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Terreurtunnel 
verwoest

Halverwege januari meldde het Israëli-
sche leger dat het voor de derde keer in 
enkele maanden tijd een tunnel vanuit 
Gaza naar Israël had verwoest. Volgens 
een generaal beschikt Israël over de tech-
nologie om deze tunnels, die bedoeld zijn 
als uitvalsbasis voor terreuraanslagen in 
Israël, op te sporen. | Foto: IDF

Virtuele huisarts
Wie met een kwaaltje kampt, zoekt 
tegenwoordig al gauw op het web naar 
wat het kan zijn. Dat is vaak een desillu-
sie. Voor je het weet vrees je een ernstige 
ziekte te hebben. In Israël heeft een van 
de grootste gezondheidsfondsen een app 
ontwikkeld die gebaseerd is op medische 
diagnosestelling sinds 1992. Net als de 
huisarts, stelt de app een aantal vragen 
die steeds meer toegespitst zijn op het 
probleem, tot er een diagnose uitkomt. 
De gratis app is niet bedoeld om de arts 
te vervangen, stelt het bedrijf, maar kan 
mensen wel geruststellen.

Holocaust-
herdenking
Drie Israëli’s schreven een lied dat zal 
worden opgevoerd tijdens de o�  ciële 
Holocaustherdenking bij de Verenigde 
Naties in New York op 27 januari. Het lied 
wordt gezongen in drie talen, Hebreeuws, 
Arabisch en Engels en is geschreven vanuit 
de ogen van ‘de laatste Holocaustover-
levende’. Schrijver Amir Benayoun zei: 
“Binnenkort zijn er geen overlevenden 
meer om te getuigen. Het is onze plicht 
hun stem te zijn.” Bij het drukken van deze 
krant was het Benayoun, die uitdrukkelijk 
criticaster van de VN is, nog niet gelukt 
een visum voor de VS te krijgen.

Op 27 januari is het weer internationale Holocaustherdenkingsdag. 
Deze dag werd in het leven geroepen door de Verenigde Naties. 

Het voelt dubbel dat juist deze organisatie met zijn veelheid anti-Israëlische 
resoluties de lessen van het herinneren van de Holocaust in de wind lijkt te slaan.

Maar niet alleen in de internationale are-
na van de Verenigde Naties wordt Israël 
beschimpt. Ook dichter bij huis zien we 
dezelfde onverschilligheid die vooraf-
gaand en tijdens de Holocaust mensen 
ervan weerhield om te protesteren tegen 
Jodenhaat. Niet alleen het antisemitisme 
maakte de Holocaust mogelijk. Vooral het 
wegkijken en stilzwijgen van de massa, 
uit angst of onverschilligheid, maakte de 
moord op zes miljoen Joden in Europa 
mogelijk.
Is het vandaag anders? Zijn wij anders? 

Wat zou ik doen? Staan wij op voor de 
Joden als het erop aankomt? We kunnen 
pretenderen heldhaftig te zullen zijn 
wanneer het nodig is, maar is die tijd niet 
nu al aangebroken? En hebben we die 
moed? En zo ja, schieten we niet hopeloos 
tekort?

Het antwoord op die vragen stemt ons 
niet hoopvol. Het bepaalt ons bij onze 
gevallen toestand als mensen. De Bijbel 
leert ons dat Heere de Beschermer en 
Verlosser van Israël is. Daar mogen we op 

vertrouwen. En daar mogen we ook op 
pleiten. Dat waar wij geroepen zijn om 
voor Israël in de bres te springen, Hij ons 
daartoe de moed zal geven. Maar laten 
we blijven herinneren. Ons blijven 
confronteren met de vreselijke verhalen 
van wat er eens gebeurde. Opdat we niet 
vergeten ...

»  Op vrijdag 26 januari organiseert 
Christenen voor Israël een 
Holocaustherdenkingsbijeenkomst 
in Nijkerk. Zie pagina 15.

Blijven herinneren



De voornemens 
van de Heere

Januari is de maand van de goede voornemens. Sommige mensen hebben zich voorgenomen  
om nooit meer te roken, anderen om voortaan ko�e zonder suiker te gaan drinken en  

weer anderen om meer tijd te besteden aan hun gezin en vrienden. Maar iedereen  
weet dat veel goede voornemens halverwege januari alweer gesneuveld zijn.

Jesaja 53 vertelt over het lijden van de 
Knecht des Heren. Het zijn bekende 
woorden en ze zullen straks gelezen 
worden als de veertig dagen voor Pasen 
aanbreken. We danken God dat Hij Zijn 
Zoon gezonden heeft om te sterven 
voor de zonden van de wereld. Maar wat 
Jesaja ook zegt, is dat door het offer van 
Christus het voornemen van de Heere 
door zal gaan en dat de Messias zelf het 
zal uitvoeren. Het lijden van Jezus bete-
kent dus niet alleen dat we eeuwig leven 
hebben, – dat ook wel – maar dat de 
goede plannen van God niet meer ver-
hinderd kunnen worden. Met de verzoe-
ning van de zonden heeft God de macht 
van de satan verbroken. Paulus spreekt 

erover dat alle beloften van God ‘ja’ zijn 
in Christus en dat Christus een dienaar 
van Israël geworden is om alle beloften 
van God aan de vaderen te bevestigen   
(2 Korintiërs 1:20 en Romeinen 15: 8). 

De deur geopend 
Vaak hebben mensen gedacht dat 
door de dood van Jezus alles volbracht 
werd. Ik denk dat dat niet zo is: Zijn 
lijden werd daar volbracht, het gebod 
van de Vader om zijn leven af te leg-
gen. Zijn sterven opende nu juist de 
deur voor alles wat God zich nog meer 
heeft voorgenomen. Zoals het staat in 
Jeremia: “Want Ik weet welke gedachten 
Ik over u koester, gedachten van vrede 

en niet van onheil, om u een hoopvolle 
toekomst te geven” (Jeremia 29:11). De 
beloften van God vertellen dat Israël 
zo talrijk zal worden als de sterren aan 
de hemel, dat God de vijanden van Zijn 
volk zal richten, dat Jeruzalem hersteld 
zal worden, dat de verstrooide stammen 
thuis zullen komen en dat de Zoon van 
David over de aarde zal heersen in Zijn 
rijk van shalom.
Vaak hebben mensen die beloften ver-
geestelijkt of gezegd dat met het Nieuwe 
Testament alles anders geworden is. 
Maar niets is minder waar. Als God zich 
iets voorneemt, stopt Hij daar niet mee. 
En wij maken in onze dagen de vervul-
ling van Gods beloften mee!
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Israël
�   Bid voor de inwoners van Israël die 

getraumatiseerd zijn door oorlogs-
dreiging, terreur, verlies van geliefden 
of verlies van hun bezit door de bos-
branden. Dat de rust van de Sjabbat 
en Gods aanwezigheid hen geneest 
en dichter bij Hem zal brengen.

