Oost-Europese lidstaten, zoals Polen en Hon-
garije, en de toenemende weerstand tegen Brussel. 
Er is in de EU een interessante ontwikkeling gaande. De 
instroom van veel moslimmigranten kan binnen twintig 
jaar uitlopen op een moslimmeerderheid in verschillende 
EU-landen. Dat betekent islamisering van onze samenlevin-
gen. Europa groeit dan onherroepelijk toe naar het grote blok 
islamitische landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. 
Dat geheel, de EU plus die moslimlanden wordt zo ’eura-
bië’. Interessant is om te bedenken dat het oude Romeinse 
rijk meer was dan alleen Europa. Het Midden-Oosten en 
Noord-Afrika hoorden erbij. Eurabië past meer in het plaatje 
van een hersteld Romeins rijk dan de huidige EU. Ook Erdo-
gan en het Turks-Ottomaanse rijk passen erin. Griezelig!

VN
Opvallend is de vijandige houding tegenover de staat Israël 
binnen organen van de VN. Een Israëlische vertegenwoordi-
ger bij de VN zuchtte eens: “Het lijkt wel of ik hier met een 
davidster rondloop.” De geestelijke macht boven de VN is een 
engelvorst die dicht bij de “vorst van deze wereld” (Johannes 
14:30) staat. 

VS
De engelvorst van de VS is de mammon, de afgod van geld. 
Als president Trump niet snel beloften, gedaan tijdens zijn  
verkiezingscampagne, waarmaakt, zullen de rampen die mo-
menteel over de VS gaan, zich vermenigvuldigen (Genesis 12:3). 

In ons persoonlijk leven hebben wij, zoals Paulus en  
Daniël strijd tegen duistere machten. Maar Jezus is  
Overwinnaar.
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Holocaustslachtoffers 
Tunesië
Tot nog toe was bekend dat er 488 
Tunesische Joden tijdens de  
Holocaust zijn omgekomen. Nieuw 
onderzoek van dr. Victor Hayoun 
toont aan dat het aantal slachtoffers 
tegen de zevenhonderd ligt. 

Synagoge in  
Wit-Rusland
Aan het begin van de twintigste 
eeuw telde de Wit-Russische stad  
Vitebsk – geboorteplaats van de 
Joodse kunstschilder Chagall –  
64 synagogen, en was zeker de helft 
van de inwoners van de stad Joods. 
Vandaag de dag wonen er slechts en-
kele tientallen Joden in deze stad. Na 
ruim honderd jaar is er nu opnieuw 
een synagoge in gebruik genomen, de 
enige in de stad. 

Nachman naar  
Jeruzalem?

Rabbijn Nachman van Breslov ligt al 
207 jaar begraven in Uman, Oekraïne. 
Duizenden Joden bezoeken jaarlijks 
zijn graf. Israël heeft de Oekraïense 
regering toestemming gevraagd om 
de overblijfselen van de rabbijn naar 
Jeruzalem te mogen brengen. Gezien 
de historische waarde en de toeristi-
sche aantrekkingskracht van het graf 
is het zeer de vraag of Oekraïne het 
verzoek inwilligt. | Foto: Flash90

Belastingverlichting
De Israëlische minister van Financiën, 
Moshe Kahlon, heeft een plan om 
de belastingen te verlagen. Zijn plan 
komt erop neer dat iedereen met een 
maandsalaris tot 2700 euro minder 
belasting gaat betalen, dat de import- 
belasting op basisproducten flink 
wordt teruggeschroefd en dat kleine 
ondernemingen een belastingpauze 
kunnen krijgen, met daarnaast nog 
enkele kleinere maatregelen. Of de 
regering akkoord gaat met het voor-
stel is nog de vraag.

Fonds voor boeren

Joodse boeren die elke zeven jaar een 
Sjabbatsjaar willen toepassen, stuiten 
op financiële problemen. Ze hebben 
ook in dat zevende jaar inkomen 
nodig. Minister Ariel van Landbouw 
komt daarom met een fonds. Daarin 
kunnen de boeren elke maand een 
bedrag storten, waardoor ze in het 
Sjabbatsjaar een maandelijkse toela-
ge kunnen ontvangen uit het fonds.  
| Foto: Flash90
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in ‘Die ons en onze vaderen  

heeft uitgeleid’

Een warm ‘welkom thuis’

Vrienden, jullie maakten deel uit van de dromen van onze familie die werkelijkheid werden.  
Daarom deel ik dit bericht met jullie. Zoals jullie je misschien herinneren, maakte ik met  

mijn dochter alija (terugkeer naar Israël) op 11 november 2011, zes jaar geleden.

Mijn grootste verlangen was dat ook de rest van mijn familie 
naar Israël zou komen. Mijn moeder en tante bleven achter 
in Oekraïne. Mijn tante woont in Oost-Oekraïne, in het 
oorlogsgebied dat afgesloten is van de rest van Oekraïne en 
de rest van de wereld. Mijn moeder woonde in Kherson, in 
het zuiden van het land. Ja, dat lees je goed: woonde, want 15 
oktober jl. maakte ze alija!

Ik ging een paar dagen naar Kherson om haar te helpen met 
alle voorbereidingen. Het is niet makkelijk voor een zeven-
tigjarige dame om alles achter te laten. Maar “Hij is het Die 
ons en onze vaderen uit het land Egypte, uit het slavenhuis, 
heeft uitgeleid” (Jozua 24:17).

Het Joodse leven in Oekraïne kent allerlei periodes, waarvan 
sommige erg moeilijk. Het antisemitisme was altijd aanwe-
zig. Toen het IJzeren Gordijn viel in 1991, verlieten ongeveer 
1,3 miljoen Joden de voormalige Sovjet-Unie. Mijn moeder 

is een tweede generatie Holocaustoverlevende. Daarom had 
Israël altijd een speciaal plekje in haar hart.

Het team van Christenen voor Israël in Oekraïne haalde 
ons met een busje op bij ons voormalige (!) huis - het is een 
typische eenkamer-Sovjet-flat (iedereen die meeging op een 
werkreis naar Oekraïne herinnert zich de witte busjes!). 
Nataliya en Yuri brachten ons naar de luchthaven en deelden 
met ons deze laatste ontroerende momenten voor de alija.

Uit naam van mijn familie wil ik onze oprechte dank aan 
jullie uitspreken. Dank aan al onze vrienden uit allerlei 
landen wereldwijd, die bidden voor het Joodse volk en die 
op praktische wijze helpen bij de terugkeer naar huis uit de 
diaspora, in het bijzonder uit Oekraïne.

Orly Wolstein is projectmanager First Home in the Homeland 
bij het Joods Agentschap.

Zowel in Israël als in India leefden veel 
Joodse gezinnen al weken met hoopvolle 
verwachting. In november zouden ze 
dan eindelijk weer herenigd worden met 
hun familie. Ouders, kinderen, opa’s, 
oma’s, ooms en tantes. Al jaren hadden 
ze elkaar niet meer gezien. Een deel van 
de familie woonde in India, een deel  
was al naar Israël teruggekeerd. In no- 
vember kregen 162 leden van de Bnei 
Menashe de gelegenheid om definitief 
naar Israël te gaan. Zo ook de ouders van 

Lun Khaute (foto). Zij werden na zeven-
tien jaar herenigd met hun zoon. Dat 
kon door uw financiële steun en gebed. 
Want tot op het laatst was het onzeker 
of er wel voldoende financiële middelen 
zouden zijn om dit mogelijk te maken. 
U gaf ons de mogelijkheid dat wij het 
ontbrekende bedrag beschikbaar konden 
stellen. Met grote vreugde en dank-
baarheid zijn vele gezinnen herenigd en 
kunnen zij een hoopvolle toekomst in 
Israël opbouwen.Foto: Shavei Israel

Foto: CvI
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Tzipori

Gastcolumn

De ‘villa der rijken’ in Tzipori is vooral bekend om het prachtige 
mozaïek in de ‘voorkamer’, waar het gezicht van een dame haar 
ogen richt op allen die naar haar staren. In de stad zelf vindt 
men nog meer mozaïeken, een die bijvoorbeeld een jachtta-
fereel voorstelt en er zijn er ook bij die fragmenten van het 
dagelijks leven uit die tijd tonen.

Onlangs nam ik drie van onze kleinkinderen mee hiernaartoe. 
Verbaasd keken de jongetjes, zes, vier en twee jaar oud, naar 
alles wat ik hun liet zien en ze luisterden aandachtig naar de 
verhalen die ik hun vertelde. Terwijl wij daar zo rondliepen, tus-

sen de vele groepen buitenlandse toeristen, hoorde ik een gids 
in het Nederlands praten. Omdat we elkaar kennen, zwaaide 
ik naar haar en ze riep dat ik erbij moest komen. Ik legde mijn 
kleinkinderen uit dat ik even Nederlands zou spreken maar dat 
ik hetzelfde zou vertellen wat ik hun net had verteld.

Bij de groep aangekomen werd ik door de gids aan haar groep 
voorgesteld. De groep had veel vragen die ik zo goed mogelijk 
probeerde te beantwoorden. Opeens vroeg iemand of dit mijn 
kinderen waren en ik legde uit dat het mijn kleinkinderen zijn. 
De drie boefjes keken het publiek geïnteresseerd aan en vroegen 
mij wat er gevraagd was, wat ik hun uitlegde. De oudste van 
de drie, die dankzij computerspelletjes en films al een aardig 
woordje Engels spreekt, nam zonder enige schroom het woord 
en vertelde dat ik hun opa was en dat ik hun dit dorp liet zien 
dat zeker net zo oud was als hun opa. In wat minder goed En-
gels probeerde hij ook duidelijk te maken dat zijn opa vroeger 
misschien wel in Tzipori gewoond had zelfs ...

Later probeerde ik hun uit te leggen dat de Bijbelse tijd nog heel 
ver voor mijn tijd was. Toen we, tegen het einde van de dag, 
door het lege waterbassin van het dorp liepen – wat gedeeltelijk 
ondergronds is – vroeg de middelste van de drie mij of ik toen ik 
klein was hier nog gezwommen had ...

Terreur- 
aanslagen  
diabolisch 
geïnspireerd
Eind oktober reed de uit Oezbekistan 
afkomstige Sayfullo Saipov met een 
gehuurde pick-uptruck in op vreed-
zame fietsers in New York en doodde 
acht van hen. Hij riep ‘Allahu Akbar’ 
(‘Allah is groot!’) en liet een briefje 
achter waarin hij steun betuigde aan 
de moorddadige terreurbeweging 
Islamitische Staat (IS). De dader werd 
door een alerte politieagent in zijn 
buik geschoten en moest worden 
geopereerd, maar toonde tijdens een 
eerste verhoor geen spijt. Integen-
deel, hij was trots op wat hij gedaan 
had. In het najaar van 2016 had IS in 
een artikel op internet opgeroepen 
om precies dit soort aanslagen te 
plegen en een briefje achter te laten 
waarin die aanslag voor IS wordt 
opgeëist.

Er zijn de laatste twee jaar heel veel 
aanslagen gepleegd waarbij terroris-
ten elkaar nabootsten, niet alleen in 
Amerika en Europa, maar ook in Israël 
(bijvoorbeeld begin 2017 in Jeruzalem 
toen een Palestijnse terrorist met een 
vrachtwagen inreed op Israëlische 
soldaten). Deskundigen spreken in dit 
verband van copycat attacks (na-aap 
aanslagen). Erg ‘populair’ onder elkaar 
nabootsende moslimterroristen zijn 
aanvallen of aanslagen met mes-
sen. Ook dat is in Israël meermalen 
gebeurd. 
In september 2014 riep ‘sjeik’ Abu 
Mohammed al-Adnani, die tot zijn 
dood in augustus 2016 woordvoerder 
van IS was, op om het aantal aansla-
gen flink op te voeren. Je hoeft niet 
meer over een bom te beschikken, je 
kunt ook de hoofden van ‘ongelovi-
gen’ met een steen verbrijzelen, hen 
met een mes afslachten of met een 
auto over hen heenrijden. In een  
onlinepublicatie van IS verscheen een 
lange verhandeling over het gebruik 
van messen. 

De bekende Zwitserse psychiater 
Carl Gustav Jung schreef in 1945 (!) 
dat het aanschouwen van het kwaad, 
het kwaad in de ziel aansteekt (aan-
wakkert). Ik ben geen aanhanger van 
Jung, integendeel. Hier had hij echter 
gelijk. Er is nog een ander belang-
rijk punt: dergelijke oproepen en 
terreurdaden dragen een diabolisch 
karakter. Uiteindelijk komt alles neer 
op blinde haat tegen de Joden, de 
christenen, het Westen en gematigde 
moslims. Zie hierover mijn nieuwe 
boek Terreuraanslagen in Europa door 
radicale moslims (uitgeverij Aspekt).
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Ten westen van Nazareth liggen de ruïnes van de oude Bijbelse handelsstad Tzipori. Zoals gebruikelijk  
is in ons land, werken de archeologen hard om ervoor te zorgen dat deze overblijfselen bewaard  

blijven voor de volgende generaties. Want wie zijn geschiedenis niet kent, zal geen toekomst kennen.  
En zelfs als de geleerde dames en heren van Unesco durven te beweren dat wij, Joden, geen historisch  

recht hebben op ons land, blijven wij toch iedere keer blij verrast wanneer er weer een steen wordt  
opgeraapt, waaronder delen van onze geschiedenis tevoorschijn komen.

Emerson Vermaat
gastcolumn@cvi.nl

Je leest dat de Nederlandse regering 
tussen 2013 en 2018 3,1 miljoen euro  
heeft toebedacht aan de Human Rights 
and International Humanitarian Law  
Secretariat. Samen met de regerin-
gen van Zwitserland, Denemarken en 
Zweden heeft ons land deze organisatie 
opgezet. De organisatie wordt beheerd 
door het Institute of Law of the Bir Zeit 
University in Ramallah. Een logische 
vraag is dan: wat gebeurt er zoal met 
deze gelden van genoemde landen?  
Een klein overzicht.

730.000 dollar gaat naar Badil. Deze 
organisatie wil een gewapende strijd 
ontketenen tegen Israël. Zij organiseert 
internationale boycotacties tegen Israël 
en verspreidt op grote schaal  
antisemitische cartoons waarvan u hier 
enige aantreft.
Dan gaat er 710.000 dollar naar een 
organisatie PCHR die terreuraanslagen 
bestempelt als legale acties tegen bezet-
ting. Verder organiseert zij feesten om 

terroristen te verheerlijken die Joden heb-
ben omgebracht. Ze maakt zich verder 
sterk voor de uitbetaling van gelden aan 
terroristen in Israëlische gevangenissen.
Dan gaat er ook 710.000 dollar naar 
WCLAC, een organisatie voor zoge-
naamde juridische bijstand. Eén van  
haar uitingen naar aanleiding van  
Grote Verzoendag was: “Vampire 
Zionists celebrating their Kebore day by 
drinking Palestinian blood” (zionistische 
vampiers vieren hun verzoendag door Pa-
lestijns bloed te drinken). De Nederland-
se financiële bijdrage aan het secretariaat 
maakt mede mogelijk dat er 780.000 
dollar naar Al Haq gaat, een organisatie 
die voortdurend anti-Joodse beschuldi-
gingen uit. Onder andere de oude leugen 
dat Israël de waterbronnen, in dit geval 
van de Palestijnen, vergiftigt. 
Dan gaat er 530.000 dollar naar WATC, 
325.000 dollar naar Addameer, 738.000 
dollar naar DCI-P, 495.000 dollar naar  
Al Mezan en 325.000 dollar naar DWRC. 
Allemaal organisaties die stuk voor stuk 

wereldwijd boycot- en sanctieacties 
tegen Israël promoten en anti-Joodse  
en -Israëlische propaganda verspreiden. 
Dat is hun doel, en het gebeurt niet in  
achterkamertjes. Elke ambtenaar kan  
het weten.

Het is gewoon walgelijk om te beden-
ken dat het belastinggeld in Nederland 
gebruikt wordt om op deze wijze orga-
nisaties te ondersteunen die door hun 
propaganda Joodse burgers ombrengen. 
Nederland, Zwitserland, Zweden en 
Denemarken zijn met hun initiatief van 
de oprichting van een ‘secretariaat’ dat 
deze genoemde organisaties, die Joden 
en Israël haten, ondersteunt, op een wel 
heel foute wijze bezig. 
Het zal tijd worden dat er door de 
parlementariërs uit de genoemde landen 
eindelijk eens orde op zaken wordt 
gesteld, en dat Nederland stopt met het 
doneren van gelden aan organisaties die 
Israël met zijn bevolking de zee in willen 
drijven. 

Een zwaard door je ziel
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Bron: ngo-monitor.org

Foto: Flash90



“Trek warme kleding aan”, wordt me op het hart gedrukt. “Warme sokken, een sjaal en zeker  
een dikke trui.” De lente is al echt begonnen in Israël, maar de lange nachten op patrouille  

langs de grens met Gaza kunnen je in de koude kleren kruipen.

Waken over Israël

Foto: Flash90
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Het is al laat op de avond als ik op weg 
ga vanuit Jeruzalem richting Gaza- 
strook, richting Sderot. Een lange rit. 
Vannacht loop ik mee met de vrijwillige 
politie in Israël. Als we bij een kleine 
post aankomen, staan daar nog meer 
vrijwilligers. En alhoewel ze vrijwilliger 
zijn, zijn ze ook uiterst professioneel 
en bekwaam. We stappen over in een 
gepantserde auto en ik krijg op het hart 
gedrukt niet zomaar uit te stappen, ten-
zij me dat uitdrukkelijk wordt gezegd. 

We rijden de laatste kilometers naar 
Sderot. Het is rustig op de weg. We rij-
den langs de plekken waar extra controle 
en aanwezigheid nodig is. “Alleen al het 
zichtbaar zijn, bemoedigt de bevolking 
hier, en er gaat een afschrikkende wer-
king voor uit voor terroristen in Gaza.” 
We rijden verder naar Nahal Oz dat op 
slechts zevenhonderd meter van de grens 
ligt. We rijden over geasfalteerde wegen, 

maar ook over minder gebruikte wegen. 
De zwaailichten staan aan. 

Halverwege stappen we even uit. “Luis-
ter, hoor je dat?”, vraagt Mireia die me 
uitnodigde voor deze nachtelijke onder-
neming. “Dat is een drone van het leger. 
Zo houden ze de omgeving in de gaten. 
Doordat wij hier staan en met licht, 
is onze aanwezigheid kenbaar, ook in 
Gaza. Reken maar dat dat helpt.” Wan-
neer we weer verder rijden valt het op 
hoe stil het op de wegen is. Geen enkele 
auto te bekennen. Eenmaal bij Nahal 
Oz stappen we opnieuw uit. Over de 
telefoon wordt druk gesproken. “Zojuist 
is er een raket ingeslagen bij Sderot.”
We staan nu in het donker. Mireia 
wijst richting Gaza dat ik zo zie liggen. 
“Ze hebben maar drie uur stroom per 
dag. Daarom is het daar zo ontzettend 
donker. De situatie is er slecht. Veel 
mensen leven in ellendige omstandig-

heden. Reken maar dat er weer oorlog 
komt, want zelfs dat is beter dan wat 
ze nu hebben. De ellende dwingt de 
gewone burger er toe in te stemmen 
met de eisen van Hamas. Ik denk dat 
het geweld weer gaat oplaaien, en ook 
het aantal beschietingen op Israël. 
De wapenvoorraad is langzaamaan 
weer opgebouwd.” En weer wordt er 
druk getelefoneerd. “Er is nog een 
raket ingeslagen, bij Eskol. We moeten 
nú weg, onmiddellijk. Het wordt te 
gevaarlijk hier.” Ik ben niet snel bang, 
ook nu niet, maar ik doe gelijk wat me 
wordt gezegd. Tegelijk kijk ik naar de 
kibboets waar we naast staan en denk 
aan de mensen die er wonen. Hoe kun 
je slapen als er elk moment een raket 
jouw kant kan opkomen? Waarom wil 
je hier wonen? 

We rijden weer naar de post. Koffie om 
warm te blijven - of te worden. Er staat 
een aantal mensen: grenspolitie, politie 
en vrijwilligers. Maar eigenlijk is er geen 
onderscheid. “Deze jongens zijn trots 
op wat ze doen. Ze willen deze verant-
woordelijkheid voor de veiligheid niet 
op een ander afschuiven. Zo denken 
er meer over. Er is een wachtlijst van 
veertig mensen om deel uit te maken 
van de vrijwillige politie in Sderot. Of ze 
ook allemaal daadwerkelijk toegelaten 
worden is nog maar de vraag. Vrijwillig 
agent word je niet zomaar. Het vraagt 
lichamelijk en geestelijk veel van je. Alle 
vrijwilligers doen dit naast hun gewone 
werk. Dus hopelijk kunnen ze straks 
nog een of twee uur slapen voordat ze 
naar hun werk moeten.”

Het is diep in de nacht, bijna ochtend, 
als ik weer in Jeruzalem ben. Veilig 
en wel. Daarstraks was ik bij de Ga-
zastrook. Twee rakettenaanslagen, maar 
zonder enig menselijk leed. Wat een 
wonder als je daar bij stilstaat.

reportage

kort nieuws

Hek beschermt vliegveld
Langs de Israëlische grens met Jorda-
nië is een hek geplaatst met specifie-
ke oplossingen voor de veiligheid van 
de luchthaven bij Eilat. Het dertig 
meter hoge hek is zo gemaakt dat 
het bescherming biedt tegen projec-
tielen tijdens opstijgen en landen van 
de vliegtuigen. Ook is er gedacht aan 
het warme klimaat en aan doorgan-
gen voor de dieren.

Afghanistan herstelt 
synagoge
De synagoge Yu Aw in de stad Herat, 
Afghanistan, krijgt langzaam weer 
zijn oude luister terug. De Afghaanse 
regering zorgt voor de restauratie 
van deze synagoge uit de veertiende 
eeuw. Het gebedshuis stond jaren-
lang leeg en was enorm verwaar-
loosd.

Tsunamiwaarschuwing

Ook in Tel Aviv kun je de opvallen-
de driehoekige borden nu zien. De 
borden wijzen aan waar een veilige 
plaats te vinden is mocht er een 
tsunami plaatsvinden. Ook in Haifa 
wordt er nu gewerkt aan het plaatsen 
van waarschuwingen. Daarna moeten 
de borden ook in de andere plaatsen 
langs de kust komen. 

Vleermuizen spreken 
dialect
In tegenstelling tot wat je misschien 
zou denken, leren babyvleermuizen 
het spreken niet van hun ouders, 
maar van hun vrienden in de kolonie. 
Ze spreken dan de taal inclusief een 
dialect of accent. Tot deze verrassen-
de ontdekking kwamen onderzoekers 
van de universiteit van Tel Aviv.

Stijging minimumloon

Met ingang van 1 december stijgt in 
Israël het minimumloon. Het mini-
mumuurloon wordt dan 28,50 sjekel 
(7 euro) en een minimumdagloon 245 
sjekel (60,23 euro). Ook het maand-
salaris zal vanaf dan ten minste 5.300 
sjekel (1303 euro) zijn. De Knesset 
stemde unaniem in met het voorstel 
voor de loonstijging. | Foto: Flash90

Ze zijn een visitekaartje voor Israël in het buitenland, maar waren begin november te gast in Israël.  
54 honorair consuls uit heel de wereld waren voor een conferentie in Israël. Daarvan waren er drie  

uit Nederland: Arjen Lont, Benoit Wesley en John Mannheim (v.l.n.r. op de foto).

Conferentie voor honorair consuls

Op de conferentie stond centraal hoe Israël de vele uitdagingen 
waar het voor gesteld wordt, aangaat. Misschien is het juist daarom 
wel dat Israël voorop loopt als het gaat om de enorme aantallen 
startende bedrijven in Israël en de enorme knowhow die het land 
heeft. Er waren toespraken en presentaties die de honorair consuls 
de meest recente informatie hierover gaven.
De Nederlandse honorair consul Arjen Lont noemt de ontmoeting 
met de burgemeester van Jeruzalem, Nir Barkat, bijzonder: “Het 
bijzondere van deze ontmoeting was dat hij vanuit de Bijbel een 
inleiding hield over het ontstaan van Israël en de speciale status 
van Jeruzalem. Het was indrukwekkend hoe een burgemeester een 
analyse geeft op basis van de Bijbel.” | Foto: Lont
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Misverstanden over Joodse 
rechten en een VN-delingsplan

Op 29 november is het 70 jaar geleden dat de Algemene Vergadering van de VN resolutie 181 aannam.  
Daarin werd voorgesteld om het gebied tussen de Jordaanrivier en de Middellandse Zee te verdelen in een  

Palestijns-Joodse en een (tweede) Palestijns-Arabische staat, en Jeruzalem en  
omgeving (inclusief Bethlehem) onder internationaal bestuur te plaatsen.

Over de achtergrond en de politieke en volken- 
rechtelijke waarde van ‘181’ bestaan hardnekkige 
misverstanden. Zo was de resolutie geen ‘compen-
satie’ voor het onvoorstelbare leed wat de Joden in 
de Holocaust was aangedaan, heeft hij geen bin-
dend karakter en werd Israël er niet door gesticht.

Het Joodse thuisland
Dertig jaar eerder had Groot-Brittannië al de  
Balfourverklaring afgeven. Dat was in de slotfase 
van de Eerste Wereldoorlog, die een eind maakte 
aan vier eeuwen Turks-Ottomaanse overheersing 
van het Midden-Oosten. In de Britse verklaring 
werd politieke steun uitgesproken voor de vestiging 
van een ‘Joods Nationaal Tehuis’ in de door  
de Turken bezette landstreek Palestina. Die was 
achttien eeuwen eerder door de toenmalige  
Romeinse verwoesters van de Joodse onafhanke-
lijkheid vernoemd naar de Filistijnse doodsvijanden 
van Israël – teneinde de naam van Israël letterlijk 
van de kaart te wissen.
Na de Brits-Franse eindoverwinning op de Turken 
werd de Balfourverklaring internationaal erkend 
en legde daarmee de basis voor de volkenrechtelijke 
erkenning van het Joodse zelfbeschikkingsrecht 
in het oorspronkelijke Joodse thuisland. Volgens 
de toen geldende definitie omvatte ‘Palestina’ het 
grondgebied van de huidige staten Jordanië en Israël, 
alsmede een groot deel van de Golanhoogvlakte, de 
Gazastrook en de tot op heden omstreden regio’s 
Judea en Samaria.

Brits verraad
Groot-Brittannië verkreeg in 1922 van de Volken-
bond het mandaat over Palestina, met de expli-
ciete opdracht de Balfourverklaring uit te voeren 
en ‘hechte’ Joodse vestiging in geheel het gebied te 
bevorderen. Deze verplichting werd echter twee 
maanden later al door Londen geschonden door  

het mandaatgebied in tweeën te delen. Het oos-
telijke deel (76,9 procent van het totaal) werd een 
Arabisch emiraat onder Britse supervisie en voor 
Joodse vestiging gesloten. De Britten benoemden de 
uit Mekka afkomstige Hasjemitische bedoeïenen-
leider Abdallah tot emir (prins). Daarmee was de 
eerste Palestijns-Arabische staat feitelijk gesticht. 
Een half jaar later werd de ‘Palestijnse’ Golan door 
Londen afgestaan aan het Franse mandaatgebied 
Syrië. In het overgebleven gebied mochten Joden 
zich vrij vestigen, dus ook in Judea, Samaria en 
Jeruzalem.
Het bleef echter niet bij het beperken van het aan 
de Joden toekomende grondgebied. Onder druk van 
de toenemende en steeds gewelddadiger wordende 
Palestijns-Arabische weerstand tegen het Britse 
mandaat en Joodse vestiging in het gebied, publi-
ceerde Londen in 1930 de ‘Passfield White Paper’.  
In dat beleidsdocument werden verstrekkende 
maatregelen aangekondigd tegen Joodse immigratie 
en landaankopen.
In mei 1939, terwijl de aanstaande Holocaust zich 
steeds duidelijker aftekende, en het bestaan van een 
toevluchtsoord voor Joden letterlijk levensreddend 
was geworden, brak de Britse regering zelfs geheel 
met de Balfourverklaring en de mandaatopdracht. 
De Joodse immigratie werd beperkt tot tienduizend 
per jaar en na vijf jaar zou verdere Joodse immigra-
tie afhankelijk worden van Arabische goedkeuring. 
Joodse vluchtelingen die door de mazen van het 
Duitse net wisten te komen werden door de Britse 
marine tegengehouden of gedetineerd. Londen 
informeerde Berlijn zelfs over manieren die door 
Joden werden gebruikt om uit Duitsland te ont-
snappen.

‘Tweestatenoplossing’
Het Britse verraad van de Joden leidde tot een  
gewelddadige Joodse tegenreactie in Palestina.  

Deze werd tijdens de Tweede Wereldoorlog onderbro-
ken, maar onmiddellijk daarna hervat. Het anti-Britse 
geweld escaleerde toen verder door de voortdurende 
en gewelddadige Britse immigratieblokkade tegen 
Joodse overlevenden van de Holocaust.
Geconfronteerd met een onoplosbaar probleem, be-
sloot Londen op 1 februari 1947 het mandaat terug te 
geven aan de Verenigde Naties, de juridische opvolger 
van de Volkenbond. Volgens de Britse minister van 
Buitenlandse Zaken Ernest Bevin kon het resterende 
deel van Palestina niet dusdanig worden gedeeld dat 
er twee levensvatbare staten zouden ontstaan, “omdat 
de Arabieren dat nooit zullen accepteren”.

Exodus 1947
De VN lieten de zaak onderzoeken door de UN Special 
Committee on Palestine (UNSCOP), waarin vertegen-
woordigers van elf lidstaten zitting hadden, waaron-
der uit Nederland. De zionistische leider David Ben 
Gurion verscheen op 4 juli 1947 voor UNSCOP om 
voor de snelle stichting van een Joodse staat te pleiten. 
In zijn verklaring verwees hij naar een recent opinie-
onderzoek van het bureau Gallup onder de bevolking 
van de door de  
Amerikanen bezette Duitse zones. Van de onder- 
vraagden had 14 procent de genocide op de Joden 
veroordeeld, 26 procent had er geen mening over  
en 60 procent stond er (nog steeds) achter...
Twee maanden later speelde het incident met het  
beroemde schip Exodus 1947, waarmee ruim 4500 
Joodse Holocaustoverlevenden van Marseille naar 
Palestina probeerden te komen. Ze werden met grof 
geweld door de Britse marine tegengehouden en 
uiteindelijk met gevangenisschepen naar Hamburg 
gedeporteerd, waarna ze, opnieuw met grof geweld, 
op 8 september werden ontscheept en vervolgens 
gedetineerd in voormalige Duitse concentratie- 
kampen. De schokkende berichten en beelden gingen 
de wereld over en veroorzaakten een golf van  

De opvarenden van de Exodus 1947 werden door de Britten teruggedeporteerd naar Duitsland, per trein 
naar voormelige concentratiekampen vervoerd en daar gedetineerd. | Foto: Archief

Op de avond van 29 november 1947 gingen Palestijnse Joden feestend de straat op. Een dag later begon 
een nieuwe Palestijns-Arabische terreurgolf. | Foto: Archief
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kort nieuws

‘Antisemitisme  
bestrijden’

Afgelopen maand bracht de  
Israëlische president Rivlin een 
bezoek aan Spanje. Aanleiding was 
dat honderd jaar geleden de Joodse 
gemeenschap zich opnieuw vestigde 
in Spanje, nadat het daaruit verban-
nen was sinds 1492. Rivlin noemde 
het een grote vreugde dat er weer 
een geweldige Joodse gemeenschap 
is. Hij stond ook stil bij de enorme 
toename van antisemitisme: “We 
moeten het antisemitisme niet laten 
winnen, we moeten het bestrijden.”  
| Foto: Flash90

Toename antisemitisme
De cijfers over antisemitische 
incidenten in Amerika in 2017 laten 
een somber beeld zien, ook al is het 
jaar nog niet om. De cijfers van de 
Anti Defamation League laten een 
toename van 67 procent zien over 
de periode januari-september 2017 in 
vergelijking met dezelfde periode het 
jaar ervoor. Vooral de stijging van an-
tisemitische pesterijen en vandalisme 
op scholen en campussen is enorm.

May achter Israël

Tijdens de viering van het honderd- 
jarig bestaan van de Balfourverklaring 
sprak premier May van  
Groot-Brittannië zich duidelijk uit 
voor Israël. “Vandaag de dag zien we 
een nieuwe en verderfelijke vorm 
van antisemitisme die kritiek op het 
handelen van de Israëlische regering 
als verwerpelijke rechtvaardiging 
gebruikt om het bestaansrecht van 
Israël ter discussie te stellen. Net 
zo min kan het bekritiseren van het 
handelen van Groot-Brittannië een 
excuus zijn om ons bestaansrecht ter 
discussie te stellen.” | Foto: Flash90

Hervorming 
Mensenrechtenraad?
De VN-Mensenrechtenraad kan een 
van haar leden kwijtraken. De VS 
overwegen de raad te verlaten als er 
niets verandert. Reden is de anti-
Israëlhouding van de raad. Ambas-
sadeur van de VS bij de VN, Nikki 
Haley, stelde onder meer voor dat 
er een eind komt aan “het beruchte 
agendapunt zeven, dat deel is van de 
exclusieve toewijding van de raad 
aan het lasteren van Israël.”

verontwaardiging over het Britse beleid. Het incident heeft zeker 
bijgedragen aan een meer sympathieke houding bij VN-lidstaten 
ten opzichte van het zionisme.

Zes sectoren
Op 29 november 1947 nam de Algemene Vergadering (AV) van  
de VN resolutie 181 aan met 33 stemmen voor (waaronder  
Nederland), 13 tegen en 10 onthoudingen (waaronder  
Groot-Brittannië). In de resolutie werd aanbevolen het  
resterende mandaatgebied Palestina conform het kort daarvoor 

afgegeven UNSCOP-advies te delen in een (onverdedigbare) 
Palestijns-Joodse en een (tweede) Palestijns-Arabische staat.  
In feite stelde de AV voor het gebied op te delen in zes sectoren 
(drie Joodse en drie Arabische) die samen een economische unie 
moesten vormen. Volgens het plan zou het ‘religieuze bassin’, 
met daarin Jeruzalem en Bethlehem, onder internationaal  
bestuur komen.
In de hele wereld vierden Joden en hun medestanders feest over 
het aannemen van de resolutie, omdat daarmee tenminste het 
recht van de Joden op een eigen staat in hun oude woongebied 
erkend was. De Joodse leiders hadden het delingsvoorstel op 
voorhand geaccepteerd. Dat was onder protest, omdat het zou 
resulteren in een onverdedigbaar ministaatje in slechts een klein 
deel van het aan de Joden toegezegde gebied. Maar iets was beter 
dan niets en een eigen staat was beter dan zoiets vaags als een 
‘nationaal tehuis’.
De vertegenwoordigers van de Palestijnse Arabieren en de  
Arabische staten wezen het VN-delingsvoorstel echter nadrukke-
lijk en met oorlogsverklaringen van de hand. Bijgevolg kon aan 
de resolutie geen uitvoering worden gegeven.

Misverstanden en gevolgen
Het is een wijdverspreid misverstand dat met resolutie 181 de 
staat Israël zou zijn gesticht of zou zijn erkend. In tegenstelling 
tot bepaalde resoluties van de Veiligheidsraad zijn die van de 
Algemene Vergadering namelijk niet bindend, behalve waar het 
gaat om budgettaire kwesties of de toelating van nieuwe lidsta-
ten. De VN kunnen ook geen staten stichten maar die slechts 
erkennen op basis van bepaalde criteria. De unilaterale stichting 
van de staat Israël vond pas plaats op 14 mei 1948 en de erken-
ning ervan door de VN een jaar later, op 11 mei 1949.
Ondanks recente aanspraken daartoe kan de PLO/Palestijnse 
Autoriteit dus geen rechten aan ‘181’ ontlenen, ook in moreel 
opzicht niet, omdat uitvoering van de resolutie door hun rechts-
voorgangers werd afgewezen en de realiteit op de grond inmiddels 
ingrijpend is veranderd. Daar komt bij dat het al een kwart eeuw 
woedende anti-Joodse geweld in Palestina meteen na 29 novem-
ber 1947 werd opgevoerd, waarbij de Palestijnse Arabieren en hun 
milities werden bijgestaan door islamitische vrijwilligers uit buur-
landen. In vier weken tijd kwamen daarbij 205 Palestijnse Joden 
om het leven. Ook elders werd de resolutie met anti-Joods geweld 
begroet, bijvoorbeeld in Aden (82 doden) en Egypte (160 doden).
Op 15 mei 1948 (een dag na het uitroepen van de Israëlische 
onafhankelijkheid) vielen de legers van Egypte, Syrië, Libanon, 
Jordanië en Irak, plus vrijwilligerseenheden uit Saoedi-Arabië, 
Jemen en Pakistan en strijdgroepen van de Moslimbroederschap, 
het Joodse staatje binnen met de publiekelijk verklaarde doel-
stelling dat van de kaart te vegen. Israël overleefde die invasie 
met terreinwinst, waardoor de bizarre grenzen van ‘181’ konden 
worden vervangen door voor Israël iets minder ongunstige  
‘wapenstilstandlijnen’. Negentien jaar later werden ook die op  
de proef gesteld.