�   Als Elisa bad, werd zijn gebed zicht-
baar in een duidelijk beeld  
(2 Koningen 6:17). In de toekomst zul-
len onze gebeden vol geloof moeten 
zijn, omdat zich aan de noordgrens 
van Israël een groot leger gereed 
maakt om de staat Israël te vernieti-
gen. Vers 18 is dan heel inspirerend.

�   Vanwege de dreiging uit de landen 
rondom hebben bijna alle Israëli’s een 
gasmasker in huis. Dit is de gruwelijke 
realiteit in Israël. Bid dat de Heere 
God Israël troost en Zijn volk veilig 
doet wonen. 

Gebed
�   “Het gebeurde in die dagen dat Hij 

naar buiten ging, naar de berg, om te 
bidden; en Hij bleef heel de nacht in 
gebed tot God” (Lucas 6:12). De Here 
Jezus is ons voorbeeld en ook wij mo-
gen tijd apart zetten om te bidden. 

�   Treed in gebed op tegen allerlei 
vormen van antisemitisme: Joodse 
graven en gebouwen die beklad wor-
den, spreekkoren in voetbalstadions, 
onwaarheden over Joden in de media 
en valse humor in cartoons en door 
cabaretiers. 

�   Dank dat het een voorrecht is om te 
mogen leven in de tijd dat het volk 
Israël terugkeert naar het land Israël. 
Bid dat de kerkelijke gemeenten 
dit gaan zien en zich erover gaan 
verheugen. Bid dat hier opwekking en 
vernieuwing uit voort zal komen en 
dat we in eenheid mogen uitzien naar 
de komst van de Here Jezus. 

Christenen voor Israël
�   Bid en dank voor de medewerkers 

van Christenen voor Israël en het  
Israël Producten Centrum. Bid om 
een goede start vol geloof en vertrou-
wen in dit nieuwe jaar. 

�   Bid voor het werk van Christenen 
voor Israël Internationaal. Deze 
maand wordt een conferentie geor-
ganiseerd in Vietnam. Bid dat velen 
zullen horen over Gods trouw aan 
Israël en het zullen doorgeven in hun 
omgeving.

�   Het begin van een nieuw jaar is een 
goede gelegenheid om te bidden om 
een doorbraak in uw kerk of gemeen-
te betreffende het zicht op Israël. 
Christenen voor Israël heeft mogelijk-
heden genoeg om u hierbij te helpen: 
sprekers, Bijbelstudiemateriaal, een 
predikbeurt, de krant Israël Aktueel, 
materiaal voor tieners en jongeren. 
Neem gerust contact met ons op!
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Gebedspunten
Pieter Bénard

Het is een terugkerend refrein in Jeruzalem: stakende afvalin-
zamelaars. Met als gevolg grote hopen afval in de straten van 
de stad, zoals hier langs de Jaffastraat, bij de uitgang van de 
Mahane Yehudamarkt.
De gemeentelijke diensten staakten begin januari, omdat bur-
gemeester Nir Barkat het ontslag had aangekondigd van meer 
dan tweeduizend gemeentelijke ambtenaren. Dit deed hij om-
dat het ministerie van Financiën geen extra budget wilde vrij-
maken voor de gemeente, terwijl de stad kampt met een fors 
begrotingstekort. Oppositieleden noemden het onacceptabel 

dat Barkat deze strijd voert over de ruggen van de Jeruzalem-
mers, die letterlijk met de vuilnisbergen voor hun deur zitten. 
Die bergen vormen na verloop van tijd een dringend probleem 
vanwege de hygiëne, iets wat dergelijke stakingen gewoonlijk 
vrij effectief maakt voor het vinden van een oplossing. Die 
oplossing werd dan ook al snel gevonden toen de gemeente 
aankondigde de ontslagen uit te stellen en 45 dagen de tijd te 
nemen om met het ministerie tot een acceptabele regeling te 
komen. Inmiddels zijn de straten (voorlopig) weer schoon.  
| Foto: Flash90

Vuilnisberg
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Kanttekening

Jeruzalem 
zoeken
De media stonden de afgelopen 
weken bol van de kritiek op presi-
dent Trumps besluit om Jeruzalem 
te erkennen als hoofdstad van Israël. 
Met enkel ‘Jeruzalem’ liet hij open of 
hij een ‘ongedeeld’ Jeruzalem bedoelt 
of alleen West-Jeruzalem. Toch viel 
de hele wereld over hem heen, ook 
de Wereldraad van Kerken en de 
Nederlandse regering. Het zou het 
broze evenwicht in het vredesproces 
verstoren. U mag ervan vinden wat u 
wilt. Mij maakt iets anders bezorgd. 

De voorzitter van de Palestijnse Au-
toriteit Abbas reageerde tijdens een 
bezoek aan Turkije dat geheel Jeru-
zalem alleen islamitisch en christelijk 
zal zijn. Alleen voor moslims en chris-
tenen. Joden werden niet genoemd. 
Abbas heeft al veel vaker verklaard 
dat in een toekomstige Palestijnse 
staat geen plaats is voor Joden. Op 
22 december verklaarde Hamasleider 
Haniyeh dat Al Quds (Jeruzalem) de 
religieuze en politieke hoofdstad van 
Palestina is en dat Joden daar niks te 
zoeken hebben. De PLO en Hamas 
vertegenwoordigen samen bijna alle 
Palestijnen. Zij gaan van de andere 
kant dus enorm veel verder. Over 
verstoring van een broos evenwicht 
gesproken.
Wat mij bezorgd maakt is dat hier 
de kerk en de wereldleiders ineens 
zwijgen. Nu klinkt geen kritiek en de 
media zwijgen. Hoe moeten we dit 
duiden? Zegt dat iets over hoe de 
westerse wereld en de kerken denken 
over de plaats van Joden in het land 
van hun vaderen? Deze weken is vaak 
de tekst uit Zacharia 12 geciteerd, 
waar staat dat de Heere Jeruzalem 
zal maken tot een ‘bedwelmende be-
ker’ en een ‘steen’ waaraan de volken 
zich verwonden wanneer ze die optil-
len. Een veelzeggende profetie die in 
onze dagen weer actueel lijkt.

Ik moet zelf denken aan een andere 
en minstens zo indrukwekkende pro-
fetie uit Zacharia 8:22: “Vele natiën 
en machtige volken zullen komen om 
de Here der heerscharen te Jeruzalem 
te zoeken en de gunst des Heren 
af te smeken.” En ze zullen de “slip 
van een Judeese man vastgrijpen, en 
zeggen: wij willen met u gaan, want 
wij hebben gehoord, dat God met u 
is” (vers 23). Wat betekent dit? Wordt 
het straks geestelijk zo donker dat we 
Gods genade alleen nog maar kunnen 
afsmeken in Jeruzalem, bij het Joodse 
volk? De tekst geeft ook hoop: zelfs 
in donkerste tijden zullen het Joodse 
volk en zijn God altijd in Jeruzalem te 
vinden zijn.

Ds. Kees Kant
Bestuurslid Christenen voor Israël

Met de Oslo-akkoorden heeft de PLO 
formeel Israël erkend, maar sinds het 
sluiten van de akkoorden, heeft het 
Palestijnse leiderschap een dualistisch 
beleid gevoerd. Enerzijds hebben de PLO 
en de PA hun volk opgehitst tegen Israël 
en terreur aangemoedigd en verheer-
lijkt. Anderzijds is er wel degelijk veel 
samenwerking tot stand gekomen. Met 
name op het gebied van veiligheid en het 
onderdrukken van terreurgroepen werken 
Israël en de Palestijnse Autoriteit nauw 
samen. Maar de erkenning van Jeruzalem 
als Israëls hoofdstad door president Do-
nald Trump heeft de gemoederen verhit 
en de PLO wil een vuist maken om deze 

Palestijns leiderschap 
in het nauw

Mahmoud Abbas zit een vergadering voor van het uitvoerend comité van de PLO. | Foto: Flash90

Het uitvoerend comité van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) kondigde begin  
januari aan dat het de formele erkenning van Israël wil gaan intrekken en Amerika’s rol  

als bemiddelaar wil opzeggen. Of de dreigementen standhouden, wordt betwijfeld.

Ik val meteen maar met de deur in huis: op vrijdag 
23 februari organiseert de SGP een symposium 
over antisemitisme in Europa en Nederland, in de 
Uilenburger Synagoge in Amsterdam. Deskundige 
sprekers, te weten opperrabbijn Binyomin Jacobs, 
Esther Voet, dr. Bart Wallet en ds. Kees Kant heb-
ben hun medewerking toegezegd.

Mijn voornaamste motief voor dit symposium is de 
maatschappelijke stilte over duidelijke manifestaties van 
Jodenhaat. Een situatie die mij beklemt. Niet het minst 
als christen. Daarbij rijst een cruciale vraag: is antisemi-
tisme een specifiek Joods probleem of is het óns (aller) 
probleem? Die vraag las ik ook terug in een recent verslag 
over een conferentie van Duits-Joodse kunstenaars over 
hun ervaringen met uitingen van Jodenhaat. De stelling-
name van een van de deelnemers sloeg de spijker op de 
kop. Als actrice kreeg zij bij lezingen vaak de persoonlijke 
vraag voorgelegd hoe ze reageerde op antisemitische be-
jegeningen. “Antisemitisch gedrag daagt de hele samenle-
ving uit. Dat beperkt zich allesbehalve tot Joden.”

Deze kritische reflectie sluit aan bij de mening van de 
president van de Centrale Raad van de Joden in Duitsland, 
Josef Schuster. In een bijdrage aan de Allgemeine Jüdi-
sche Wochenzeitung van 5 januari 2018 schreef Schuster: 
“Terwijl velen van ons zich door het antisemitisme in 

toenemende mate bedreigd voelen, wordt Jodenhaat door 
de meerderheid van de maatschappij niet als een dringend 
probleem waargenomen. Joden en Jodinnen voelen zich 
nu en dan alleen gelaten.” Hij wijst er verder ook op dat 
antisemitisme “vele gezichten” kent. De ene keer toont 
Jodenhaat zich openlijk en vulgair, dan weer stilletjes en 
subtiel. “Echter, antisemitisme is steeds in dezelfde mate 
gevaarlijk.” En wel voor de hele samenleving, voeg ik 
eraan toe.

Van openlijke, brute uitingen van antisemitisme geeft 
Schuster enkele schokkende voorbeelden. In Berlijn dreig-
de een zestigjarige man een Israëlische restauranthouder 
met de woorden: “Jullie zullen allemaal in de gaskamers 
belanden.” En op een gymnasium in de Berlijnse wijk 
Wedding kwellen medescholieren van Arabische komaf 
een Joodse jongen met weerzinwekkende kreten als “Hit-
ler was goed, want hij heeft de Joden omgebracht.”

En in Nederland? Als de eigenaar van een koosjer restau-
rant in de hoofdstad – doelwit van een woeste Palestijn 
– tijdens een populaire talkshow vertelt hoe de ramen van 
zijn etablissement regelmatig worden bespuugd, houdt 
iedereen zich stil ... 
Dat kan en mag de houding niet zijn van de Nederlandse 
samenleving tegenover Jodenhaat in ons midden. Vandaar 
nut en noodzaak van het symposium over antisemitisme 
op vrijdag 23 februari te Amsterdam. » Meld u vast aan bij 
elise.vandoorn@ep.europa.eu!
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Niet de ogen sluiten voor groeiend antisemitisme!

stap te bestraffen. Consequente navolging 
van dit voornemen zou inhouden dat de 
Palestijnen deze samenwerkingsvormen 
ook stopzetten.

Twijfel
De Israëlische nieuwsdienst The Media 
Line sprak diverse Palestijnen over het 
PLO-voornemen om de erkenning van 
Israël op te zeggen. Veel van de geïnter-
viewden steunen het sentiment achter 
het voornemen, maar denken dat er wei-
nig van terechtkomt. Er heerst een groot 
wantrouwen in de eigen politici. Ook 
menen diverse ondervraagden dat de stap 
contraproductief zal werken. Zij menen 

dat het opzeggen van alle samenwerking 
de Palestijnse samenleving in chaos zal 
storten.
De PLO zoekt naar mogelijkheden om 
via internationale kanalen erkenning te 
winnen. PA-voorzitter Mahmoud Abbas 
heeft al voorzichtig bij de EU gepolst of 
er meer geld in zit voor de Palestijnen, 
mocht Trump de geldkraan van VS-steun 
aan de Palestijnen dichtdraaien. Of het 
opzeggen van alle samenwerkingsvormen 
goed zal vallen bij partijen als de EU, valt 
te betwijfelen.