Kop van de Palestine Post van 30 november 1947: Deling goedgekeurd met meer dan tweederde meerderheid. De Palestine Post was een Joodse krant. De naam ervan 
werd pas in 1950 veranderd in Jerusalem Post.

VN-delingsplan volgens resolutie 181.
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Hoe staat het er?

Een hemels vaderland?
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Op het eerste gezicht zou je uit de brief aan de Hebreeën
kunnen concluderen dat we de landsbelofte maar niet 
letterlijk moeten nemen. De brief spreekt van een beter, een 
hemels vaderland en roept zijn lezers/hoorders op om uit 
te gaan buiten de legerplaats, “want wij hebben hier geen 
blijvende stad” (13:13-14). Het staat er toch ook duidelijk, een 
paar verzen eerder al? “Door het geloof is hij [Abraham] een 
inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd 
land en heeft hij in tenten gewoond, met Isaak en Jakob, die 
mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte” (11:9). 

Stad en tent
De verwijzing naar de landsbelofte in Genesis 17:8 en 24:3 
is onmiskenbaar. Maar of de belofte vervuld is, staat open. 
Abraham woont wel in het beloofde land, maar als vreemde-
ling, in tenten. De belofte is nog niet volledig vervuld. Dat 
moet nog gebeuren. 
In Hebreeën 11:9-10 is sprake van een tegenstelling. Maar 
daarbij moeten we goed opletten. De ‘stad die fundamenten 
heeft’ staat tegenover de ‘tenten’, en niet tegenover het land 
waarin hij verblijft. Abraham verwacht dat God deze stad zal 
vestigen in het land van de belofte. Dan zal het niet langer 
een ‘vreemd land’ zijn, maar zullen hij en zijn nageslacht ein-
delijk overeenkomstig de belofte het land beërven. Er staat 

nergens in de brief aan de Hebreeën dat deze belofte aan, of 
dit verbond met Abraham ingetrokken is. Als de Hebreeën-
brief over de wet als een schaduw spreekt (Hebreeën 10:1), 
of over een verbond dat de verdwijning nabij is, dan gaat het 
duidelijk over het verbond van de Sinaï, en preciezer nog, 
over de offerdienst, en niet over het verbond met Abraham.

Werkelijkheid
We moeten bovendien de historische context van de brief in 
ons achterhoofd houden. Jeruzalem is bezet door de  
Romeinen. De tempel is verwoest, of dreigt verwoest te 
worden. De gelovigen bevinden zich in het land op dezelfde 
manier als Abraham: als vreemdelingen en bijwoners in een 
land dat hun wel beloofd is, maar nog steeds door andere vol-
ken en andere goden bezet wordt. Of ze zijn in ballingschap, 
buiten het beloofde land Israël en de geliefde stad Jeruzalem. 
De schrijver roept hen daarom op om uit te zien naar de 
realisatie van de goddelijke stad en de tempel, waarvan het 
model zich in de hemel bevindt (vgl. Exodus 25:9, Hebreeën 
8:5). Maar dat alles zal op aarde werkelijkheid worden wan-
neer eindelijk Jeruzalem en Israël en de hele wereld aan hun 
oorspronkelijke bestemming zullen beantwoorden. Tot deze 
verwachting spoort de schrijver van de Hebreeënbrief zijn 
hoorders aan. 

Toen het eens de tijd van Chanoeka 
was, vertelde Sharansky het verhaal van 
de Makkabeeën aan zijn niet-Joodse 
medegevangenen. Het verhaal van de 
vrijheidsstrijd sloeg aan bij zijn kamera-
den die zelfs een houten menora voor 
hem maakten en kaarsen erbij wisten 
te scharrelen. Zo vierden de gevangen 
zes dagen het Chanoekafeest. Op de 
zesde avond werden echter de kande-
laar en de kaarsen in beslag genomen. 
Het kamp was geen synagoge, kreeg 
Sharansky te horen. Die ging daarop 
meteen in hongerstaking, niet wetende 
of dit enig effect zou hebben ...

Wat Sharansky niet wist, was dat 
enkele dagen later een delegatie uit 
Moskou zou arriveren. Om heibel te 
voorkomen werd Sharansky bij majoor 
Osin geroepen, een hoge officier in het 
kamp. Sharansky begreep wel dat Osin 
zijn gezicht niet wilde verliezen bij 
de andere gevangenen door hem zijn 
kandelaar terug te geven. Daarom zei 
Sharansky tegen Osin: “Het is erg be-
langrijk voor me om de laatste avond 
van Chanoeka te vieren. Waarom laat 
u het me niet hier doen? Met u? Als 
alles goed gaat, zal ik mijn hongersta-
king beëindigen.”
Osin stemde toe. De menora kwam 
tevoorschijn en er werd een kaars 

gehaald, die Osin zelfs nog hielp in 
stukjes te snijden om er acht kaarsjes 
van te maken. Sharansky legde Osin 
uit dat het gebruikelijk was om tijdens 
het gebed met het hoofd bedekt te 
staan en te eindigen met “amen”. Ver-
volgens improviseerde Sharanksy een 
gebed: “Gezegend zijt Gij, Eeuwige, die 
mij toestaat me te verheugen op dit 
feest van Chanoeka, het feest van onze 
bevrijding. Gezegend zijt Gij dat u me  
toestaat deze kaarsen aan te steken. 

Staat u me toe dit feest vele malen te 
vieren in Jeruzalem met mijn vrouw, 
mijn familie en vrienden.”
En geïnspireerd door majoor Osins 
aanwezigheid voegde hij er in het 
Hebreeuws aan toe: “En moge de dag 
komen dat al onze vijanden, die van-
daag onze vernietiging plannen, voor 
ons zullen staan, onze gebeden zullen 
horen en zeggen: amen”.

“Amen”, echode Osin.

Chanoeka in de goelag 
Natan Sharansky werd in 1977 gearresteerd voor zijn zionistisch activisme in de Sovjet-Unie.  

Negen jaar zat hij gevangen voordat hij in 1986 vrij kwam. Acht jaar hiervan bracht hij  
door in de goelag-archipel, de afgelegen detentiekampen in Siberië.

kort nieuws

‘Geen Palestijns volk’
Begin november was er een – voor 
Palestijnse begrippen – opmerkelijke 
mening te horen op de Palestijn-
se tv over de geschiedenis van de 
Palestijnen. Historicus Abd Al-Ghani 
Salameh antwoordde zijn gastheer 
op de vraag naar de geschiedenis van 
het Palestijnse volk: “Vóór de belofte 
van Balfour – toen de Ottomaanse 
heerschappij eindigde – bestonden 
de Palestijnse politieke grenzen zoals 
wij ze nu kennen niet, en er was niets 
dat Palestijns volk werd genoemd, 
met een politieke identiteit zoals 
we die nu kennen, want Palestina’s 
administratieve lijnen liepen van oost 
naar west en daaronder vielen ook 
Jordanië en Zuid-Libanon.”

Moslimzionist

Volgens Noor Dahri is het geen 
probleem om praktiserend moslim 
te zijn en óók zionist. Dahri groeide 
op met haat voor Israël en de Joden. 
Maar hij besloot enkele jaren geleden 
om zelf op onderzoek uit te gaan hoe 
het zit met het Israëlisch-Arabische 
conflict. Hij kwam erachter dat Israël 
werkelijk probeert om in vrede met 
zijn buren te leven. Ook vond hij 
teksten in de Koran die stellen dat 
terugkeer van het Joodse volk naar 
hun oorspronkelijke land nodig is om 
de eindfase van de wereldgeschie-
denis in te gaan. Dahri is er nu trots 
op achter het Joodse volk en de staat 
Israël te staan. 
| Foto: noordahri.com

Pijnmanagement
Ook al krijgt een patiënt verdoving 
bij een medische ingreep, toch kan 
hij pijn hebben. Door Israëlische 
technologie kan de mate van pijn tij-
dens een operatie gemeten worden. 
Dat gebeurt door de fysiologische 
respons te meten. Hierdoor kan de 
arts beter bepalen welke medicatie 
nodig is. Patiënten ervaren daardoor 
niet alleen minder pijn, ook een te 
grote hoeveelheid medicijnen kan 
zo worden beperkt. Begin november 
kwam de technologie op de Israëli-
sche markt. | Foto: Flash90

Natan Sharansky vertrok na zijn vrijlating naar Israël waar hij werd begroet door Shimon Peres. | Foto: GPO

“Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland.  
Daarom schaamt God Zich niet voor hen om hun God genoemd te worden.  

Want Hij had voor hen een stad gereedgemaakt.” Hebreeën 11:16
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Vergelijkingen 
Als het om beeldende taal gaat, ligt de vergelijking het meest 
voor de hand. We maken daar zelf in het dagelijks leven 
meer dan we denken gebruik van. ‘Lachen als een boer die 
kiespijn heeft’, jawel. Het bijna platte ervan laat zien hoe 
die is ingebed in ons alledaagse spreken. Nu, de vergelijking 
heeft een vast punt: het woordje ‘als’. Eigenlijk ‘zoals’. En zo-
als doet ons beseffen dat er twee verschillende dingen naast 
elkaar worden gezet, twee dingen die iets gemeenschappe-
lijk hebben. In Hosea 6:4 zien we dit naast elkaar zetten als 
volgt: “Uw liefde is als een morgenwolk, en als een dauw die 
in de vroegte vergaat”. Hier worden de liefde voor God naast 
een morgenwolk geplaatst: chasdechéem ka-anán bóker. En 
waarom gebeurt dit? Wel, omdat beide zaken in Gods ogen 
gelijk zijn. De chèsèd, trouw, aanhankelijkheid aan God, is in 
zijn ogen even vluchtig als een morgenwolk. Die verdampt 
immers snel. Ka, vaker ke, is ons woord ‘als’, ‘zoals’. 

Metaforen 
Om te beginnen een voorbeeld van sierende aard, Hooglied 
1:13. “Mijn geliefde is mij een bundeltje mirre, rustend tussen 
mijn borsten”. Ook hier worden twee zaken naast elkaar 
gezet, maar wat opvalt is dat hier ‘als’, ke, is weggelaten. De 
metafoor is eigenlijk een vergelijking waaruit het woordje 
‘als’ afwezig is. De tweede zaak komt rechtstreeks op de 
plaats van de eerste. Een Bijbels voorbeeld van een metafoor 
die niet sierend is bedoeld, maar als een uitleg: “De oordelen 
over u waren een doorbrekend licht” ... misjpatècha or jeetsée. 
Eigenlijk: een licht dat naar buiten treedt (Hosea 6:5). We  
leren hier: het oordeel komt wel over jullie, maar de bedoe-
ling ervan is dat het licht van God tot jullie zal doorbreken. 
In de Hebreeuwse Bijbel wordt de metafoor overwegend in-
gezet om ons iets te leren. Als God zegt: “Want Ik ben Israël 
tot een Vader” ... ki hajiti le-jisra’éel le-av, dan kunnen we die 
metafoor als het ware uitrollen. Jeremia 31:9 vervolgt dan 
ook direct met “en Efraïm die is mijn eerstgeborene”. Daar-
mee zijn we meteen in de sfeer van het gezin. Deze Vader 
heeft kinderen. Hij zorgt voor ze, Hij beschermt ze en voedt 
ze ook op. Dat alles leren we hier vanuit de metafoor God  
de Vader. Wij kunnen God niet aanschouwen en ook niet  

bevatten, maar de metafoor helpt ons op weg. Hij beschrijft 
het onbekende door uit te gaan van het bekende, van datge-
ne wat wij als mens wél kennen en begrijpen. 
Een wetenschappelijke metafoor zegt: “Het atoom is een 
miniatuur-zonnestelsel”. Hieruit begrijpen we dat het atoom 
een lichaam is waar andere lichamen omheen draaien in een 
vaste baan. Zo wordt het onbekende in kaart gebracht door 
te spreken vanuit het bekende. En dat gebeurt opzettelijk in 
metaforen over God. De God die wij niet kunnen bevatten, 
wordt ons uitgelegd door zaken die wij wel goed kennen in 
ons aardse bestaan. 

Schild, vuur, rots ... 
Genesis 15:1: “Vrees niet, Abram, Ik ben uw schild”... anóchi 
makéen lach. Hier spreekt God over zichzelf als een schild. 
Kennis Gods vernemen we hier. Abram weet heel goed wat 
een schild is. Dat weert kwaad en die eigenschap schrijft God 
hiermee aan zichzelf toe. Deuteronomium 4:24: “De Here, 
uw God, is een verterend vuur” ... eesj ochláh. Psalm 78:35: “En 
zij gedachten dat God hun Rots was” ... va-jizkeróe ki-elohim 
tsoerám. Met deze metaforen krijgen we inzicht in het wezen 
van de God van Israël. En wie denkt aan God de Vader, denkt 
ook direct aan God de Herder, in Psalm 23. Zo vermeerdert 
zich onze kennis van God. Hij spreekt in metaforen over 
zichzelf, en er wordt ook in metaforen gesproken over Hem. 
Hij laat zien wie Hij is door te spreken vanuit zaken die thuis 
horen in het alledaagse leven van de mens. Zo ook in Jeremia 
2:13: “Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten” ... 
oti azvoe mekor májiem chajiem. 

De metafoor onderwijst ons 
De metafoor is eigenlijk een literair middel dat overal ingang 
heeft gevonden, ook in het gewone spreken. We kennen alle-
maal de ‘melkkoe’ en de ‘haalbare kaart’. Maar in de Hebreeuwse 
Bijbel is het vaak een middel om ons kennis van God te ver-
schaffen. Over het onbekende wordt gesproken in termen van 
het bekende, immers, wij weten heel goed wat vuur is, wat een 
rots is, en waar een schild toe dient. De metafoor siert, ja, maar 
is ook een middel om over het onbekende, het goddelijke, te 
spreken. Niet voor niets loopt de Bijbel er van over. 
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Foto: Flash90

Het licht der 
wereld
Het woord licht heeft in de Bijbel 
allerlei betekenissen. Het kan troost 
betekenen of verlossing, zoals in 
Jesaja 9: “Het volk dat in duisternis 
wandelt, ziet een groot licht.” Soms 
is het kennis. Zo spreekt Paulus over 
verlichte ogen van het hart, zodat de 
Efeziërs gaan beseffen hoe overwel-
digend groot de kracht van God is 
(Efeziërs 1:18). Jezus lijkt daar ook 
op te wijzen als Hij zegt: “Wie in de 
duisternis wandelt, weet niet, waar 
hij heengaat. Gelooft in het licht 
zolang gij het licht hebt” (Johannes 
12:35,36). In de eerste brief van  
Johannes heeft licht te maken met-
liefde. “Wie zijn broeder liefheeft, 
blijft in het licht”, schrijft de apostel  
(1 Johannes 2:10). Uiteindelijk zullen  
al deze betekenissen de inhoud van 
het woord vullen.

Het is tijdens het Loofhuttenfeest 
dat Jezus uitroept: “Ik ben het licht 
der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer 
in de duisternis wandelen, maar 
hij zal het licht des levens hebben” 
(Johannes 8:12). De stad en de tempel 
zijn op dat moment verlicht als teken 
van de aanwezigheid van God en 
van de Thora, die als een licht vanuit 
Jeruzalem de wereld in schijnt.  
Jezus openbaart dat Hij dat licht be-
lichaamt. Zijn woorden doen denken 
aan het begin van het Johannes- 
evangelie, waarin de apostel vertelt 
dat de Zoon van God het Woord is, 
door wie alles geschapen is: “In het 
Woord was het leven en het leven 
was het licht der mensen.” 

Maar er is nog meer. Een van mijn 
kinderen vroeg me onlangs: “Hoe 
kan het nu dat God pas op de vierde 
dag de zon schiep en dat er op de 
eerste dag al licht was?” De Joodse 
verklaring is, dat dit het licht van de 
Messias was en zo vreemd is die ge-
dachte niet. Jesaja vertelt dat straks 
de luister van God het nieuwe Jeruza-
lem zal verlichten en in Openbaring 
21 lezen we over de stad van God, 
die zon niet nodig heeft, omdat het 
Lam haar lamp is. Dat Jezus zichzelf 
het licht van de wereld noemt, gaat 
dus verder dan alleen redding, troost, 
kennis en liefde. De Zoon heeft een 
majesteit die zo intens is, dat Hij in 
Zijn heerlijkheid straks zal doen wat 
Hij in het begin al deed: de wereld 
laten baden in Zijn licht.

Woordschat
Ds. Henk Poot
hpoot@cvi.nl

Want Ik ben Israël  
tot een Vader

De Hebreeuwse Bijbel gebruikt voortdurend beelden: vergelijkingen en metaforen;  
soms zijn ze sierend bedoeld, maar vaker dienen ze om ons iets te leren.
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GEEFT U MIJ
EEN THUIS?

WWW.JEMIMA.NL

IBAN NL53 RABO 0367 5075 60

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

‘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
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bijeenkomst
Onze jaarlijkse adventbijeenkomst vindt 
plaats op zaterdag 16 december vanaf 13.00 
uur in het Israëlcentrum aan de Henri  
Nouwenstraat 34 in Nijkerk. Advent staat 
in het teken van het naderende kerstfeest 
waarmee we de Here Jezus’ komst in de 
wereld vieren. Maar Zijn komst als kindje in 
Bethlehem is omgeven met verwijzingen naar 
Zijn komst in heerlijkheid aan het einde der 
tijden, wanneer Hij zal “zitten op de troon 
van Zijn vader David en tot in eeuwigheid 
zal heersen over het huis van Jakob.” Tijdens 
de adventbijeenkomst staan sprekers Henk 
Binnendijk en ds. Jaap de Vreugd daarom ook 
stil bij de verwachting voor Israël. Ook zullen 
we samen zingen van die verwachting. De 
toegang is vrij. 