Kat in het nauw
Het lijkt erop dat de Palestijnen geen 
kant op kunnen en maar wat schreeu-
wen. Dat zou ertoe kunnen leiden dat de 
druk van president Trump effectief zal 
blijken en dat de Palestijnen na een hoop 
geschreeuw eindelijk bereid zullen zijn 
tot echte concessies. Maar het kan ook 
anders uitpakken. De Palestijnen kun-
nen ook de spreekwoordelijke ‘kat in het 
nauw’ zijn die rare sprongen kan maken. 
Ook valt nog maar te bezien welke rol de 
EU wil spelen. Gezien de Israëlpolitiek 
van de laatste jaren en de Europese reac-
tie op Trumps erkenning van Jeruzalem, 
lijkt het niet ondenkbaar dat de EU de 
Palestijnen zal omarmen en hun strijd te-
gen Israël in de internationale arena gaat 
behartigen. De tijd zal het leren. (RR)
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Ik geloof in de  
heilsgeschiedenis

Kennis en 
liefde
Sinds april 2017 is in het Israël-
centrum een tentoonstelling over 
Jeruzalem te zien. Ieder die die 
tentoonstelling bezoekt, kan aan de 
hand van een vragenboekje de multi-
mediale tentoonstelling bekijken. De 
eerste vraag in het boekje luidt: “Wie 
maakte Jeruzalem tot hoofdstad 
van Israël?” Er zijn drie antwoorden 
mogelijk: Jezus, David of Salomo. Na 
afgelopen december had nog een 
vierde antwoord kunnen worden 
toegevoegd, namelijk: Trump. Zonder 
Bijbelkennis zouden velen wellicht 
Trump hebben ingevuld. Ik vroeg het 
één van onze dochters die binnenkort 
als au pair in Jeruzalem gaat werken.
Ook zij aarzelde even.

Ik denk dat het heel belangrijk is om 
bij onze liefde voor Israël en het Jood-
se volk kennis te voegen, en dan ga 
je je realiseren dat we eigenlijk maar 
weinig weten. Een tijdje geleden zei 
een jonge vrouw tegen mij dat ze 
graag consulente wilde worden voor 
het Israël Producten Centrum (IPC). 
Ze had echter één moeilijkheid, ze 
wist niet zo veel. Dat voelde voor 
haar als een enorm obstakel. Ik denk 
echter dat alle Israëlconsulenten zich 
telkens weer realiseren dat we niet 
alles weten over Gods plan met Is-
raël. Het is echter belangrijk om ook 
ons hart te laten spreken en dat doen 
de consulenten van het IPC.

Nodig in 2018 eens een consulente 
uit om te vertellen over Gods plan 
met Israël of om te laten zien wat 
een verscheidenheid aan producten 
het terugkerende Joodse volk maakt. 
Dat kan in een kleine huisbijeen-
komst of gewoon in uw gemeente bij 
een open avond of een gezellig open 
huis bij u thuis, geheel verzorgd door 
iemand met kennis en liefde voor 
Israël.
Misschien bent u zelf wel iemand 
die consulente mag worden. Ik kan u 
verzekeren dat u dan een gezegend 
mens bent. Het zal uw leven verrijken 
en u kunt een lichtje en een zegen 
voor Israël zijn. Over Jeruzalem kunt 
u zeggen: dat is de stad van de grote 
Koning, die we spoedig verwachten. 
Dát is de reden dat het Joodse volk 
thuiskomt. Daarom is er ook zo veel 
discussie over Jeruzalem. Wij mogen 
erop vertrouwen dat God niet op-
geeft en het plan dat Hij begonnen is 
zeker zal volvoeren.

P.S. Ik hoop dat onze dochter na 
terugkomst uit Jeruzalem ook con-
sulente van het IPC gaat worden, en 
houd u graag op de hoogte.

Mensen zeggen weleens tegen mij: ik ben meer van de kleine  
lijn en jij van de grote. En misschien is dat ook wel zo.

Column
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Roger van Oordt 
rvoordt@cvi.nl

Foto: Jonas Weckschmied

Het kleine is natuurlijk belangrijk. God spreekt ons door 
Zijn woord persoonlijk aan. Hij vraagt om bekering en om te 
geloven dat Zijn Zoon de zonden van de wereld heeft weg-
gedragen. God vraagt ons om Hem te eren en te dienen en 
de Heilige Geest helpt ons. Paulus schrijft zelfs: “Ik leef niet 
meer, maar Christus leeft in mij!” En dat kleurt ons leven. We 
zijn christenen! Joden zeggen weleens tegen mij: “Jullie heb-
ben een echte verlossingsgodsdienst”. En dat is ook zo. We 
zijn verlost uit de duisternis en overgezet in het koninkrijk 
van Christus. Maar dat is lang niet het enige.

Kerkgeschiedenis
Lang geleden, in het begin van de kerkgeschiedenis, toen het 
evangelie de wereld bereikte, heeft de christelijke leer zich 
verzoend met de Griekse denkwereld uit zijn tijd. Dat was 
niet eens zo bewust. Zo ging dat in die dagen, het nieuwe 
nam dingen van het oude over. De Griekse filosofie geloofde 
dat er ergens in het universum een zuiver geestelijke wereld 
was. Na je dood kwam je daar, verlost uit dit aardse jammer-
dal. Om er te komen moest je in dit leven verlicht worden 
met ware kennis over de goden in de eerste plaats en over de 
schepping en de echte aard van de dingen in de tweede plaats. 
Het zou niet lang duren of christenen geloofden dat de hemel 
het uiteindelijke doel van het geloof was.
Ik ben een aantal preken aan het lezen van Cyrillus, bisschop 
van Jeruzalem in de vierde eeuw. Hij houdt deze preken voor 
zijn catechisanten. Zij hebben voor de vastentijd aangegeven 
in de paasnacht gedoopt en gezalfd te willen worden en in de 
veertig dagen daaraan vooraf geeft Cyrillus hun onderwijs. De 
catechumenen worden ‘verlichten’ genoemd en de bisschop 
wijdt hen daartoe in in de diepere kennis van zaken. Het gaat 
over wie God is en wat de Drie-eenheid betekent en wat het 
christelijk leven behelst. Cyrillus bewijst de vanzelfsprekende 
waarheid van het evangelie met teksten uit het Oude Testa-
ment. Die worden vaak vergeestelijkt om als bewijs te dienen. 
Cyrillus ziet daar niets verkeerds in. Integendeel: hij be-
schouwt dat als een diepere lezing van de Bijbel. Het einddoel 
van het geloof is de ziel die de hemel binnengaat. Jeruzalem, 
Israël en de aarde spelen geen rol meer.