»  Aanmelden voor de adventbijeenkomst 
is in verband met de beschikbare ruimte 
noodzakelijk. Mail hiervoor naar  
bijeenkomst@cvi.nl.
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In Bethlehems stal ...

Het licht van de menora symboliseert het licht van 
de Thora, het licht van Gods Woord, dat aan het volk 
Israël werd toevertrouwd en via hen de wereld in 
schijnt. De Heere verkoos zich Israël als instrument 

om als licht voor de volken Zijn heil in de wereld te 
verspreiden. Door als christenen Chanoeka mee te 
vieren willen we dat erkennen en solidair zijn met 
het Joodse volk. Komt u ook?

Een kerstdiner in de gemeente van ds. Naim Khoury in 

Bethlehem. | Foto: familie Khoury

Chanoekalicht in Lelystad
 

Alefbeet
Tot enige maanden geleden schreef drs. Kees de 
Vreugd maandelijks in deze krant een column 
over het Alefbeet, het Hebreeuwse alfabet. In 22 
columns liet hij iets zien van de diepte achter 
iedere letter van deze taal waarin Gods Woord 
tot de wereld is gekomen. Deze columns zijn 
nu gebundeld in een waardevol en handzaam 
cadeauboekje, mooi uitgegeven in een hardcover 
uitvoering. Een prachtig geschenk voor  
de feestdagen. 

»  U kunt het boekje Alefbeet voor € 9,95 
bestellen in onze winkel op cvi.nl.

In Bethlehems stal, lag Christus de Heer. In 
doeken gehuld, als kindje terneer. Voor Hem was 
geen plaats meer in herberg of huis ... Het zijn 
de eerste regels van een oud kerstlied. Het 
verhaalt van armoede en ongewenst zijn.  
Vandaag de dag ervaren christenen in  
Bethlehem dat nog steeds: voor hen is geen 
plaats. En vaak is er ook geen werk.

Daarom willen ds. Naim Khoury en zijn vrouw Elvira 
een lichtpuntje zijn in de decembermaand voor de 
christenen in Bethlehem. Met extra voedselpakketten  
of noodzakelijke spullen zoals een deken, willen ze laten 
zien dat Christus licht bracht in de duisternis en dat 
God omziet naar mensen. 

»  Wilt u dit werk ondersteunen, maak dan een bijdrage 
over op NL38 ABNA 0529 310 252 en vermeld daarbij 
‘kerst Khoury’.

Ook dit jaar neemt Christenen voor Israël deel aan de viering van Chanoeka. Dit jaar vieren we 
het feest mee met de Joodse gemeenschap van Flevoland in Lelystad. Op dinsdag 12 december 
van 19.00 tot 20.00 aan de Zilverparkkade zal opperrabbijn Jacobs het eerste licht van de  
reuzenmenora ontsteken.
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Hineniconcert  
voor Israël
Een bezoek aan het concert van het Hineni Symfonie Orkest is een 
unieke manier om het Joodse volk, en in het bijzonder het Hineni 
Centrum met de gaarkeuken in Jeruzalem, te steunen. Op zater-
dag 2 december geeft het orkest daarom een concert voor Israël in 
Reeuwijk, in de Ark aan Kerkestuk 1. 

Het concert is een feestelijke mix van klassieke werken, zoals de Bloemenwals 
van Tsjaikovsky en de fantastische ouverture La forza del destino van Verdi, en 
Joodse arrangementen, waaronder Hine Ma Tov en Hava Nagila. 

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

Gebedsruimte Israëlcentrum
In het nieuwe Israëlcentrum is één kamer vrijgehouden voor gebed. Hier kunnen 
medewerkers en bezoekers zich in alle rust terugtrekken om te bidden. Voor Israël, het 
werk van Christenen voor Israël en wat zich verder afspeelt in het leven en in de wereld. 
Bezoekt u het Israëlcentrum? Voelt u zich dan vrij om de ruimte te benutten en even in 
gebed te gaan. Maar ook als u bijvoorbeeld al een gebedsgroep voor Israël heeft, heten 
we u graag welkom om eens in het Israëlcentrum te komen, niet alleen om te bidden, 
maar ook om onze medewerkers te ontmoeten en in gesprek te gaan. Tijdens onze ope-
ningstijden bent u van harte welkom! Maandag tot vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en op 
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Feest in het Tov!Clubmagazine
Ben jij al lid van de Tov!Club? Dan valt er in december een envelop vol 
feest op de deurmat. Het Tov!Clubmagazine staat namelijk helemaal in 
het teken van feest. 

Volgend jaar is het feest is Israël, want 
dan bestaat Israël zeventig jaar. In deze 
speciale bewaareditie lees je alles over 
tien feesten, vind je een leuk recept, 
een knutsel én een toffe spaaractie voor 
Aleh. 

De Tov!Club is er speciaal voor kinde-
ren en tieners die meer willen weten 
over Israël en het Jodendom. Ben je nog 
geen lid? Word dat dan snel via tovclub.
nl (gratis). Eenmalig één of meerdere 
exemplaren aanvragen, bijvoorbeeld 
om uit te delen in de klas? Dat kan via 
info@tovclub.nl.
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d Oekraïnereis
27 januari – 3 februari 2018  E 790,-

Vanuit België naar Israël (gegarandeerd vertrek)
4 – 12 maart 2018   E 1595,-

Oekraïnereis
17 – 24 maart 2018  E 790,-

Lentereis (gegarandeerd vertrek)
9 – 16 april 2018   E 1325,- 

Vrouwenreis 
24 april – 2 mei 2018   E 1595,- 

Vogelvluchtreis (gegarandeerd vertrek)
30 april – 7 mei 2018   E 1345,-

Bijbelreis voor beginners (gegarandeerd vertrek)
30 april – 10 mei 2018   E 1745,-

Israël 70 jaar
10 – 17 mei 2018   E 1395,- 

Herhalersreis naar Oekraïne
2 juni – 9 juni 2018  E 790,-

Isrealityreis naar Oekraïne
5 – 14 juli 2018  E 790,-

Internationale Isrealityreis Oekraïne
25 augustus – 1 september  E 790,-

Loofhuttenreis
20 – 27 september 2018  E 1495,-

Vogelvluchtreis
22 – 29 oktober 2018  E 1395,-

Bijbelreis
22 oktober – 1 november  E 1775,-

Hartlandreis
29 oktober – 7 november  E 1595,-

Reis mee naar Israël of Oekraïne
Reis met ons mee en ontmoet het Joodse volk in Israël of Oekraïne.  
Toon uw solidariteit en zie met eigen ogen hoe de Heere Zijn trouw aan 
Zijn volk gestand doet. 

Israëlreizen
Met de Bijbel open reizen we door het land om te zien hoe Gods trouw vandaag de dag 
zichtbaar wordt. U ziet veel van het land; we bezoeken enkele van de projecten die we 
als stichting ondersteunen en ontmoeten Israëli’s.

Oekraïnereizen 
Onze veldwerker Koen Carlier laat u zien op welke manier we actief zijn met het 
project Breng de Joden thuis. U helpt mee om voedselpakketten in te pakken en uit te 
delen in arme Joodse gemeenschappen en leert veel over de geschiedenis en de actuali-
teit van Joden in de voormalige Sovjet-Unie.

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

Themadag over de eindtijd
Op donderdag 30 november is er in het Israëlcentrum 
een themadag met ds. Willem J.J. Glashouwer, presi-
dent van Christenen voor Israël Internationaal. Het 
onderwerp waarover hij spreekt is Israël en de eindtijd. 

De eindtijd houdt veel christenen bezig en roept allerlei vragen 
op. Leven we nu in de eindtijd? Hoe kunnen we dat weten?  
Wat zijn de tekenen van de tijden? Wanneer komt de antichrist? 
Ds. Willem J.J. Glashouwer belicht tijdens deze themadag op 
een heldere manier verschillende thema’s die met de eindtijd te maken hebben. Er wordt 
speciale aandacht geschonken aan de bijzondere rol die Israël in de eindtijd speelt. 

» De themadag begint om 15.00 uur in het Israëlcentrum aan de Henri Nouwenstraat 34 
in Nijkerk. De toegang is gratis. Meer info en aanmelden via cvi.nl/themadagen.

Foto: Henk Visscher

Studiedag voor predikanten

Belijdend spreken over Israël
Onlangs publiceerde Christenen voor Israël twaalf stellingen over wat wij 
geloven ten aanzien van Israël. Op 4 januari 2018 organiseert Christenen voor 
Israël een studiedag voor predikanten over deze twaalf stellingen. Sprekers 
zijn onder andere ds. Willem J.J. Glashouwer en ds. Kees Kant. Ook zal er gele-
genheid zijn met elkaar over het thema in gesprek te gaan en zal er veel ruimte 
zijn voor persoonlijke ontmoeting. Het programma van de studiedag begint 
om 10.30 en duurt tot 15.30 uur. Maar vanaf 10.00 uur staan de koffie en thee 
al voor u klaar. 

De dag vindt plaats in het Israëlcentrum, Henri Nouwenstraat 34 in Nijkerk. 
Aanmelding uiterlijk 29 december via bijeenkomst@cvi.nl.
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Zesdaagse  
Auschwitzreis
Christenen voor Israël Internationaal 
verzorgt ook komend voorjaar een indruk-
wekkende reis naar Auschwitz. U bezoekt 
de beide vernietigingskampen Auschwitz 
en Birkenau, u leert over Joods Krakau 
en sluit de reis af met een bezoek aan 
het aangrijpende kunstwerk Fountain of 
Tears. 

Tegenover alle zware en moeilijke momenten 
van de reis staat onze deelname aan de Mars van 
de Levenden. Daarin lopen de laatste overleven-
den van de Shoah mee, met daarnaast internatio-
nale hoogwaardigheidsbekleders en vele duizen-
den (ook veel jonge) mensen uit alle werelddelen. 

»  Prijs: € 790 all-in | Toeslag éénpersoonskamer 
€ 100 | Info: Reli Reizen, 020-4044413, info@
relireizen.nl | Reisleiding: Jos van Westing

Vanwege onze internationale groep en diverse 
gidsen, is redelijke beheersing van de Engelse 
taal belangrijk.

Jammer genoeg werden de dorpen daar door het Jor-
daanse legioen en de Arabieren uit de omgeving over-
lopen en de meeste verdedigers vonden de dood. Na de 
oorlog van 1967 werden de dorpen weer opgebouwd en 
tegenwoordig is het een bloeiende streek met twintig 
dorpen.

Echt helpen
Onder de 25.000 inwoners zijn er ongeveer 115 senioren, 
aan wie wij hulp bieden. Twee jaar geleden durfde een 
mevrouw weer de deur uit omdat we een ingewikkelde 
operatie aan haar gezicht konden betalen. En vorig jaar 
hielpen we het dak te repareren van een ouder echtpaar 
bij wie het regenwater de huiskamer in sijpelde.. De 

ouderen die we bijstaan komen vaak uit de voormalige 
Sovjet-Unie. Ze hebben geen pensioen en zijn arm. Zo 
arm dat als ze medicijnen nodig hebben, ze vaak moeten 
bezuinigen op eten en verwarming. Niet om het verhaal 
nog zieliger te maken, maar het is wel zo dat een groot 
aantal van deze mensen ook de gruwelen van de Holo-
caust doorstaan heeft.

Omzien naar eenzamen
De sociale dienst van Gush Etzion ziet naar deze mensen 
om. Zij organiseert activiteiten om de eenzaamheid op 
te lossen en ze helpt waar ze kan. Op ons doet ze een 
beroep om bij te dragen aan de kosten voor verwarming, 
woningreparaties en tandartskosten. Het benodigde bud-
get is 17.000 euro. En vorig jaar betaalde u daar meer dan 
de helft van. Wat zou het mooi zijn als we dat dit keer 
weer zouden halen! (HP)

»  Maak een warme winter mogelijk en doneer op NL38 
ABNA 0529 310 252 en vermeld daarbij ‘warme winter 
CFOIC’. Dank voor uw steun!

israël aktueel | december 2017 
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‘Vanwege Gods liefde’ 
Het is een eenvoudig appartement waar me-
vrouw Else Schilperoord (73) uit Naarden me 
ontvangt. In plaats van zelf maar steeds te 
schrijven over schenken en nalaten, zochten we 
iemand die er vanuit de andere kant over kan 
vertellen. “Niet om mij hoor”, vertelt ze, “maar 
omdat de Heere zo lief is”.

“Ik ben van huis uit gereformeerd opgevoed. Er werd 
dagelijks uit de Bijbel gelezen, we gingen ’s zondags naar 
de kerk. Toen ik ouder werd en ook rondom de Bijbel 
allerlei dingen las, stoorde ik me eigenlijk aan de vele 
interpretaties die daarin naar voren kwamen. Ik kreeg 
het verlangen om zelf de Bijbel vanuit de grondtekst te 
kunnen lezen. Zo ben ik begonnen met een cursus Bij-
bels Hebreeuws bij de Folkertsmastichting, die toen nog 
in Hilversum zat. Langzamerhand raak je dan steeds 
verder gevorderd. Inmiddels lees ik de Bijbel alleen nog 
maar in het Hebreeuws. Er gaat bij het vertalen alleen al 
zoveel verloren.”

Israël
“Ik maakte voor mezelf een eigen vertaling van de Ten-
ach [de Hebreeuwse Bijbel, het Oude Testament, red.] 

en toen ik zo intensief met het Woord bezig was, viel het 
me telkens op hoe lief God is voor het volk Israël. On-
danks alle misstappen en zonden, blijft God zó ontzet-
tend lief. Die liefde heeft mij geraakt. Op een gegeven 
moment wilde ik niet meer weten wat Israël allemaal 
doet, maar wat God zegt. En dat ter harte nemen. Zo 
mag ik Zijn liefde heiligen. Door Zijn geboden te bewa-
ren en die liefde voor Zijn volk. Het is een indirectheid 
om zo te zeggen. Je voelt Gods liefde voor het volk, en 
omdat Hij mij zo lief is, heb ik dat volk ook lief.”

Schenken en nalaten
“Ik heb geen kinderen. Dus met mijn erflating wil ik ook 
aan Israël denken. Ik geef veel om de Joodse weeskinde-
ren in Oekraïne. Om wees te zijn is al zwaar, maar om 
dan ook nog Joods te zijn en in Oekraïne op te groeien ... 
Mijn neven lijden geen armoede, dus als ik ga, krijgen zij 
de helft en de andere helft is voor deze weeskinderen.
Ik weet niet eens meer precies hoe het is gegaan, maar 
in de krant adverteert Christenen voor Israël ook wel-
eens over schenken en nalaten en zo begreep ik dat de 
stichting, mocht ik komen te overlijden, als executeur 
testamentair wil optreden. Dat ze dus ook de verkoop 
van het huis en andere praktische zaken regelen. Dat 
vind ik een heel prettig idee. Dus ik heb gebeld en ben 
hierover in gesprek gegaan. Ik ben redelijk onafhan-
kelijk en regel de dingen graag zelf, maar dat ging met 
Christenen voor Israël heel goed. We hebben dus bij de 
notaris een en ander laten vastleggen. Zo gaat mijn nala-
tenschap naar Israël, maar dat is vanwege Gods liefde.”

»  Wilt u meer weten over schenken en nalaten? Kijk 
op cvi.nl/schenken of neem contact op met Leo 
van Koesveld via schenken@cvi.nl of 033-2458824 
(op woensdag) voor een vrijblijvend gesprek. Bij 
deze krant vindt u ook een folder over schenken en 
nalaten.

Wat ben ik blij dat het Shalomfonds in deze weken voor kerst weer geld inzamelt voor de ouderen in 
Gush Etzion. Gush Etzion is het kleine gebied ten zuiden van Jeruzalem. In 1948 vormden de dorpen 
daar de laatste verdedigingslinie voor de stad. 

Schenken en nalaten

Holocaustherdenking
Voor het zevende jaar organiseert Christenen voor 
Israël een herdenkingsbijeenkomst voor de Holo-
caust. Deze zal plaatsvinden op vrijdag 26 januari 
2018 van 13.00 tot 15.00 uur in gebouw De Fontein 
(Ds. Kuyperstraat 2, Nijkerk). 

Tijdens de bijeenkomst zal onder meer mevrouw 
Luise Jacobs spreken. Met haar broer en zusje 
maakte ze deel uit van een kindertransport uit 
Duitsland naar Nederland in 1939. Een groot deel 
van de oorlog heeft ze doorgebracht in het Maria 
Internaat in Amersfoort. 

»  Iedereen is welkom, maar u dient zich wel van 
tevoren op te geven: bijeenkomst@christenen 
voorisrael.nl of 033-245 88 24.

Monument voor kindertransporten bij het 
Liverpool Street Station in Londen

Een oudere wordt geholpen door de politie met een eenvoudige  
reparatie. | Foto: Flash90

Foto: CvI

Foto: Flash90
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Al jaren verkopen ze Israëlproducten in hun winkel 
in Schorndorf in Duitsland. Franz Laslo en zijn 
vrouw komen daarvoor eens in de zoveel tijd naar 
het Israël Producten Centrum in Nijkerk om hun 
voorraad aan te vullen. Beiden waren dan ook zeer 
geschrokken toen zij op een ochtend in oktober 
zagen dat er op hun winkel was geschoten. De 
politie kwam, maar kon niets uitrichten. Het echt-
paar voelt zich bedreigt. Wilt u hen in uw gebeden 
gedenken? 

Foto: Laslo

Angstige momenten Zingen in Beilen

Bemoediging met tulpen

Met een gevarieerd programma belooft de Zingen 
voor Israël-avond in Beilen – Pauluskerk, Witte Val-
kenstraat 4 – op 25 november een feestelijke zangavond 
te worden. U bent van harte welkom om mee te zingen 
vanaf 19.15 uur. Ook kunt u deze avond genieten van 
optredens van Christelijk Mannenkoor Assen en de 
zanggroep Sing it uit Beilen. Instrumentaal wordt de 
avond opgeluisterd door Andy Dekker op piano, en 
Marnix Onrust op het orgel. Ds. Th.J. Havinga verzorgt 
de opening en ds. Henk Poot de meditatie. De toegang 
is gratis. Daarom vragen we u om een bijdrage in de 
collecte voor overlevenden van de Holocaust.

In november reisden we opnieuw door Israël met 
een bus vol tulpenbollen die we ter bemoediging 
uitdeelden op vele plaatsen in het land. Een be-
moedigend teken van onze vriendschap.

De tulpentoer ging van start in Galilea en trok via de 
Golanhoogvlakte door het Bijbelse hartland naar Jeru-
zalem en de Negevwoestijn in het zuiden. Overal waar 
we kwamen deelden we zakjes tulpenbollen uit, die 
vaak direct werden geplant door de mensen. In februari 
komen de bollen tot bloei om de Israëli’s dan opnieuw te 
herinneren aan onze vriendschap.

Ambassadeurs
In Beit Yatin, een Joods dorp in het Bijbelse hartland, 

dat vaak wordt aangeduid als ‘illegale nederzetting’, 
werden de tulpen blij in ontvangst genomen. Sandy, een 
inwoonster reageerde enthousiast: “Wij ervaren echt dat 
jullie onze ambassadeurs zijn. Velen denken namelijk dat 
settlers gekke mensen zijn.”

Bemoediging
Wat specifiek voor de nederzettingen speelt, geldt eigen-
lijk voor heel Israël. Het land wordt in de wereldgemeen-
schap vaakals een paria beschouwd. Velen zien Israëli’s 
als de onderdrukkers van de Palestijnen. Dat geeft veel 
Israëli’s een bittere houding jegens buitenlanders. Het 
vriendschappelijke gebaar van de tulpen doet velen goed.

»  Meer lezen over de tulpentoer?  
Kijk op cvi.nl/tulpenactie.

Lees- en kijkplezier

Wellicht heeft u rond de kerstdagen iets meer tijd voor een goed boek, of lekker op de bank een dvd bekijken. 
De nieuwste uitgaven van Christenen voor Israël lenen zich daarvoor uitstekend. Van ds. Willem J.J. Glashouwer 
verscheen het boek Israël: verbonden en Koninkrijk (E 14,95). Wie liever kijkt en luistert en zich zo wil verdiepen in 
Israël kan de dvd Judea en Samaria bestellen (E 14,99), of de dvd Waarom eindtijd? (E 14,99). 

»  U bestelt deze - en meer - boeken en dvd’s in onze winkel op cvi.nl. Telefonisch bestellen kan ook,  
033-2458824.

Foto’s: CvI

Foto: Sing it

Geen krant,  
wel nieuwsbrieven
De volgende Israël Aktueel ontvangt u in het nieuwe 
jaar, op vrijdag 19 januari 2018 om precies te zijn. In 
de tussentijd houden we u op de hoogte van ons werk 
met twee nieuwsbrieven. In december ontvangt u een 
nieuwsbrief die in het teken staat van de komende 
zeventigste verjaardag van Israël. In januari ontvangt een 
nieuwsbrief waarin we uw aandacht vragen voor de arme 
mensen in Israël. We hopen dat u ons werk in Nederland 
en Israël wilt blijven ondersteunen.
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2 december 2017
Thoralezing: Wajisjlách,  
Genesis 32:4-36:43
Haftarahlezing: Hosea 11:7-12:12

9 december 2017
Thoralezing: Wajeesjev,  
Genesis 37:1-40:23
Haftarahlezing: Amos 2:6-3:8

13 december 2017, Chanoeka  
(Inwijdingsfeest)
Thoralezing: Numeri 7:1-17

14 december 2017, Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:18-29

15 december 2017, Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:24-35

16 december 2017, Chanoeka
Thoralezing: Mikeets,  
Genesis 41:1-44:17; Numeri 7:30-41
Haftaralezing: Zacharia 2:14-4:7

17 december 2017, Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:36-47

18 december 2017, Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:42-53 

19 december 2017, Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:48-59

20 december 2017, Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:54-8:4

23 december 2017
Thoralezing: Wajigásj,  
Genesis 44:18-47:27 
Haftarahlezing: Ezechiël 37:15-28

28 december 2017
Asara beTewet  
(Vastendag van 10 Tewet)

30 december 2017
Thoralezing: Wajechí,  
Genesis 47:28-50:26 
Haftarahlezing: 1 Koningen 2:1-12

6 januari 2018
Thoralezing: Sjemót, Exodus 1:1-6:1
Haftarahlezing: Jesaja 27:6-28:13, 
29:22-23

13 januari 2018
Thoralezing: Wa’erá, Exodus 6:2-9:35
Haftarahlezing: Ezechiël 28:25-29:21

20 januari 2018
Thoralezing: Bo, Exodus 10:1-13:16
Haftarahlezing: Jeremia 46:13-28

Sprekers

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: Veenwouden: Seminar 
ds. Henk Poot (1/3).  Locatie: De 
Mienskip, Haadstrjitte 15. 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: Studie-

dag ds. Willem J.J. Glashouwer.  
Locatie: Israëlcentrum, Henri 
Nouwenstraat 34. Thema: Israël 
en de eindtijd. Aanmelden: cvi.nl/
themadagen of 033-2458824.

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: De 
Mienskip, Haadstrjitte 15. 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
9.30 uur: Arnhem: Lezing Heleen 

Bénard.  Locatie: Kruiskerk, Lis-
doddelaan 30. Thema: Vreugdevol 
uitzien.

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: Ontsteking 

Chanoekakandelaar door opper-
rabbijn Jacobs. Toegang gratis.  
Locatie: Zilverparkkade in Lely-
stad. Meer info: cvi.nl/chanoeka.

20.00 uur: Veenwouden: Seminar 
ds. Henk Poot (3/3).  Locatie: De 
Mienskip, Haadstrjitte 15. Thema: 
Het geheim van Israël.

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

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.

Donderdag 14 december 
19.30 uur: St. Philipsland: Lezing ds. 

Henk Poot (2/2).  Locatie: Her-
vormde Kerk, Kerkring 1. Thema: 
De toekomst van Israël.

Vrijdag 15 december 
19.45 uur: Wemeldinge: Spreekbeurt 

ds. Willem J.J. Glashouwer.  
Locatie: Dorpshuis de Wemel, 
Dorpsplein 1. Thema: Israël en de 
gemeente in de huidige tijd.

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. Aanmelden: cvi.nl/
themadagen of 033-2458824.

Donderdag 4 januari
19.30 uur: Donkerbroek: Seminar ds. 

Henk Poot (1/3).  Locatie: Sin-
trumtsjerke, Herenweg 72. Thema: 
Het geheim van Israël en de kerk.

Dinsdag 9 januari
9.45 uur: Eindhoven: Lezing Heleen 

Bénard.  Locatie: De Fontein, 
Wegedoornlaan 2-B. Thema: 
Israël, Gods wonder.

Woensdag 10 januari
9.30 uur: Veenendaal: Lezing 

Marianne Glashouwer.  Locatie: 
Sionskerk, Adriaen van Ostadelaan 
78. Thema: Rust vinden bij God in 
deze drukke wereld.

20.00 uur: Alblasserdam: Seminar 
ds. Henk Poot (1/3).  Locatie: 
Evangelische Gemeente Jozua, 
Ampèrestraat 4. Thema: Abraham, 
de vriend van God.

Donderdag 11 januari
10.00 uur: Purmerend: Lezing Heleen 

Bénard. I.s.m. de plaatselijke 
Christengemeente.  Locatie: De 
Schuilplaats, Rivierenlaan 283. 
Thema: Israël.

Maandag 15 januari
19.30 uur: Niezijl: Lezing ds. Henk 

Poot.  Locatie: Het Leerhuis, 
Hoofdstraat 79. Thema: De teke-
nen van de tijd.

19.30 uur: Vaassen: Seminar ds. 
Willem J.J. Glashouwer (1/3).  
Locatie: Kerkelijk Centrum de 
Rank, Torenstraat 15. Thema: De 
tekenen der tijden, totdat ...

Woensdag 17 januari
19.45 uur: Rotterdam: Lezing ds. Kees 

van Velzen.  Locatie: Zuiderkapel, 
Charloisse Lagedijk 593. Thema: 

Ruth en de houding van de kerk 
tegenover Joden.

Donderdag 18 januari
19.30 uur: Donkerbroek: Seminar ds. 

Henk Poot (2/3).  Locatie: Gebouw 
Sintrumtsjerke, Herenweg 72. 
Thema: Het geheim van Israël en 
de kerk.

20.00 uur: Tiel: Lezing ds. Jaap de 
Vreugd.  Locatie: Gereformeerde 
kerk, dr. Schaepmanstraat 23. 
Thema: De plaats van Israël in 
Gods heilsplan.

Maandag 22 januari
20.00 uur: Beilen: Seminar ds. Henk 

Poot (1/3).  Locatie: Wilhelmina 
Zalencentrum, Wilhelminaplein 4. 
Thema: Het geheim van Israël en 
de kerk.

Woensdag 24 januari
10.00 uur: Katwijk aan Zee: Lezing 

Henriët Poot.  Locatie: Vredes-
kerk, Baljuwplein 1. Thema: Liefde 
voor Sion.

19.45 uur: Westerhaar: Lezing Heleen 
Bénard.  Locatie: Hervormd 
Centrum, Hoofdweg 166. Thema: 
Profetische vreugde.

20.00 uur: Nieuw-Vennep: Seminar 
ds. Kees van Velzen (1/3).  Locatie: 
Het Trefpunt, Hoofdweg 1318. 
Thema: Ruth en de houding van 
de kerk tegenover Joden.

20.00 uur: Alblasserdam: Seminar 
ds. Henk Poot (2/3).  Locatie: 
Evangelische Gemeente Jozua, 
Ampèrestraat 4. Thema: Abraham, 
de vriend van God.

Donderdag 25 januari
19.30 uur: Donkerbroek: Seminar ds. 

Henk Poot (3/3).  Locatie: Sin-
trumtsjerke, Herenweg 72. Thema: 
Het geheim van Israël en de kerk.

Vrijdag 26 januari
13.00 – 15.00 uur: Nijkerk: Holocaust- 

herdenkingsbijeenkomst.  Locatie: 
De Fontein, Ds. Kuyperstraat 2. 
Aanmelden via bijeenkomst@cvi.nl 
of 033-2458824.

Maandag 29 januari
20.00 uur: Beilen: Seminar ds. Henk 

Poot (2/3).  Locatie: Wilhelmina 
Zalencentrum, Wilhelminaplein 2. 
Thema: Het geheim van Israël en 
de kerk.

Woensdag 31 januari
20.00 uur: Nieuw-Vennep: Seminar 

ds. Kees van Velzen (2/3).  Locatie: 
Het Trefpunt, Hoofdweg 1318. 
Thema: Ruth en de houding van 
de kerk tegenover Joden.

Donderdag 1 februari
20.00 uur: Soest: Seminar ds. Henk 

Poot (1/3).  Locatie: Emmakerk, 
Regentesselaan 2A. Thema: De 
schepping van Israël.

Maandag 5 februari
20.00 uur: Beilen: Seminar ds. Henk 

Poot (3/3).  Locatie: Wilhelmina 
Zalencentrum, Wilhelminaplein 2. 
Thema: Het geheim van Israël en 
de kerk.

Dinsdag 6 februari
9.30 uur: Jaarsveld: Themabijeen-

komst met Heleen Bénard.  
Locatie: Hervormde gemeente, 
Kerkstraat 9.

Woensdag 7 februari
20.00 uur: Nieuw-Vennep: Seminar 

ds. Kees van Velzen (3/3).  Locatie: 
Het Trefpunt, Hoofdweg 1318. 
Thema: Ruth en de houding van 
de kerk tegenover Joden.

20.00 uur: Alblasserdam: Seminar 
ds. Henk Poot (3/3).  Locatie: 
Evangelische Gemeente Jozua, 
Ampèrestraat 4. Thema: Abraham, 
de vriend van God.

Donderdag 8 februari
20.00 uur: Soest: Seminar ds. Henk 

Poot (2/3).  Locatie: Emmakerk, 
Regentesselaan 2A. Thema: De 
komst van Jezus. 

Muziek

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, ’t Kerkestuk 1. Programma: 
Mix van klassieke en Joodse 
arrangementen. Toegang aan de 
zaal: E 17,50. Voorverkoop via 
Hinenisymfonieorkest.nl en aan de 
kerk (ook doordeweeks) E 15,00; 
kinderen tot en met 12 jaar gratis.

Overig

Tot 31 maart 2018
Nijkerk: Tentoonstelling Jubeljaar in 

Jeruzalem.  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34. Toegang 
gratis inclusief koffie of thee. Meer 
informatie: cvi.nl/tentoonstelling.
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Israël Aktueel is een uitgave van stichting Christenen voor Israël. Het abonnement is bij de 
donatie inbegrepen. De hoogte hiervan bepaalt u zelf. 

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

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

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

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

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

TECHNISCHE REALISATIE: Novente concept en creatie, Nunspeet

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

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

colofon

Aalsmeer Zaterdag 2 december, 
13.00 – 16.00 uur 

 Het Baken, Sportlaan 86
 Diny Wichers, 020 – 6455530

Aalten Zaterdag 9 december,  
10.00 – 16.00 uur

 Tijdens de kerstmarkt in het 
centrum

Alblasserdam Vrijdag 15 december, 
10.00 – 21.00 uur

 Zaterdag 16 december,  
9.00 – 17.00 uur

 Kerstmarkt in winkelcentrum 
Makado, Wilgenplein

Apeldoorn Woensdag 13 december, 
13.00 – 17.00 uur 

 Zorgcentrum Talma, Borgh 
Fortlaan 47

 
Bredevoort Zaterdag 16 december, 

15.00 – 20.00 uur
 Kerstmarkt in het centrum

Doezum Vrijdag 8 december,  
18.00 – 21.30 uur

 Kerstmarkt in de Geref. Kerk, 
Perastraat 13

Edam Zaterdag 16 december,  
10.00 – 16.00 uur 

 Kerstmarkt, Grote Kerkstraat 59

Groningen Woensdag 13 december, 
11.00 – 16.00 uur

 Woonzorgcentrum Veldspaat, 
Veldspaatstraat 368

Heerde Vrijdag 15 december,  
14.00 – 21.30 uur

 Zaterdag 16 december, 10.00 – 
16.00 uur

 Kerstmarkt rondom de kerk

Hoogkerk Woensdag 20 december, 
14.00 – 17.30 uur

 Kerstmarkt in Woonzorgcen-
trum Gabriël, Gabriëlstraat 20

Marken Zaterdag 9 december,  
15.00 – 18.00 uur

 Dorpshuis Het Trefpunt, Kerk-
buurt 90

Oud Beijerland Vrijdag 15 december, 
14.00 – 22.00 uur 

 Zaterdag 16 december,  
10.00 – 17.00 uur

 Kerstmarkt, voor meer info: 
06-81170331 

Surhuisterveen Donderdag 30 
november 10.00 – 17.00 uur

 Vrijdag 1 december  
10.00 – 12.00 uur

 Zaterdag 2 december  
10.00 – 17.00 uur

 Mw. Van der Hoek, Munni-
kestraat 7, 0512-362896

Vaassen Dinsdag 12 en 19 december, 
9.00 – 12.00 uur

 Bij fam. Brummel, Apeldoornse-
weg 27, 0578-570031

Vaassen Zaterdag 16 december, 
10.00 – 15.00 uur

 Kerstmarkt in de Dorpskerk, 
Marktplein

Waddinxveen Woensdag 13 decem-
ber, 14.30 – 17.30 uur

 Winterfair in Zorgcentrum 
Souburgh, Prins Bernhardlaan 2

Yerseke Zaterdag 16 december, 
10.00 – 14.00 uur

 Kerstmarkt in het Hervormd 
Kerkelijk Centrum De Haven, 
Dreef 6

Winter- en kerstmarkten  
met een consulente van het Israël Producten Centrum



advertenties

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 
Onze vrienden ontvingen onze novembernieuwsbrief. 
U nog niet ? Een berichtje aan onze secretaris is 
voldoende. 
sponsorplan telef.  :  06 83210154 
e-mail: annekedevriesversteeg@hotmail.com 
 

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 Jaffa een warm hart toedragen.. 

Bent u zo iemand of wilt u zo iemand worden ? 

JAFFA IS BLIJ MET U.  DANKUWEL 

 
 
 

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

De gezonde leer - Deze term is in de Bijbel alleen te vinden in de drie 
allerlaatste brieven van Paulus (de beide Timotheüsbrieven en de Titusbrief). 
De gezonde leer leert ons wat de uitwerking in ons leven is van de waarheden 
over het lichaam van Christus. In dit boekje is de Titusbrief het uitgangspunt.

H.B. Slagter - 160 blz - 21x14,7 cm - 9789066944022 - € 15,25

H.B. Slagter - 64 blz - 20x12,5 cm - 9789066944008 - € 5,50

H.B. Slagter & P.A. Slagter - 64 blz - 20x12,5 cm - 9789066944039 - € 5,50

Schatten uit Gods Woord - 3 - Dit boek bevat 23 hoofdstukken met 
onderwerpen als: De mens wikt ... maar God beschikt; Mijn volk gaat te gronde 
door gebrek aan kennis; Bijbels of ‘Babels’ denken; Koningen en Priesters; Gods 
plan van de eeuwen; Is Maria in de hemel of in het dodenrijk? en veel meer.

Belangrijke Bijbelwoorden - In dit boekje zijn er vijf uitgekozen: geloof, 
gerechtigheid, genade, uitverkiezing en verzegeling. Wat voor betekenis hebben 
ze in de Bijbel en welke plaats hebben ze in onze persoonlijke relatie met God? De 
lessen die ze ons leren, hebben onderling met elkaar te maken en draaien om een 
schitterend middelpunt: de genade van God.

Midden Engweg 4
3882 TT Putten
(0341) 351054
info@cervus.nl    

www.cervus.nl

Uw partner in 
audio/video streaming

Geschikt voor grotere 
gemeenten

Liturgie zichtbaar

Hardware onafhankelĳ k

Tot maximaal 6 zendlocaties in een 
abonnement

Uitzenden in Full HD mogelĳ k

Afrekening op basis van 
totale dataverkeer

Giften graag op IBAN:
NL 97 INGB 0003885840

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

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

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

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

alle bevolkingsgroepen,
ongeacht afkomst en

overtuiging.

Verpleegkundige hulp
discrimineert niet....