Heilsgeschiedenis
Misschien dat deze traditie binnen de kerk nog steeds voel-
baar is. Niet volkomen verkeerd, maar wel individualistisch 
en eenzijdig. Want Jezus is meer dan de Verlosser van onze 
ziel en de Bijbel belooft meer. In de Bijbel horen we spreken 
over de grote daden van God. Psalm 136 roemt de schepping, 
de uittocht uit Egypte, de doortocht door de Schelfzee, de 
woestijnreis en het binnengaan van het Beloofde Land. An-
dere psalmen bezingen Jeruzalem, de stad van God, en pro-
feten spreken over de toekomstige heerlijkheid van het land 
en de Zoon van David die regeren zal in Sion. We horen van 
vrede op aarde en dat iedereen God zal dienen. Het evan-
gelie spreekt over de geboorte van de Messias en dat God 
door Hem alle dingen met zich verzoent. We horen over de 
Heilige Geest op Pinksteren en dat mensen de gaven van 
de toekomende eeuw proeven. We zien dat het evangelie 
vanuit Jeruzalem de wereld ingaat, we zien de kinderen van 
Israël volgen en ons wordt verteld dat zij omwille van God 
verguisd zullen worden en dat Jeruzalem door de heidenen 
vertreden zal worden. 
Maar we horen ook dat de tijden van de volken vol zullen 
raken, als het Woord van God heel de wereld bereikt heeft. 
We lezen dat God een keer zal brengen in het lot van Jeru-
zalem en Israël en dat de naties Jeruzalem zullen betwisten 
en dat dan de Messias komen zal. Dat is de grote lijn van de 
heilsgeschiedenis: God op weg naar de eerste bladzijde van 
de Bijbel. En nergens is Israël uit beeld. Als de toekomende 
eeuw aanbreekt, heeft God Israël niet afgeschreven, niet 
ingewisseld, nee, dan blijkt opnieuw hoe groot de trouw van 
God is.

En geloven in Jezus heeft daar alles mee te maken. In de 
eredienst worden de grote daden van God bezongen en 
verkondigd. Er is meer dan mijn persoonlijke geloof of om 
het anders te zeggen: mijn leven met God speelt zich af in 
de bedding van de heilsgeschiedenis en omdat die zich in 
haar laatste dagen concentreert op Jeruzalem en Israël zijn 
we daarbij volop betrokken, waar en hoe we maar kunnen. 
Dat is christelijk!



Shalomkaarten uitdelen
“Kijk, deze kaart is voor u!” In de straten van Jeruzalem 
deelden we vorige maand Shalomkaarten uit. “Voor mij? Wat 
aardig. Van wie dan?” Nieuwsgierig en ontroerd bekijken ve-
len de kaart die zij krijgen. Misschien was het uw kaart wel. 
Want op de vele avonden en bijeenkomsten die we organi-
seren delen we Shalomkaarten uit, zodat u de kaart kan in-
vullen. Als groet, als shalom, aan iemand in Israël. De moeite 
van het invullen van de kaart is klein, maar het gebaar dat u 
ermee maakt is groot. Keer op keer zijn de Israëli’s blij ver-
rast een kaartje te krijgen. En het zal niet de eerste keer zijn 
dat de ontvanger een bericht terugstuurt en er vriendschap-
pen ontstaan. Maar of u nu wel of geen bericht terugkrijgt, 
wij blijven uw kaarten in Israël uitdelen en mogen velen 
hiermee bemoedigen. 

De afgelopen jaren konden steeds kleine aantallen Joden uit In-
dia terugkeren. Inmiddels zijn er drieduizend van de tienduizend 
in Israël. Dat betekent dat er nog zo’n zevenduizend wachten. 
Voor ouderen is dat wachten moeilijk. Ze hebben soms kinde-
ren en kleinkinderen in Israël. Maar zullen ze die ooit nog zien? 
Zullen ze Jeruzalem ooit in dit leven nog mogen zien? Het is 
een wachten vol onzekerheid. Maar het verlangen wordt er niet 
minder om. Wanneer komt het verlossende woord, wanneer de 
toestemming om naar Israël te gaan?

Wachten
De Bnei Menashe wachten al 2700 jaar. Maar juist nu de mo-
gelijkheden er zijn en er zo nu en dan een groep naar Israël 
vertrekt, is de diepe wens om naar Israël te gaan niet meer naar 
de achtergrond van je gedachten te duwen. Zij gingen, dus jij wilt 
ook. Je wilt dat wonder van het terugkeren naar het land van je 
voorouders ervaren. Maar nog meer, je wilt in Israël zijn.

Financiën
Voor tweehonderd van Bnei Menashe bestaat er een mogelijk-
heid terug te kunnen keren begin maart. Er is opvang geregeld in 
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Al 2700 jaar wonen ze ver weg van hun thuis. Al die jaren verlangden ze ernaar om naar huis terug te kunnen keren. 
De Bnei Menashe in het afgelegen noordoosten van India verlangen met hart en ziel naar Sion.

Hoelang moeten 
zij nog wachten?

kort nieuws

Egypte is boos
Egypte is boos op de New York Times. 
De Amerikaanse krant bracht een 
bericht over wat er gaande was in de 
Egyptische media. In die media werd 
duidelijk dat een hoge overheidsver-
tegenwoordiger Egyptische media 
had laten weten dat de regering niet 
blij was met het besluit van presi-
dent Trump om Jeruzalem als Israëls 
hoofdstad te erkennen. Tegelijk 
maakt het Egypte eigenlijk niet uit 
welke stad de hoofdstad van een 
mogelijke Palestijnse staat wordt; 
Ramallah is ook goed wat Egypte 
betreft. Nu het bericht ook buiten 
de Arabische media in de westerse 
media is beland, is Egypte boos op de 
New York Times.

Jodenhaat in Tunesië
De onrust in Tunesië keerde zich 
afgelopen maand ook tegen de 
Joden daar. Op Djerba werd er met 
brandbommen gegooid naar Joodse 
gebouwen, waaronder een Joodse 
school en een synagoge. Van echte 
schade was geen sprake, maar de 
schrik zat er goed in. De Tunesische 
overheid heeft de bescherming van 
Joodse instellingen opgeschroefd.

‘Bezoek 
concentratiekamp’

Een gemeenteambtenaar van de 
stad Berlijn vindt dat iedereen een 
keer een bezoek aan een voormalig 
concentratiekamp moet brengen. 
Sawsan Chebli is zelf moslim en van 
Palestijnse a� omst. Juist ook met het 
oog op de integratie van immigran-
ten lijkt Chebli dit zinvol. De Joodse 
gemeenschap in Duitsland vindt het 
voorstel sympathiek, maar weet niet 
of het haalbaar is. | Foto: Flash90

Israëlische resolutie VN
Een Israëlische resolutie is in de VN 
met grote meerderheid aangenomen. 
Nog nooit eerder steunden zoveel 
landen een Israelische resolutie. Israël 
diende in november een resolutie in 
die focust op het gebruik van land-
bouwtechnieken voor duurzame ont-
wikkeling. 117 landen steunden het 
voorstel, alleen Syrië stemde tegen 
en de Arabische landen onthielden 
zich van stemming.

In november mochten 162 Bnei Menashe terugkeren naar Israël. Zij worden enthousiast verwelkomd door Michael Freund op Ben Gurion. | Foto: Shavei Israel

Israël, maar nu nog de fi nanciën. Zonder fi nanciën kan deze reis 
niet doorgaan, dan kunnen de vliegtickets niet geboekt wor-
den en blijven de mensen waar ze zijn. Hoelang moeten zij nog 
wachten?