Geeft u óm Israël,
geef dan voor Israël

www.verplegingvoorisrael.nl

Van der Schoor Schilders
Postbus 501,3900 AM Veenendaal

Tel. 0318 - 50 44 00
info@vanderschoorschilders.nl
www.vanderschoorschilders.nl
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Begrip voor Israël
2017 was weer een jaar met veel oorlogen, geweld en doden. 
Het aantal slachtoffers van de islamitische oorlog in Syrië is dit 
jaar tot nu toe bijvoorbeeld 23.000. Maar Afghanistan (19.000), 
Irak (12.000), Mexico (8.000) en Somalië (4.000) kenden ook veel 
slachtoffers.
Grote kans dat je niet eens weet dat en waarom er zo veel 

burgerslachtoffers zijn gevallen in deze landen. De wereld richt zich massaal op 
Israël, en houdt vooral nauwlettend in de gaten of Joden geen nieuwe huizen 
bouwen in verboden gebied.

Niemand kan ontkennen dat Israël langs een strengere meetlat wordt gelegd 
dan andere landen. Alles wat dit kleine landje doet, wordt onder een vergroot-
glas gelegd en in de Verenigde Naties (VN) staan de ambtenaren klaar om Israël 
de les te lezen.
Degene die het meest met het opgeheven vingertje zwaait, is de EU. Over Israëls 
achthonderd kilometer lange hek langs de grens met de Palestijnse gebieden 
bijvoorbeeld. Maar iets meer begrip zou wel op z’n plaats zijn. De vele Pales-
tijnse zelfmoordaanslagen maakten een veiligheidshek nodig. En het hek heeft 
gewerkt; bomaanslagen komen nu bijna niet meer voor.
Ironisch genoeg worden er in Europa zelf steeds meer muren opgetrokken. Zo 
zijn er grensafscheidingen bij Spanje-Ceuta, Grieks-Cyprus en Turks-Cyprus, de 
Bulgaars-Turkse grens, de Hongaars-Servische grens, de Sloveense grens met 
Kroatië en bij Calais. Door al die barrières heeft de EU weinig redenen om Israëls 
hek te veroordelen.

Door de islamisering en de daarmee gepaard gaande radicale uitwassen in Euro-
pa krijgt men steeds meer begrip voor Israëls keuzes. Waar Israël door Europese 
regeringen vaak wordt gezien als een politiestaat, wordt er op dit moment heel 
veel geleerd en gekocht van Israëls veiligheidsindustrie. Het is te hopen dat er 
ook meer begrip komt voor Israëls grensbewaking bij de Gazastrook, het aan-
pakken van Palestijns terreur en de manier waarop Israël omgaat met land dat 
ze in een verdedigingsoorlog hebben veroverd.

 

Isreality 
Jongerenreizen 2018
Een jongerenreis naar Israël: dat móét je een keer hebben beleefd! Lopen waar 
Jezus liep, Bijbelse plekken ervaren en je geloof verdiepen. Ga daarom mee met 
één van onze te gekke jongerenreizen!

Een Isreality-reis is geen standaard busje-in-busje-uit-tour, maar een levensverande-
rende trip met veel verdieping. Bovendien steek je een paar dagen je handen uit de 
mouwen voor mensen die het minder hebben dan jij. Je leert het land, de mensen 
én de cultuur op een unieke manier kennen.

»  Ook in 2018 organiseren we weer levensveranderende jongerenreizen naar 
Israël én Oekraïne. Check snel isreality.nl/travel voor ons up-to-datest  
reisaanbod! 

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 € 5,-.

Tijdens de Isreality Jongerendag spreekt Bert Noteboom over het thema ‘In blijde ver-
wachting?’ 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, die vooruitwijst naar de terugkeer van de Heere 
Jezus in Jeruzalem. Bert confronteert je in de eerste samenkomst met een belangrijke 
vraag: ben jij al in blijde verwachting van Jezus?

In de tweede samenkomst van de jongerendag spreekt ds. Henk Poot over één 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  
jongerendag 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?  
€ 5,- inclusief warme chocolademelk ;) 

» isreality.nl/jongerendag  

23 december in Nijkerk

Jongerendag

Foto: Lightstock



advertentie

EEN KIND IS ONS GEBOREN

LEEF EN LEES TOE NAAR KERST MET HET ADVENTSROOSTER OP DEBIJBEL.NL/ADVENT



tijden
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Dit stroompje vult vervolgens de vallei van 
de Kidron en zwelt daar aan tot een beek, 
waar de profeet niet eens meer in kan 
staan. Uiteindelijk stroomt de beek naar 
het zuiden, in de richting van de Dode Zee. 
Ezechiël ziet dat overal langs de oever van 
de rivier bomen staan: de woestijn waar 
het water doorheen stroomt, is veranderd 
in een vruchtbare oase.
Vervolgens vertelt zijn engel-gids dat de 
beek ooit zal wemelen van vis en dat vis-
sers hun netten zullen uitspreiden tussen 
En Gedi en En Eglaim. Als het water de 
zee van het oosten bereikt, zal het daar 
zelfs nieuw leven brengen. De Dode Zee, 
een oord waar zichtbaar de vloek van God 
op rust, waar de vissen van de Jordaan van 
weg zwemmen, zal door het water van de 

beek gezond worden. De profeet wordt 
ook verteld dat de bomen die hij zag 
staan, bladeren hebben die niet verwel-
ken, dat ze elke maand opnieuw vruchten 
dragen en dat hun loof geneeskrachtig is. 
Het is alsof hij de bekende woorden van 
Psalm 1 voor zijn ogen zichtbaar ziet wor-
den. En het geheim van dat alles is dat de 
bron ontspringt onder de troon van God. 
Daarom geeft het water leven.

De bron in de hof van Eden
Wat de profeet in de Geest ziet, is een 
beeld van het Koninkrijk van God en het 
roept herinneringen op aan de dagen 
van het paradijs. Genesis 2 beschrijft dat 
paradijs. God plantte, zo staat er, een 
hof in de richting van het oosten en Hij 

legde die aan voor de mens. In de hof van 
Eden, want zo heette de tuin, was een 
boom die leven schonk en een verboden 
boom, de boom van de kennis van goed 
en kwaad. Die kennis zou de mens van 
God ontvangen en hij zou niet moeten 
menen dat hij die kennis zelf zou kunnen 
bezitten los van God. In de hof was ook 
een bron. Deze bron bevloeide de tuin die 
de mens moest bewerken en uiteindelijk, 
volgens sommigen buiten de hof, deelde 
het water uit de bron zich in de vier grote 
stromen van de wereld om het paradijs 
heen: de twee armen van de Nijl in het 
zuiden en de Eufraat en de Tigris in het 
noorden. 

» Lees verder op pagina 9.

christenenvoorisrael.nl

De tempelbeek uit Ezechiël

Een rivier van levend water
Als de profeet Ezechiël de toekomstige heerlijkheid van Jeruzalem schouwt, ziet hij 

ook dat er water komt onder uit de drempel van het huis van God (Ezechiël 47).  
Het borrelt op uit de rechterzijkant en wordt tot een kleine stroom die zich een 

weg zoekt naar het oosten.  

» Waterwonderen» De Jordaan

Thema:  
Water
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Drinken uit de Jordaan, in het noorden van Israël. | Foto: Flash90

verdiepende bijlage

december 2017

Woord vooraf
Israël wordt het land vloeiende 
van melk en honing genoemd. 
Deze aanduiding kennen wij uit 
de Bijbel. Het drukt een grote 
mate van rijkdom uit. Je komt er 
niets tekort. Hoewel er helaas 
ook veel armoede is in Israël, kan 
ook vandaag deze uitdrukking van 
toepassing zijn.
Ondanks de welvaart zijn er echter 
voortdurend grote zorgen en vaak 
ook strijd over een andere eerste 
levensbehoefte: water. Dankzij de 
inventiviteit van het Joodse volk 
kan het hele land voorzien worden 
van water en is de Negevwoestijn 
voor een groot deel bewoonbaar 
geworden en wordt er van alles 
verbouwd. Door deze toepassin-
gen en de bevolkingsgroei neemt 
de zorg over het watergebruik ook 
toe. Een aantal winters achtereen 
heeft het in Israël zo weinig ge-
regend, dat het peil van het Meer 
van Galilea – het belangrijkste 
waterreservoir – een laagterecord 
heeft bereikt.
Water is in het warme Mid-
den-Oosten van levensbelang. Een 
bekende uitdrukking is: wat is er 
erger dan moord? Antwoord: de-
gene die je op de weg tegenkomt 
niet vertellen waar de bron met 
water te vinden is.
In de Bijbel speelt water een be-
langrijke rol. Water als de bron van 
leven. In deze aflevering van de 
Tijden gaat het over de diepe gees-
telijke betekenis van water. Op 
Simchat Thora – het feest van de 
Vreugde der Wet – werd Jesaja 12:3 
gereciteerd: “U zult met vreugde 
water scheppen uit de bronnen 
van het heil”. En in Psalm 42 wordt 
de dorst naar water vergeleken 
met het verlangen naar de Heere 
God, de bron van vreugde Zelf.

Pim van der Hoff, hoofdredacteur
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Het is wellicht een van de meest geliefde uitspraken 
van onze Heere Jezus Christus. Water geeft leven en 
doet opbloeien. Dat heeft ieder mens nodig. Jezus 
zegt dat Hij het ons wil geven. De achtergrond en de 
context van dit Bijbelvers helpen ons de diepte ervan 
te begrijpen. Ik wil proberen enkele aspecten daarvan 
te omschrijven en met u te kijken naar wat het ons 
zegt vandaag de dag. Ze kunnen ons helpen om op de 
uitnodiging van Jezus in te gaan: tot Hem komen en 
drinken. 

Het Joodse karakter van het evangelie
Het was op de laatste, de grote dag van het feest, dat 
Jezus opstond en deze woorden uitriep. Dat was het 
Loofhuttenfeest. Een tekst als deze bepaalt ons erbij 
dat wij ook het Nieuwe Testament alleen maar goed 
kunnen begrijpen als we lezen in het licht van het 
Oude Testament. Kennis van de geschiedenis van Isra-
el en het Joodse karakter van het evangelie is noodza-
kelijk. Door ook veel in de Tenach te lezen (de boeken 
van het Oude Testament) gaat het evangelie nog veel 
meer spreken. Jezus zegt immers ‘gelijk de Schrift zegt’. 
De Schrift voor Jezus was natuurlijk de Tenach, die Hij 
goed kende en veel aanhaalde. Minstens tien procent 
van alle uitspraken van Jezus die we in de evangeliën 
tegenkomen, is een directe of indirecte verwijzing 
naar verzen uit de Tenach. 

Herinnering aan onze kwetsbaarheid en  
afhankelijkheid
Tijdens het Loofhuttenfeest werd en wordt Gods 
voorziening in de woestijn herdacht, hoe de Hee-
re in alle noden van de Israëlieten heeft voorzien 
gedurende hun veertigjarige verblijf na de Exodus. 
Hij gaf manna uit de hemel en water uit de rots. 
Juist gedurende die periode in de woestijn was het 
volk kwetsbaar en afhankelijk van Gods voorziening. 
Voordat zij het land ingaan, geeft de Heere hun al de 
inzetting van het Loofhuttenfeest (zie Leviticus 23). 
Hij wil voorkomen dat ze zelfgenoegzaam worden 
en gaan denken onafhankelijk en zelfstandig te zijn. 
Als ze later in het Beloofde Land hun akkers en 
wijngaarden hebben, als hun veestapels daar groeien 
en ze in huizen van steen gaan wonen, kan dat zo-
maar gebeuren. Daarom een week in het jaar in een 
schamel hutje gaan zitten, gemaakt van takken van 
loofbomen, met een opening in het dak, een venster 
naar de hemel. Het is een zichtbare en tastbare her-
innering aan de kwetsbaarheid van de mens en zijn 
afhankelijkheid van God in alles. Maimonides, een 
van de grootste rabbijnen uit de middeleeuwen, zei: 
“We zitten naast onze huizen, die met hun stevig-
heid alleen maar de vergankelijkheid van het bestaan 
accentueren. We zitten in de soeka, die juist in zijn 
zwakheid en broosheid het eeuwige huis bij de Heere 

vertegenwoordigt.” Je zult alleen tot Jezus komen als 
je je bewust wordt van je zwakheid. Alleen als je zo 
eerlijk wordt dat je je persoonlijke geestelijke nood 
onder ogen durft te zien, als je ontdekt en erkent dat 
je vanbinnen uitgedroogd bent, zul je de weg naar 
Gods voorziening gaan bewandelen. 

Jezus op verborgen wijze aanwezig in de feesten
Het Loofhuttenfeest is ook het feest dat gevierd 
wordt vanwege de oogst die is binnengehaald. 
Ook dat was een reden om ‘vrolijk te zijn voor het 
Aangezicht van de Heere’. Tijdens het feest vond in 
de tijd van Jezus, toen de tempel er nog was, ook de 
zogenaamde waterceremonie plaats. Zonder water is 
er natuurlijk geen oogst. Dat er genoeg water uit de 
hemel valt om een goede oogst te kunnen binnen-
halen is in Israël niet vanzelfsprekend. Iedere dag 
van het feest liepen de priesters in processie met een 
gouden kan met water vanaf de vijver van Siloam, 
onder in de stad van David, die gevoed werd door de 
Gihonbron, omhoog naar de tempel. Eerst werd het 
water rond het tempelgebouw gedragen en daarna 
werd het uitgegoten over het altaar. Op dat moment 
werd Jesaja 12:3 aangehaald: “Dan zult u met vreugde 
water scheppen uit de bronnen des heils.” Er brak 
daarna een vreugdevol gejuich uit en de mensen 
zongen en dansten van blijdschap over het heil. Dit 
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Jezus zei: “Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke. Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, 
stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.” (Johannes 7:37,38) 

Tot Jezus komen 
en drinken 

van het levende water

Waterceremonie in Jeruzalem. | Foto’s: Flash90 
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staat niet in de Bijbel maar we weten dit uit de Misjna 
en de Talmoed. 
Water geeft leven, geeft groei en bloei, geeft genezing. 
Reden om blij en dankbaar te zijn! Prachtige zinsnede: 
‘bronnen des heils’. Het Hebreeuwse woord voor heil 
is ‘jesjoea’. Evert van de Pol schreef naar aanleiding 
hiervan: ‘In de waterceremonie was Jezus al op een ver-
borgen wijze aanwezig. Jezus zegt dus eigenlijk: ‘Waar 
jullie van zingen en juichen, dat ben Ik. Ik ben de bron 
van levend water, zoals de profeet Jesaja al heeft laten 
doorschemeren.” Het was juist de op de laatste, de grote 
dag van het Loofhuttenfeest, toen deze waterceremonie 
nog veel uitbundiger was dan op de zes eerste dagen 
van het feest, dat Jezus deze woorden sprak: “Indien 
iemand dorst heeft, Hij komt tot Mij en drinke. Wie in 
Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend 
water zullen uit zijn binnenste vloeien.” Niet alleen in 
de waterceremonie, maar in het hele Loofhuttenfeest, 
in het Pesach, in het Wekenfeest (Pinksteren), in de 
Sjabbat, in Grote Verzoendag en ga zo maar door is Jezus 
op verborgen wijze aanwezig. Het bepaalt ons opnieuw 
bij de eenheid van Oude en Nieuwe Testament. Daarom 
spreekt de apostel Paulus ook over het fundament van 
de (Joodse) profeten en apostelen. 

Van dorst naar stromen van levend water uit je 
binnenste
In Israël en overal ter wereld is zonder water geen leven 
mogelijk. Water is het meest krachtige symbool voor 
het leven, waarvoor we afhankelijkheid zijn van Gods 
voorziening. Het moet ons gegeven worden. Het land 
kan dorstig zijn en het menselijke hart kan ook dorst lij-
den. Jezus kent de diepste nood van de mens en daarom 
zegt Hij: “Indien iemand dorst heeft.” Het ontroert mij 
dan ook als ik, bij het overdenken van Jezus’ woorden 
hier, herinnerd wordt aan andere woorden die Jezus niet 
veel later, op steenworpafstand van het tempelplein zou 
uitspreken, toen Hij aan het kruis hing: “Ik heb dorst.” 
Hij bedoelde op dat moment meer dan de lichamelijke 
dorst die Hij leed omdat Hij in de brandende zon aan 
een kruis hing en misschien wel veel bloed had verlo-
ren. Hij leed vooral onze geestelijke dorst. De droogte, 
de schraalte, het uitgedroogd zijn vanbinnen, omdat je 
door je zonden van God bent afgescheiden. Hier zien 
we ook weer zo duidelijk de ruil die aan het kruis heeft 
plaatsgevonden: omdat Hij in onze plaats dorst heeft 
geleden, kunnen wij stromen van levend water in ons 
binnenste ontvangen. Tot de mens die gezondigd had, 
werd gezegd: “Stof zijt gij en tot stof zult u wederkeren.” 
Aan het kruis wordt de Bron van alle leven tot stof ge-
maakt. Hij werd van God afgesneden opdat wij met God 
verzoend konden worden. Hij riep uit dat Hij dorst had, 
opdat vijftig dagen later de Geest kon worden uitgestort 
en de gelovigen inderdaad stromen van levend water in 
hun binnenste zouden ontvangen. Het eeuwige leven, 
het leven van de toekomende eeuw, is begonnen door de 
opstanding van Jezus uit de dood. 

Levend water blijft stromen
De letterlijke betekenis van levend water is stromend 
water. Niet stilstaand water, dat binnen een dag niet 
meer te drinken is, maar een bron van water, waar altijd 
fris water uitkomt. Het heeft dus ook de betekenis van 
blijvende voorziening. De stromen van levend water, 
die door het geloof in de Heere Jezus ons deel worden, 
betekenen dus ook dat wij blijvende en bestendige 
vreugde vinden bij Hem. Heel veel dingen in het leven 
geven even een beetje blijdschap en vervulling. Maar 
al snel blijkt dat het niet de droogte vanbinnen heeft 
weggenomen. Wij zijn er goed in elke keer weer nieuwe 
waterbakken uit te houwen – nieuwe dingen te verzin-
nen – die geen water kunnen houden. Net als in de tijd 
van Jeremia gaan we zo gemakkelijk aan de Bron van 
levend water voorbij (Jeremia 2:13). We denken dat ge-
not, succes, aanzien, geld, macht, romantiek, kennis of 
gezondheid zaligmakend zijn. Maar alleen onze Schep-
per en Verlosser, Degene die jesjoea geeft, maakt zalig. 
De woorden van Jezus nodigen ons uit om te komen. 
Dat betekent: weg van de zaken waarvan je had gehoopt 
dat ze leven zouden geven – maar dat niet doen – tot 
Degene die het water geeft dat blijft stromen.
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Het is een groot terrein met bomen en stenen. Door 
een nauw gangetje kom je, via een kleine gebedsruim-
te, bij het graf van Choni. Het bevindt zich in een rots. 
De spelonken zijn gevuld met handgeschreven briefjes 
van bezoekers en een enkele siddoer (gebedenboek). 
Rondom het graf, op stenen verhogingen, staan bran-
dende kaarsjes. 