»  Beantwoordt u het verlangen van deze Bnei Menashe en helpt 
u hen terug te keren? Een ticket kost 900 euro. U kunt uw gift 
overmaken op NL38 ABNA 0529 310 252 met de vermelding 
’Bnei Menashe’. We hopen dat wij honderd Bnei Menashe in 
staat kunnen stellen de reis naar huis te maken. We vragen u 
ook om gebed. Bid dat het verlangen om terug te keren naar 
Israël vervuld mag worden.

Foto: CvI
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Welk Europa?

Gedachtesprongen

De Europese Unie kwam op uit de as van de Tweede Wereld-
oorlog. Een oorlog, waarin wij, het Joodse volk, een overwel-
digend pijnlijke prijs betaalden. Het refrein klonk ‘nooit weer’ 
en het nobele idee ontstond om een unie te scheppen waarin 
iedereen samenwerkte. Een Europa van gedeelde belangen, 
vrije beweging voor mensen en respect voor fundamentele 
waarden.
Het was een mooi idee. Maar zoals dat zo vaak gaat in het 
leven, reflecteert de werkelijkheid maar weinig van het idee. 
Overtuigingen op zichzelf zijn niet zoveel waard. Je hebt de 
wilskracht nodig om ze tot leven te laten komen. Het is deze 
afwijking tussen het ideaal en de werkelijkheid waar wij het 
als Joden vandaag de dag mee te stellen hebben.

Hoe kan het zijn dat in een Europa dat zogenaamd vrijheid 
van godsdienst garandeert het antisemitisme groeit? Dat 
Joodse gemeenschappen gerechtelijke actie moeten voeren 
om toegang tot koosjer vlees te behouden en het ritueel van 
de besnijdenis te beschermen? Dat we zelfs maar om een 
speciale EU-gezant moesten vragen om het probleem van 
antisemitisme aan te pakken?
Ergens zijn de ideeën van de grondleggers van de EU verloren 
gegaan. Zijn die ideeën minder relevant geworden? Zaten de 
leiders van de Europese Unie zo zelfvoldaan in hun ivoren 

toren dat ze niet hebben opgemerkt hoe oude Europese, met 
haat vervulde ideeën weer naar de oppervlakte stegen?
Beide vragen hebben dringend antwoord nodig. Later dit 
voorjaar zal de European Jewish Association Joodse gemeen-
schappen en politieke leiders bij elkaar roepen voor een grote 
conferentie in het Europese Parlement in Brussel. Waarom? 
Omdat alles wat mis gaat in Europa zijn weerslag vindt op 
ons. Neonazi’s marcheren weer door de straten. Synagogen 
worden met brandbommen bestookt. Joodse studenten wor-
den gehinderd om hun feestdagen te houden en de koosjere 
slacht wordt verboden. Het recht op de besnijdenis wordt be-
twist. Al deze dingen vinden in deze dagen plaats in Europa.

Onze taak in 2018 is om onze stemmen krachtiger en luider 
te laten horen dan ooit. We zullen de EU uit haar lusteloze 
sluimer moeten opwekken om te verzekeren dat woorden 
geen woorden blijven, maar dat het tijd is om echt op te staan 
en te strijden voor rechten voor minderheden.

De Franse president Macron zegt: ‘Europa is terug’. Maar ziet 
u het probleem, meneer Macron? De Joden vragen zich steeds 
meer af: welk Europa bedoelt u?

Rabbijn Margolin is voorzitter van de Rabbijnse Raad voor Europa.

Jaarboek
De afgelopen twee maanden gaf 
mij nogal wat stof voor gedach-
tesprongen. Ook al vanwege het 
overlijden van mijn vrouw eind 
augustus vorig jaar. Waar richt je 
je dan op? “Mijn tijden zijn in Uw 
hand”.

En toen werd ik bepaald bij de zo-
genaamde ‘eeuwigheidszondag’, do-
denherdenking in sommige kerken 
op 26 november. De afsluiting van 
het kerkelijk jaar. En dan met ad-
vent het begin van weer een nieuw 
jaarboek of almanak zo u wilt. En 
ook de opgeklopte ‘kerstigheden’ 
met de boom als hoogtepunt.

Allemaal bekend natuurlijk, we 
weten niet anders. Maar is dat 
eigenlijk wel zo. We kennen toch 
een Bijbels jaarboek. Ook met 
gedenkdagen en feesten. Zelfs hoge 
feesten. Het Bijbelboek Leviti-
cus hoofdstuk 23 is toch wel zeer 
bepalend! “In de eerste maand (…) 
is het pascha voor de Here” (v.5). 
En verder in Deuteronomium 16 
wordt nogmaals gesproken om de 
maand Abib (lentemaand) in acht 
te nemen vanwege het pascha. 
Wat een begin van de kalender! 
Uittocht en opstanding! Helaas zijn 
we deze kalender kwijt. Omdat we 
al eeuwen lang opgescheept zitten 
met een Romeinse kalender zijn we 
de eigenlijke tel kwijt en lopen we 
uit de pas.

Na al die eeuwen zijn we er aan 
gewend geraakt en hinken maar 
voort en komen zo nooit aan het 
sublieme Loofhuttenfeest toe met 
de heerlijke beloften dat de volken 
daar eens in vrede zullen komen. 
Waar? In Jeruzalem! De profeet Za-
charia heeft hierover geschreven. In 
hoofdstuk 14:16 met name, maar de 
plaats waar alles zal gaan gebeuren 
wel heel duidelijk in hoofdstuk 8 
twaalf keer onderstreept door het 
“zo zegt de Here der heerscharen”. 

Ook dat doorkruiste mijn gedach-
ten toen in de dagen voor Kerst de 
stad weer eens duidelijk benoemd 
werd. Per slot zal Jeruzalem blijven 
staan op zijn plaats te Jeruzalem. 
Zacharia 12:6
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Europa is politiek aan het veranderen. Een dergelijke verandering is, voor wat de Joden betreft,  
zelden iets goeds. We hoeven alleen maar in herinnering te roepen wat er in het verleden gebeurde  

toen nationalisme landen tegen elkaar in het  harnas jaagde. Elke kwaadaardige ideologie heeft  
een zondebok nodig. Joden eindigen vaak in de rol van Azazel.

Bert Koning
bkoning@cvi.nl

Een groep overlevenden van de 
Holocaust heeft zich afgelopen jaar 
ingezet om mensen bewust te maken 
van het leed van de Holocaust. Ze 
vroegen de kijker hun filmpje te delen 
met de hashtag #WeRemember.