Vrolijke taferelen
Het is nog stil. Dan rijdt de ene bus na de andere het 
terrein op. Ze brengen kinderen en leraren vanuit het 
hele land. Omdat het even duurt voordat de ceremonie 
begint, zoekt iedereen verkoeling onder de bomen, 
waar de kinderen door hun begeleiders beziggehouden 
worden met allerlei spelletjes. Veel gezang en gedans; 
jongens en meisjes gescheiden. Iemand van één van de 
scholen heeft een grote teil meegebracht, gevuld met 
water en zeep om supergrote zeepbellen mee te maken. 
Het zorgt voor vrolijke taferelen.
De bijeenkomst is georganiseerd door het Israëlische 
rabbinaat in samenwerking met het ministerie van 
Onderwijs. Een van de organisatoren: “Het verhaal van 
Choni gaat over regen, zijn graf is een belangrijke plek 
om daarvoor te bidden. Waarom we scholen uitnodi-
gen? Kinderen denken nog onbevangen en puur. Als 
kinderen bidden om regen dan moet G’d wel luisteren.” 

Bidden is belangrijk
Plotseling ontstaat er beweging: de ceremonie 
begint. De kinderen nemen plaats voor een groot 
podium. In de brandende zon, maar ze lijken er 
geen last van te hebben. Samen met een veelzijdige, 
zingende pianist wordt er vrolijk gezongen. Het zijn 
allerlei liedjes over regen. Dan komt een rabbijn het 
podium op. Hij vertelt de kinderen het verhaal van 
Choni en de boodschap erachter. Dat bidden tot G’d 
belangrijk is. Ook om vertrouwen te hebben in G’d, 
ook al begrijp je Hem niet altijd. 
Vervolgens spreekt hij de gebeden voor de regen uit. 
Langzaam en duidelijk, steeds een aantal woorden en 
dan wacht hij even. Het geeft de kinderen de moge-
lijkheid ze te herhalen. Dat doen ze luid en duidelijk, 
een indrukwekkend gebeuren. Ter afsluiting blaast 
de rabbijn een paar keer op de sjofar, net als tijdens 
het Joods Nieuwjaar, om tot inkeer te komen. Dan is 
de ceremonie voorbij. Nog zeker een uur dansen de 
kinderen in grote kringen op het terrein. Ze dragen 
Israëlische vlaggen mee en ook borden met witte 
wollige wolken (symbolisch voor de regen). Dan is 
het tijd om weg te gaan. In groepen lopen de kinde-
ren naar de autobussen. Langzaam raakt het terrein 
leeg. Choni is weer alleen. Twee dagen later regent 
het in het hele land.
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Al jaren valt er niet genoeg regen in Israël en daarom wordt er door de rabbijnen jaarlijks opgeroepen  
daar extra voor te bidden. Het was een voorrecht om er dit jaar op 26 oktober 2017 (chesjwan 6, 5778)  

bij te zijn. Een speciale gebedsbijeenkomst voor regen, bijgewoond door honderden kinderen, bij het graf  
van Choni ha-M’agel (de cirkelmaker) in Hatzor HaGlilit tussen Safed en Rosh Pina.

Bidden om regen

’Als kinderen bidden 

om regen dan moet G’d 

wel luisteren.’

Choni ha-M’agel

Choni ha-M’agel is een verhaal uit de Talmoed: Taanit 19a. Het verhaal gaat dat Choni 
bad om regen, maar die viel maar niet. Toen tekende hij een cirkel, ging daarin staan en zei 
tot G’d: “Meester van het universum! Uw kinderen hebben mij om regen verzocht, omdat 
zij mij beschouwen als onderdeel van uw regering. Ik blijf in deze cirkel staan, totdat u zorgt 
voor regen.” G’d verhoorde Choni’s gebed. Het begon een beetje te regenen ... Toen zei 
Choni: “G’d, dit is niet waar ik om vroeg. Ik vroeg om regen van goede wil, zegen en vrijge-
vigheid.” Toen zorgde G’d voor zoveel regen dat er overstromingen door ontstonden. Zo erg 

dat de mensen in Jeruzalem hun huizen verlieten en bescherming zochten op de Tempelberg. 
Weer kwamen ze naar Choni en zeiden: “Precies zoals je gebeden hebt dat er regen moet 
vallen, bid nu dat het stopt.” Shimon ben Shetach stuurde een bericht naar Choni: “Als u niet 
Choni was geweest, dan had ik u laten excommuniceren. Maar wat kan ik tegen u doen, u 
die tegen de Almachtige moppert terwijl Hij uw wens vervult, zoals een kind moppert op zijn 
vader, terwijl de vader zijn wens laat uitkomen.”

Foto’s: Ilya Bromet
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De kolonel bracht een flink aantal documenten met 
zich mee, waarvan de belangrijksten de notulen 
waren van de vergaderingen van het gezamenlijke 
Israëlisch-Palestijnse watercomité over de jaren tot 
2008. In dat jaar besloot de Palestijnse Autoriteit een 
politiek van non-coöperatie met Israël in te voeren. 
Kort daarna trad een nieuw hoofd aan bij de Pales-
tijnse Waterautoriteit, dr. Shaddad Atilli. Atilli was 
vooraanstaand lid van Fatah, de aan de PLO gelieer-
de politieke terreurgroepering die vóór het bestaan 
van Hamas de terreurcampagne tegen Israël gaande 
hield. Hij achtte waterrechten belangrijker dan wa-
tervoorziening. Atilli bracht een eind aan de samen-
werking met Israël.

Bewuste sabotage
Shalevs hele optreden die dag verried dat Israël 
besloten had een eind te maken aan de industrie van 
leugens over de waterproblematiek – maar eigenlijk 
bestaan ze nog altijd, al is er heel veel gedaan om 
het beeld over water en de Palestijnse Arabieren te 
corrigeren. De kolonel schetste een onthutsend beeld 
van moedwillige Palestijnse sabotage van bestaande 
waterinfrastructuur in Judea en Samaria en bewuste 
vertraging of blokkade van nieuwe waterprojecten in 
de gebieden onder PA-bestuur. Uit alle documenten 
die hij mij overhandigde, kwam naar voren dat de 
PA bewust water gebruikte als politiek wapen tegen 
Israël en niet schroomde om klinkklare leugens over 
de situatie in Judea en Samaria te verspreiden onder 
buitenlandse diplomaten.

Shalev vertelde dat Israël geen enkel belang had 
bij een slechte watervoorziening in de door de PA 
gecontroleerde gebieden, omdat water een eerste 
levensbehoefte is. Een tekort aan water zou ook 
doorwerken in de veiligheidssituatie in die gebieden. 
De kolonel wees erop dat projecten die al in 2001 
waren goedgekeurd door het gezamenlijke water-
comité en die alle fases van de bureaucratie hadden 
doorlopen in 2011 nog altijd niet uitgevoerd waren. 
Het ging daarbij om projecten zoals een rioolzuive-
ringsinstallatie in de buurt van Jenin, waarvoor ook 
buitenlandse financiering was ontvangen.
Shalev zei dat sinds 2000, toen de Tweede Intifada 

werd gelanceerd door Yasser Arafat en de zijnen,  
76 nieuwe waterprojecten in de PA-gebieden waren 
besproken in het watercomité. Slechts drie daarvan 
werden afgewezen, omdat er geen duidelijk mas-
terplan was voor de uitvoering ervan. Toen Atilli 
in 2009 bij Shalev klaagde over het weigeren van 
goedkeuring voor negen projecten wees Shalev 
hem droogjes op de goedkeuringen uit 2001. Shalev 
schreef een brief naar de internationale gemeenschap 
waarin hij bewees dat Atilli leugens verspreidde. Het 
mocht niet baten, met name het Westen bleef Israël 
verantwoordelijk houden voor vrijwel iedere water- 
kwestie in de gebieden onder PA-bestuur.

Waterdiefstal
Shalev verhaalde ook over massale diefstal van water, 
voornamelijk door Palestijnse boeren. Zij tapten per 
jaar miljoenen kubieke liters water af van het Israë-
lische waterbedrijf Mekorot. Per jaar moest Mekorot 
zeshonderd illegale aftappunten afkoppelen. Shalev 
voegde eraan toe dat naast diefstal ongeveer een 
derde van het Palestijnse water in de grond verdwijnt 
door gebrekkig of geen onderhoud van het waternet. 
De PA weigerde op te treden tegen waterdiefstal en 
het boren van illegale bronnen.
Shalevs hele verhaal destijds liet zien dat de Palestijn-
se Autoriteit niet geïnteresseerd was in het opbou-
wen van een staat of in een vredesovereenkomst met 
Israël ter verbetering van het lot van de bevolking. 
Integendeel, de PA gebruikte de eerste levensbehoef-
te water als een politiek wapen in de bittere, nooit 
aflatende strijd tegen Israël.

Publicatie in pers en wetenschap
Ik besloot om studie te maken van de documenten 
die Shalev mij gaf en schreef er een artikel over voor 
Israëls grootste Engelstalige krant The Jerusalem 
Post. Dat artikel deed de Zwitserse academicus Lauro 
Burkart besluiten een thesis te schrijven over de wa-
terproblematiek in Judea en Samaria. Hij vroeg mij 
om de originele documenten en besloot naar Israël te 
komen om de meest betrokken hoofdrolspelers in het 
waterconflict en andere experts te interviewen. 
In zijn thesis The Politicization of the Oslo Water 
Agreement (2013) kwam Burkart tot de conclusie dat 

Israël zijn verplichtingen onder de Oslo-akkoorden 
meer dan was nagekomen en dat de PA loog over de 
redenen voor het watertekort onder de Palestijnse 
bevolking. Hij schreef dat er “overtuigend bewijs” 
was voor het “mismanagement” van de waterinfra-
structuur door de Palestijnse Waterautoriteit en dat 
niet de zogenaamde ‘bezetting’ verantwoordelijk was 
voor de problemen maar de “politiek van Palestijns 
verzet”.

De huidige situatie
Het is nu 2017, en de problemen bestaan nog steeds, 
al is er sinds het begin van dit jaar weer sprake van 
Palestijns-Israëlische samenwerking op het gebied 
van de watervoorziening in de PA-gebieden. Daaron-
der valt sinds oktober ook weer Gaza, dat nu officieel 
weer onder PA-bestuur staat. Hamas gaf toe dat de 
catastrofale watercrisis in Gaza door de Palestijn-
se Arabieren is gecreëerd. De aan Hamas gelieerde 
krant Al-Risala publiceerde in 2015 een studie waaruit 
bleek dat het enorme aantal illegaal geboorde bron-
nen in Gaza de oorzaak was van het uitputten van 
de waterreserves en de toenemende vervuiling van 
drinkwater.

In Judea en Samaria mogen dan inmiddels een aantal 
waterprojecten zijn uitgevoerd, het wil niet zeggen 
dat de algemene situatie verbeterd is. Oded Revivi, 
burgemeester van Efrat, schreef dat het illegaal boren 
van bronnen door Palestijnse Arabieren nog steeds 
doorgaat. Het heeft er al voor gezorgd dat hier en 
daar drinkwater brak is geworden. Hij schreef over 
“niet repareerbare schade” aan de ondergrondse 
waterreservoirs en beweerde dat de PA nog altijd 
sponsorgeld verduistert dat bestemd is voor de ver-
betering van de waterinfrastructuur.
Om een einde te maken aan de lozing van rioolwater 
in de natuur stelde Revivi de lokale Palestijnse leiders 
voor om de rioolpijpen van de Arabische dorpen aan 
te sluiten op de rioolzuiveringsinstallatie van Efrat. 
Het antwoord zal u waarschijnlijk niet verbazen. 
Revivi werd medegedeeld dat men geen gebruik zou 
maken van zijn aanbod omdat Palestijnse ‘extremis-
tische elementen’ niet zouden toestaan dat Arabisch 
rioolwater naast Joods afvalwater zou stromen. 
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Ik ontmoette kolonel Avi Shalev in het voorjaar van 2011 op het kantoor van de legerwoordvoerder in Jeruzalem.  
Shalev was in die tijd werkzaam als hoofd van de afdeling internationale relaties van COGAT, de legerafdeling  

voor het civiele bestuur in Judea en Samaria, oftewel de Westelijke Jordaanoever.

De Palestijnse wateroorlog

Er zijn nog tienduizenden Palestijnen die dagelijks naar een watertappunt moeten voor drinkwater. | Foto: Flash90 
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We vinden de Jordaan voor het eerst in de Bijbel 
bij de scheiding tussen Lot en Abraham. Lot koos 
voor zich de streek van de Jordaan en ging wonen in 
Sodom, dat er middenin lag! Midden in het gebied 
waar de mensen zeer slecht en zondig waren tegenover 
de Heere (Genesis 13:13). We weten hoe het afliep 
met die steden in het Jordaangebied. Misschien is in 
dat oordeel ook wel de Dode Zee ontstaan, die een 
opgericht teken is voor de wereld van Gods oordeel 
over de zonde. 

Doodsrivier
De naam Jordaan betekent: de Neergaande. Hij komt 
hoog uit het gebergte van de Hermon. Alles is daar 
rein. Het water is helder en drinkbaar. Tot aan het 
einde ervan in de diepte, in de Dode Zee. De laagste 
plaats op aarde, vierhonderd meter onder de zeespie-
gel! Dieper kan het niet! Daar groeit niets meer, de 
dood heerst er! 
Als we denken aan de geestelijke betekenis van de 
Jordaan voor ons, dan worden we toch ook stilgezet 
bij de mens en de mensheid. Adam komt van de hoge 
positie van het zoonschap Gods. Adam was naar 
Gods gelijkenis geschapen, dat wil zeggen: Adam leek 
op God. De mens werd geschapen zoals de Schepper 
zelf was! Adam kon zeggen: Wie mij gezien heeft, 
heeft God gezien. Rein en heilig was hij. Rein als de 
sneeuw op de hoge top van de Hermon! Toen is de 
zonde gekomen en ging het neerwaarts met de mens 
en de mensheid. Al direct vond de eerste moord 
plaats. Kaïn slaat zijn broer Abel dood. Daarmee 
had de dood zijn intrede gedaan in het menselijk 
geslacht. De mensheid zelf wordt tot een neergaande 
stroom, de dood in. Daarom wordt de Jordaan ook 
wel de Doodsrivier genoemd. 

Door die dood moest heel het volk Israël gaan, voor-
dat zij het Beloofde Land van God in bezit mochten 
nemen. Zij trokken door de Jordaan, bij Jericho! En 
legerden zich in Gilgal! Die naam komt van dezelfde 
stam als Golgotha. Israël begon als volk van God in 
het land van God ... bij Golgotha! Daar werden alle 
volwassen jongens en mannen besneden, om de 
smaad van de wereld – van Egypte – van het volk af 
te wenden. De dood zelf wordt door God gemaakt tot 
een begin van het nieuwe leven. Eerst in de doods-
rivier zich identificeren met de dood, daar één mee 
worden. 
Het is ook een belijdenis, een erkentenis dat de dood 
terecht is vanwege de zonde! Je moet je in die erken-
tenis helemaal overgeven, je moet er helemaal in ten 
onder gaan. Anders kun je niet wonen in het land van 
God. Er is geen andere weg! Je moet je oude leven in 
die dood achterlaten. Egypte en de goden van Egypte 
(Exodus 12:12) hebben nu geen vat meer op het volk 
van God. Ze zijn in de dood achtergelaten. 

Israël richt een teken op van twaalf stenen op de bo-
dem van de rivier naar de twaalf stammen van Israël 
(Jozua 4:9). De stenen gaan ten onder in het water 
om nooit meer boven te komen. Hier is heel het volk, 
alle twaalf stammen begraven in het watergraf van de 
doodsrivier. En een nieuw volk staat op en legert zich 
in Gilgal om ook in het nieuwe leven met de dood 
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De Jordaan 
Doop- en doodsrivier

De landkaart van Israël biedt ons een rijk palet van geestelijke lessen,  
die we in het Nieuwe Testament explicieter gepresenteerd krijgen.  

Dat is zeker het geval met de rivier de Jordaan.
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verbonden te blijven. Ook daar werden twaalf stenen 
opgericht, opdat het nageslacht zou weten waar het 
volk de doodsrivier is ingegaan en is opgestaan tot een 
nieuw leven in het Beloofde Land. 

Dooprivier
De Heere had Johannes de Doper deze zelfde plek aan-
gewezen om het volk Israël te dopen als voorbereiding 
op de komst van de Messias. Zo wordt de Jordaan ook 
de doop-rivier. Kennelijk had Johannes de Doper zo veel 
gezag gekregen onder het volk, dat hij nauwelijks of geen 
theologische bezwaren tegen zijn doopdiensten kreeg van 
de geestelijke leiders. Sterker nog, velen van hen lieten zich 
ook dopen! Het moet een grote opwekkingstijd geweest 
zijn in Israël voordat Jezus aan Zijn bediening begon. 

Ook Jezus zelf werd daar door Johannes gedoopt. Maar 
dit was een stap te ver voor Johannes! Hij begreep de 
betekenis van de doop van Jezus niet. Een doop in het 
water waarin het volk van Israël zijn zonden begroef. In 
dit ‘graf’ daalde Jezus af, om diezelfde zonde, de zonde 
van Zijn volk, op zich te nemen. Hier identificeerde de 
Zoon van God zich met het in zonde verloren gegane 
volk. Door de zonde op zich te nemen kon Hij die zonde 
later wegbrengen in de dood aan het kruis. Dit gebeu-
ren geeft wel de diepste geestelijke betekenis aan de 
rivier de Jordaan aan! 