Met een nieuw filmpje komen ze terug 
op hun actie. Ze zeggen: het werk-
te fantastisch en faalde hopeloos. 
Want, zo zeggen ze, velen deelden de 
oproep, maar nog altijd is er haat in de 
wereld.
De haat tegen Joden uit zich steeds 
openlijker. En we lijken met elkaar wel 
jaknikkers; we bevestigen allemaal dat 
Jodenhaat niet mag, dat het verschrik-
kelijk is als er antisemitische leuzen in 
het voetbalstadion klinken. We zeggen 
veel, maar wat doen we daadwerkelijk? 
Ik ondersteun van harte de steunbe-
tuigingen zoals de spontane actie om 
te dineren bij HaCarmel of het delen 
van de video van de Holocaustoverle-

venden. Maar pakken we daarmee de 
kern aan? Of is het zoals de overleven-
den uit het filmpje zeiden: het werkte 
fantastisch en faalde hopeloos?

We verzamelen de meldingen van anti-
semitisme, er worden congressen over 
het onderwerp georganiseerd, maar 
tegelijk wordt de beveiliging van Jood-
se instelling nog altijd eerder opge-
schroefd dan teruggedraaid. Is wat we 
menen te doen werkelijk zinvol? Ruim 
een maand geleden was er een bijeen-
komst waarop de EU-coördinator voor 
de bestrijding van antisemitisme sprak, 
Katharina von Schnurbein. Zij stelde 
dat de aanpak faalt, niet omdat wat 
gedaan wordt verkeerd is, maar omdat 
het te weinig is. Er is een minimum 
nodig om werkelijk effect te sorteren, 
en dat minimum wordt bij lange na 
niet gehaald. Eigenlijk zou je het dus 
kunnen samenvatten met de woorden 
van de eerder genoemde Holocausto-

verlevenden: het werkte fantastisch en 
faalde hopeloos.

Wat overblijft is de vraag: hoe gaan 
wij ervoor zorgen dat we glorieus 
slagen in plaats van hopeloos falen 
in de aanpak van antisemitisme? Die 
vraag heeft twee antwoorden: we 
moeten meer doen; we tolereren geen 
voetbalspreekkoren meer, we nemen 
elke aangifte van antisemitisme zeer 
serieus, we praten er niet omheen en 
noemen antisemitisme bij de naam.
Maar om die aanpak te realiseren is 
het ook nodig dat we diep doordron-
gen zijn van het waarom van Joden-
haat. Waarom hebben we al eeuwen 
en eeuwen Jodenhaat in de wereld? 
Wie op zoek gaat naar het antwoord, 
zal het vinden.

#WeRemember
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Welk Europa zal de overhand krijgen? Het verlichte, op samenwerking en vrede gerichte Europa, of de oude demonen van het Europese antisemitisme?  
| Foto: Pedro Lastra



Tijdens de Tweede Wereldoorlog deed het Rode Kruis niets voor de Joden, terwijl die werden  
gediscrimineerd, vervolgd, weggevoerd en vermoord. Opperrabbijn Binyomin Jacobs en  
Rode Kruis-voorzitter Inge Brakman spraken over de erkenning van dit tekortschieten.

Rode Kruis erkent tekortschieten tijdens oorlog

‘Excuses zijn nooit te laat’

Foto: Flash90

israël aktueel | februari 2018 

7
R

u
b

e
n

 R
id

d
e

rh
o

f

Jarenlang werd dit negeren van het lot 
van de Nederlandse Joden diep wegge-
stopt. Daar kwam enkele jaren geleden 
verandering in. Het Nederlandse Rode 
Kruis erkende dat men dit verleden 
onder ogen moest zien. Inge Brakman 
werd in 2012 voorzitter: “Al vóór mijn 
aantreden was er een documentaire 
uitgebracht waarin Joodse overlevenden 
vertelden hoe zij het uitblijven van hulp 
van het Rode Kruis hadden ervaren. Dat 
heeft een diepe indruk op ons gemaakt. 
En daar wilden we iets mee. We hebben 
daarom besloten om een ona�ankelijk 
onderzoek te laten doen door het NIOD. 
Het resultaat daarvan is een vuistdik, 
ontluisterend boek, waaruit blijkt dat, 
afgezien van enkele plaatselijke initi-
atieven, het Nederlandse Rode Kruis 
inderdaad niets heeft gedaan voor de 
vervolgde Joden. Niet in Nederland en 
niet in het buitenland. Ik heb het boek 
tijdens het lezen vaak opzij moeten leg-
gen, omdat het me teveel werd.”

Zorgen
Het heeft meer dan zeventig jaar 
geduurd voordat het Rode Kruis zijn 
verleden erkende en excuses aanbood. 
Hoe is dat op de Joodse gemeenschap 
overgekomen?
Rabbijn Jacobs: “Ik kan natuurlijk niet 
namens de hele Joodse gemeenschap 
spreken. Er zijn er velen die zeggen: dit 
verandert niets. De overlevenden van 
de oorlog zijn er bijna niet meer. Ik, 
als tweede generatie, ben opgegroeid 
met het sentiment ‘geef niets aan het 
Rode Kruis’. Dat werd niet uitgelegd. 
Dat werd met de paplepel ingegoten. 
Maar persoonlijk vind ik het geweldig 
dat het Rode Kruis dit heeft gedaan. Ik 
vind het heel bemoedigend. Dat je als 
huidig bestuur en directie – ook al heb 
je er feitelijk niets mee te maken gehad – 
toch zegt ‘we hebben gefaald en bieden 

hiervoor excuses aan’. Toch weet ik nog 
niet of ik het Rode Kruis wil steunen. Ik 
maak me namelijk zorgen dat – vergeef 
me dat ik chargeer – mijn dubbeltje 
terechtkomt bij Palestijnse ambulances 
waarin bommen worden vervoerd om 
Israël te treffen. Het Internationale Rode 
Kruis is naar mijn smaak te politiek bezig 
en neemt wat Israël betreft een antizio-
nistische houding aan. Dat staat voor mij 
gelijk aan antisemitisme en geeft dus een 
nare smaak.”

Hulpbehoevenden centraal
Brakman: “We moeten heel voorzichtig 
zijn om als hulporganisatie niet verstrikt 
te raken in politiek. Het belangrijkste 
is dat we de hulpbehoevenden centraal 
stellen. Dat we als organisatie trouw 
blijven aan onze missie en dat we die 
partijen die daar invulling aan willen 
geven, steunen en faciliteren. Met die 
houding kun je ook buiten politieke 
spelletjes blijven. Als we dan de geschie-
denis van het Nederlandse Rode Kruis in 
de oorlog bekijken, zie je dat die houding 
niet is getoond.”
 “Omdat het bestuur zich toen juist liet 
leiden door de politiek”, vult Jacobs haar 
aan. “Ik denk dat het heel belangrijk is 
dat jullie nu als Rode Kruis in Nederland 
begrip tonen voor die zorgen over de 
politiek van het Internationale Rode 
Kruis en dat jullie duidelijk zeggen: 
‘we begrijpen dat dit leeft’ en dat je zo 
veel mogelijk probeert om van onder af 
invulling te geven aan je kernwaarden, 
gedreven door humaniteit en op geen 
enkele wijze door politiek.”