Jezus maakte zich één met de verloren zondaar, in het 
water waar de zondaren hun zonden hadden achter-
gelaten! Toen Hij uit het water van de Jordaan kwam, 

werd Hij daar ter plekke gedoopt in de Heilige Geest! 
Diezelfde Geest leidde Hem naar de woestijn, om daar 
verzocht te worden! In die verzoekingen bleef Hij staan-
de en overwon! In de kracht van die Geest (Lucas 4:14) 
begon de Heiland aan Zijn bediening. Prachtig! Wat een 
voorbereiding voor die bediening! 
Zo wil de Heere iedere gelovige voorbereiden voor een 
bediening! Ook wij mogen in de dood van Christus 
ondergaan, zoals Hij in de doodsrivier ten onder ging. 
Wij mogen met Hem opstaan in Zijn nieuwe leven! 
Een leven dat Hij kreeg op de Paasmorgen, leven uit 
God, nieuw leven, opstandingsleven (Romeinen 8:11). 
Dat leven krijgt elke gelovige sinds de Pinksterdag, tot 
op vandaag! Alleen zó kunnen we een kind van God 
worden.

Links: Kustlijn van de Dode Zee. Boven: Zicht op de Hermon. Overig: De Jordaan. | Foto’s: Flash90
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Amcha Nederland Amersfoort
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‘Op die dag zal het geschieden dat er levend water 
vanuit Jeruzalem zal stromen.’ (Ezechiël 14:8)

» Vervolg van pagina 1. 

Zo zou de bewoonde wereld met over-
vloed gevoed worden door de bron in 
het midden. Volgens de Joodse traditie 
was dit ‘midden’ de plaats van het latere 
Jeruzalem, de stad van de grote Koning. 
In de tuin daalde God vanuit de hemel 
naar de mens en wandelde met hem. En 
ondanks de vloek en de gebrokenheid 
die de schepping zou gaan doortrekken, 
zou dit de plaats zijn waar God ooit Zijn 
tempel zou bouwen, de voetbank van 
Zijn voeten, Zijn huis in het midden van 
Zijn volk. Psalm 46 zou Jeruzalem de stad 
van God noemen, de allerheiligste van 
al Zijn woningen. Hier, in het huis van 
de Heere, zou de ark van het verbond 
staan, hier zou de lichtglans van God het 
heilige der heiligen vervullen en hier zou 
de menora staan, gevormd naar het beeld 
van de boom des levens, als de zesarmige 
kandelaar met haar zeven lichten. Het is 
ook het teken van het licht van God dat 
vanuit Sion de duisternis van de wereld 
zou bestralen.

Ik ben het levende water
Het is opmerkelijk dat de Here Jezus veel 
van deze beelden op zichzelf betrekt. 
Hij noemt zich het Licht van de wereld 
en het Brood des levens. Hij noemt Zijn 
lichaam de tempel van God, omdat God 
zelf Zijn leven vervult. En Hij zegt dat 
Hij zelf het levende water is. Dat laatste 
gebeurt tijdens de laatste dag van het 
Loofhuttenfeest. Dan verkondigt Hij 
in Jeruzalem dat Hij de bron is waaruit 
mensen mogen drinken, de bron en die 
nieuw leven schenkt. 
Ik denk dat Jezus tijdens een van zijn 
laatste ontmoetingen met Zijn leerlin-
gen gedacht heeft aan het beeld van de 
tempelbeek. De leerlingen hebben de 
hele nacht gevist, maar niets gevangen. 
Dan moeten zij opnieuw, maar op Zijn 
woord, hun netten uitspreiden over het 
water en laten zakken. Daarop vangen 
zij 153 vissen. Het getal ‘17’ staat voor het 
woord tov, wat in het Nederlands ‘goed’ 
betekent. De getalswaarde van tov (9-6-2) 
vormt het getal zeventien en de kerkva-
der Augustinus wist al te vertellen dat 153 
een verheffing van het getal 17 is (1 +2 + 
3...t/m 17). Het werk van de apostelen zou 
zeer vruchtbaar blijken als zij gehoor-
zaam zouden blijven aan de woorden van 
hun Meester.
Maar 17 is ook de getalswaarde van de 
letters van Gedi (3-4-10) en 153 die van 
Eglaim (70-3-30-10-40). Met andere 
woorden: de vissen die wemelen in de 
tempelbeek staan voor de menigte van 
mensen die de apostelen zullen bereiken, 
als de Heilige Geest is gaan stromen uit 
het binnenste van Christus. Zij zullen 
vissers van mensen worden.
Of om het andere beeld te gebruiken uit 
Johannes 21: aan hen is de kudde van 
Israël toevertrouwd, zij zijn de nieuwe 
herders die de schapen van Israël zullen 
weiden en bijeenbrengen. Zij zullen 
straks zelfs de wéreld bereiken met het 
evangelie en mensen buiten Israël redden 
en vergaderen voor het leven van het 
Koninkrijk.

De aarde wordt verlost
Hoewel Jezus dit allemaal met zichzelf 
verbindt – terecht, want Hij is de spil 
van alles; De Vader heeft Hem alles in 
handen gegeven en door Hem zal de 
wereld terugkeren naar de dagen van 
het paradijs, Hij is het grote geheimenis 
van de heilsgeschiedenis – moeten we 
toch ook de concrete aardsheid van Gods 
beloften laten staan. De beelden die 
Jezus op zichzelf toepast moeten we niet 
uitspelen tegen de letterlijke vervulling 
van Gods beloften. Hij kan ermee naar 
zichzelf verwijzen omdat de aardse ver-
vulling door Hem werkelijkheid zal wor-
den. Paulus schrijft niet voor niets dat 
de schepping reikhalzend uitziet naar de 
komst van de zonen van God, omdat zij 
dan verlost zal worden van de dood en 
de vergankelijkheid (Romeinen 8: 19).
De Dode Zee zal werkelijk verlost 
worden van de vloek die op haar rust en 
overvloeien van leven. Er zullen wer-

kelijk bomen staan die elke maand hun 
vruchten geven. Over deze toekomst 
heeft niet alleen Ezechiël geschreven. 
De profeet Joël spreekt over levende wa-
teren die uit Jeruzalem zullen stromen 
evenals de profeet Zacharia, die dat ziet 
gebeuren bij de komst van de Messias 
(Joël 3:18 en Zacharia 14:8). Zij zien het 
water niet alleen in de richting van het 
zuiden stromen maar ook in westelijke 
richting naar de zogenaamde Grote Zee. 
Heel het land, zelfs heel de aarde zal 
gedrenkt worden met het leven vanuit 
de troon van God.
Maar ook de apostel Johannes schouwt 
op Patmos in de visioenen van de 
eindtijd de beek met levend water. In 
Openbaring 21 en 22 krijgt hij beelden 
van het Jeruzalem in de hemel dat als 
een bruid zal nederdalen op de aarde. 
De stad is vervuld van een intens licht. 
Het is niet het licht van de zon maar de 
luister van God zelf en het licht van het 

Lam dat Zijn glans verspreidt in Jeruza-
lem. Als we lezen in de profeet Jesaja dat 
duisternis de volken zal bedekken maar 
dat over Jeruzalem een licht zal opgaan, 
een stralende opgang, dan wordt daar 
dus over niets anders gesproken dan 
het afdalen van het Jeruzalem-hier-bo-
ven naar het Jeruzalem-hier-beneden. 
En dan zien we ook een rivier van het 
‘water des levens’ verschijnen, voort-
springend uit de troon van God en de 
troon van het Lam. We zien de bomen 
staan waar Ezechiël over sprak, die elke 
maand vrucht geven en waarvan het loof 
geneeskrachtig is. Alleen, en dat valt 
op, gaat het hier om genezing van de 
volken. Opnieuw zal de wereld mogen 
leven van de overvloed die geschonken 
wordt door de zorg en de liefde van God 
vanuit het midden van Jeruzalem.

Gericht
En toch, niet alles deelt in de zegen. Eze-
chiël spreekt over poelen en moerassen 
die overgeleverd blijven aan het zout. Als 
Jesaja 25 spreekt over het grote feestmaal 
op de berg Sion, blijft Moab erbuiten 
en Joël zegt dat Egypte een woestijn zal 
zijn en dat Edom een woeste wildernis 
zal worden. Blijkbaar is in de komst van 
Christus ook plaats voor het gericht over 
de volkeren die Israël hebben gehaat. De 
profeet Zacharia vertelt dat de volkeren 
die weigeren met Israël in Jeruzalem 
het Loofhuttenfeest te vieren, verstoken 
zullen blijven van de zegen en het water 
dat God geeft.
En toch blijven die bomen ook staan, al-
tijd, aan de oever van de beek van levend 
water. ‘Geboomte des levens’, noemt 
Johannes ze, met een verwijzing naar de 
bekende boom in het paradijs. En nu kan 
iedereen ervan eten. De bladeren ver-
welken niet, ze blijven fris, tot genezing 
voor alle volkeren. In het koninkrijk van 
het Lam is er leven voor iedereen.

In Openbaring krijgt Paulus beelden van het Jeruzalem in de hemel, dat vervuld is met intens licht. | Foto: Flash90

Visser op het Meer van Galilea. | Foto: Flash90
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Inpolderen op zijn Israëlisch
Wie in de negentiende eeuw door het 
noordelijke deel van Palestina reisde, 
trof een bijna leeg land aan. Het was 
er kaal en droog. Dat had een reden. 
De bomen werden gekapt voor aller-
lei nuttige doeleinden. Maar tijdens 
het Ottomaanse bewind stond er ook 
belasting op het hebben van bomen. Dat 
was een extra stimulans om bomen te 
kappen. Gevolg was wel dat de bovenste, 
vruchtbare laag van de grond wegspoel-
de. Dat verzamelde zich samen met het 
water in de dalen en vormde moerassen. 
De regenval verminderde enorm, de ma-
lariamug vond hier al snel zijn thuis. De 
bewoners trokken weg. Zo werd het land 
kaal, droog én verlaten. Het zijn deze 
gebieden die door de Joden die aan het 
einde van de negentiende eeuw vanuit 
Europa naar Israëkwamen, gekocht wor-
den. De eigenaren wilden er wel vanaf. 
Vaak werden deze nutteloze gronden 
voor een forse prijs verkocht. Maar het 
stelde de nieuwe eigenaren ook voor een 
dilemma: wat kun je hier nu mee?
De aanpak was niet eenvoudig. Sa-
menwerken was misschien wel het 
belangrijkste element. In kleine ge-
meenschapsvormen zoals de kibboets, 
ging men aan de slag om de gronden 
bruikbaar te maken. Daarvoor impor-
teerde men eucalyptusbomen. Deze 
bomen staan erom bekend enorm veel 
water op te nemen. Vervolgens werden 
er ook drainagekanalen gegraven, en 
in het hele gebied werden weer bomen 
aangeplant. En het wonder gebeurde. 
De gronden werden droog. De gebieden 
konden weer bewerkt worden. Er kon 
gezaaid en geoogst worden. Maar net 
zo wonderlijk: de regenval nam weer 
toe, over de jaren heen met honderd 
procent. Het land kwam letterlijk tot 
bloei. Het voorziet de bevolking van 
voedsel, zoveel dat er zelfs geëxporteerd 
kan worden, en zo goed zelfs dat er 
geen land is in de wereld waar koeien 
meer melk leveren dan die in Israël. 

Elke druppel telt
In de zuidelijke helft van Israël is de 
situatie aan het begin van de twintigste 
eeuw heel anders. Daar is de woestijn. 
Het is er ook kaal en droog. Maar ook 
heet, en er is gebrek aan water. Wanneer 
ingenieur Simcha Bass in de jaren dertig 
in die woestijn een vriend bezoekt, 
wordt zijn aandacht getrokken door een 
boom. Hij ziet er wel meer staan, maar 
deze ene is groter en meer solide. Hij 
gaat op onderzoek, graaft een gat en ziet 
dat de waterleiding die erlangs loopt, 
lekt en daardoor de boom druppel voor 
druppel van water voorziet. 
Het idee voor druppelirrigatie is gebo-
ren. Samen met kibboets Hatzerim in 
de Negev komt het systeem tot ont-
wikkeling. Als in de jaren zestig plastic  
goed verkrijgbaar wordt, is het systeem 
klaar voor gebruik, onder de bedrijfs-
naam Netafim. 

We hebben het niet over zomaar een 
systeem. Druppelirrigatie is niet sim-
pelweg een slangetje met wat gaatjes 
erin. Je wilt tenslotte dat het plantje 
aan het eind van de buis net zoveel wa-
ter krijgt als aan het begin. Je hebt met 
hoogteverschillen te maken, de buis 
mag niet verstopt raken, en je wilt niet 
meer water gebruiken dan nodig. 
Druppelirrigatie bespaart enorm veel 
water, zo’n zestig à zeventig procent. 
Maar dat niet alleen. Je kunt precie-
zer – en daardoor minder – bemesten, 
waardoor er minder uitstoot is van 
broeikasgassen. Je kunt op heuvelach-
tige gronden gewassen verbouwen. Er 
sijpelen minder nitraat en andere stof-
fen onnodig de bodem in. En misschien 

wel het belangrijkste: de oogsten zijn 
groter.
Maar behalve al deze mooie effecten is 
de uitvinding van bijzondere waarde in 
de arme landen. Druppelirrigatie kan 
de armoedecirkel doorbreken. Daar-
voor is niet de laatste versie van het 
systeem nodig. Gewoon het goedkope 
basissysteem kan levens veranderen. 
De vrouwen – in derdewereldlanden 
zijn het meestal vrouwen die het land 
bewerken – hoeven niet meer kilome-
ters te lopen om water te halen en zo 
emmer voor emmer hun akker te be-
vloeien. Met druppelirrigatie hebben ze 
meer gewasopbrengsten én ze hebben 
tijd over. Zo kunnen ze bijvoorbeeld 
onderwijs volgen.

Zeewater drinken
Genoeg water op deze aarde. Maar 
drinkwater is schaars. En zeker in Isra-
el. Eigenlijk is er maar één natuurlijke 
waterbron voor drinkwater in Israël: 
het Meer van Galilea. De neerslag in 
het land kan amper de waterstand op 
peil houden. Het ligt dan voor de hand 
na te denken hoe je van zout zeewater 
drinkwater kan maken. Dat kan heel 
simpel door water te koken, maar dat 
is weinig efficiënt. Ook omgekeerde 
osmose (zout uit het water halen, zie 
kader) was al een eeuwenoud idee. 
Maar hoe je dat kon toepassen op grote 
schaal, wist men niet, want het proces 
van omgekeerde osmose kost heel veel 
energie.

De doorbraak kwam met een uitvin-
ding van de Israëlische professor Loeb. 
Hij bedacht in de jaren zestig een 
halfdoorlatend membraam dat effici-
ent met energie omging. Niet alleen 
in Israël is deze techniek enthousiast 
opgepakt, ook buiten Israël wordt 
desalinatie van zeewater toegepast 
om watertekort op te lossen. In Israël 
wordt ongeveer zestig procent van 
het drinkwater verkregen met deze 
methode. Ook buiten eigen land is 
Israël wereldleider in watertechniek. 
Wereldwijd helpen de experts om zee-
water tot drinkwater te maken. Recent 
maakte Israël een afspraak met Jorda-
nië en de Palestijnse Autoriteit. Via een 
pijpleiding wordt water uit de Rode Zee 
gefilterd in een nog te bouwen desa-
linatiefabriek in Jordanië. Het restant 
aan brakwater gaat naar de Dode Zee 
en het drinkwater wordt verdeeld 
tussen Israël, Jordanië en de Palestijn-
se Autoriteit. Daarmee laat Israël ook 
met deze innovatie zien dat Israëlische 
uitvindingen de wereld verbeteren en 
vrede bevorderen.
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Wie hinder ondervindt door water, wordt inventief. In Nederland leggen we dijken aan, bedenken we deltaplannen.  
In Israël gaan de mensen ook de uitdaging aan. Ze gingen inpolderen op zijn Israëlisch en laten geen druppel  

water onbenut. Wie goed met water omgaat, creëert de mogelijkheden om te leven.

Waterwonderen

‘Het verwoeste land zal bewerkt 
worden, in plaats van een woestenij 
te zijn voor de ogen van ieder die 
erdoorheen trekt. Zij zullen zeggen: 
Dit land, dat verwoest was, is als 
de hof van Eden geworden. De 
steden die verwoest lagen, verwoest 
en afgebroken, zijn versterkt en 
bewoond.’ (Ezechiël 36:34,35)

Zeewater is na desalinatie in de fabriek bij Ashkelon prima drinkwater. | Foto: Flash90

Mannen werken in de moerassen van de Hulavalei, hun hoofden beschermd met netten tegen de  
malariamug, 1940. | Foto: GPO, Kluger Zoltan

Omgekeerde osmose

Stel, je hebt een badkuip. Je plaatst 
een doek in het midden, tussen de 
linker- en rechterhelft. De linker-
kant  vul je met drinkwater en rde 
rechter- met zout zeewater. Als 
je wacht merk je dat al het water 
zout wordt, beter: brak. Dit komt 
omdat water altijd zal mengen als er 
verschil is, het wil in evenwicht zijn. 
Dit proces heet osmose. Als je beide 
soorten water weer scheidt, noem je 
dat omgekeerde osmose – zeg maar 
desalinatie.
Maar zoetwatermoleculen zoeken 
altijd de zoutwatermoleculen op, en 
niet omgekeerd. Als je dan toch wilt 
dat ze zich van elkaar scheiden, zul je 
dwang – zeg maar energie – moeten 
gebruiken om het zeewater toch 
door je filter te laten gaan waarin het 
zout achterblijft. 



advertentie

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

201712-1 ISRAEL CvI-Aktueel 256 x 384 mm.pdf   1   16-11-2017   12:20:15


	21112017_IA_001
	21112017_IA_002
	21112017_IA_003
	21112017_IA_004
	21112017_IA_005
	21112017_IA_006
	21112017_IA_007
	21112017_IA_008
	21112017_IA_009
	21112017_IA_010
	21112017_IA_011
	21112017_IA_012
	21112017_IA_013
	21112017_IA_014
	21112017_IA_015
	21112017_IA_016
	21112017_IA_017
	21112017_IA_018
	21112017_IA_019
	21112017_IA_020
	21112017_IA_021
	21112017_IA_022
	21112017_IA_023
	21112017_IA_024
	21112017_IA_025
	21112017_IA_026
	21112017_IA_027
	21112017_IA_028
	21112017_IA_029
	21112017_IA_030
	21112017_IA_031
	21112017_IA_032