Dilemma’s
Brakman: “Er is de Joden door de ge-
schiedenis heen zo veel leed en onrecht 
aangedaan. Het besef dat op het hoog-
tepunt van hun hulpbehoevendheid de 
organisatie bij uitstek om die hulp te bie-

den, het Rode Kruis, heeft gefaald, heeft 
mij persoonlijk het meest geraakt in dit 
hele verhaal. Ik hou van het Rode Kruis, 
omdat het er juist is voor de slachtof-
fers. En dat dát is nagelaten tijdens de 
Tweede Wereldoorlog ... Daar kun je 
als organisatie niet mee in het reine 
komen, maar je moet het wel erkennen 
en onderzoeken en eruit leren. Want het 
is ook een onderdeel van het menselijk 
tekort. Mensen zijn van nature geen 
helden. Daarom moet je – zeker als je op 
een positie van verantwoordelijkheid zit 
– kennis nemen van de morele dilem-
ma’s die er spelen, zodat je, als het erop 
aankomt, aan de goede kant staat. En dat 
moet je keer op keer herhalen. Die lessen 
willen wij trekken uit dit onderzoek. We 
nemen die lessen op in onze introductie 
voor vrijwilligers en nieuwe bestuurders 
en in de workshops die we geven. Zo 
willen we die lessen ook borgen voor de 
toekomst.”

Voortrekkersfunctie
“Ik hoop dat het Rode Kruis een voor-
trekkersfunctie zal vervullen”, conclu-
deert rabbijn Jacobs het gesprek. “Er 
zijn nog veel organisaties en instituten 
die zich nog nooit hebben verontschul-
digd voor hun rol ten aanzien van de 
Joden tijdens de oorlog. Prinses Beatrix 
heeft dat destijds gedaan, maar niet 
namens de regering. Vanuit de regering 
zijn er nooit verontschuldigingen ge-
weest. En ook niet bijvoorbeeld vanuit 
de NS. Ik zou het mooi vinden als het 
Rode Kruis gaat zeggen ‘wij hebben 
ons verleden onder ogen gezien en 
willen ervan leren. We hebben excuses 
aangeboden en we roepen jullie op om 
dit óók te doen.’ Daarmee zou het Rode 
Kruis volgens mij ook de sympathie 
binnen de Joodse gemeenschap terug-
winnen. Natuurlijk is het laat, maar te 
laat bestaat voor mij niet.”

interview

kort nieuws

Vogelvriendelijke 
windmolens

Een jaar lang zochten onderzoekers 
naar vogels die door windturbines op 
de Golanhoogvlakte waren gedood. 
Er bleken meer vogels in aanvaring te 
komen met de molenwieken dan het 
Israëlische natuurbeheer toelaatbaar 
vindt en daarom wordt er gezocht 
naar een oplossing. Men overweegt 
nu een radarsysteem dat de mo-
lens stilzet als er vogels in de buurt 
vliegen.  
| Foto: Flash90

Een lang leven
De levensverwachting voor Arabieren 
in het Midden-Oosten is nergens zo 
hoog als in Israël. Dat bleek onlangs 
uit een onderzoek van het Taub Cen-
trum voor Sociaal Beleid. Arabieren 
in Israël werden in 2015 gemiddeld 79 
jaar oud. Dat is ouder dan zelfs in de 
steenrijke Arabische golfstaatjes. Ara-
bieren in Israël kunnen gebruikmaken 
van alle medische voorzieningen die 
de Joodse staat te bieden heeft.

Belang van Sjabbat
Orthodoxe partijen willen graag dat 
winkels in Israël op Sjabbat gesloten 
blijven. Knessetlid Yisrael Eichler van 
de Verenigd Thora Jodendompartij 
noemde hierbij de hoge mate waarin 
Joden in Amerika assimileren en hun 
Jodendom verliezen. Het niet houden 
van de Sjabbat speelt hierbij een 
grote rol. Eichler noemde deze assi-
milatie zelfs een‘stille holocaust’. Het 
trouw blijven aan de Sjabbat dient 
om Israël Joods te houden, betoogde 
hij. | Foto: Flash90

Landkwesties
Wanneer Joden en Palestijnen een 
dispuut hebben over land, belandt dit 
momenteel bij het Israëlische Hoog-
gerechtshof. Hier wil de Israëlische 
minister van Justitie Ayelet Shaked 
een einde aan maken. Dergelijke 
kwesties horen thuis bij het civiele 
hof in Jeruzalem, betoogt ze. Het 
Hooggerechtshof wordt er boven-
dien politiek door belast.

Rode Kruisvoorzitter Inge Brakman en opperrabbijn Binyomin Jacobs in het Cheider in Amsterdam. | Foto: CvI
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Schrijver Guus Luijters stelde in 2012 
met beeldredacteur Aline Pennewaard 
van het Stadsarchief van Amsterdam 
het boek In Memoriam samen. Driedui-
zend foto’s van kinderen die tussen 15 
juli 1942 en 13 september 1944 vanuit 
Nederland werden gedeporteerd. 
Eerder was de tentoonstelling te zien in 
het stadsarchief van Amsterdam. Na de 
publicatie van het boek en de tentoon-
stelling kregen de samenstellers van 
In Memoriam nog eens zevenhonderd 
nieuwe foto’s toegestuurd, die als bijlage 
bij het boek zijn opgenomen. Ook naar 
aanleiding van de tentoonstelling in Is-
raël wordt verwacht dat er nieuwe foto’s 
zullen opduiken.

De opening in Israël werd verricht door 
Guus Luijters. “Hier in Israël zijn de 
kinderen eindelijk thuis”, zei hij.

Een bizarre, enge, afschuwelijke ten-
toonstelling. Eindeloze rijen met foto’s 
met daaronder de naam, de plaats en 
de datum van geboorte en overlijden. 
Al die rijen. Waar kijk je naar? Ik heb 
geen idee en loop wat onhandig rond. 
Foto’s met kinderen die lachen en 
poseren. Soms in een klas, dan met de 
familie. Het geroezemoes om me heen 
van de andere bezoekers irriteert me. 
Het hoort stil te zijn, gaat door mijn 
hoofd. Ik voel me koud, ijskoud, ook 
zo veel emotie dat ik me geen raad 
weet. Ik zie de foto’s, maar ook weer 
niet. Iedere blik die ik opvang doet 
pijn.

Na een paar minuten, komt een vriend 
me vertellen dat hij ergens een ‘Nihom’ 
heeft gezien. Ik vind Dani en Karel. 
Twee neven van mijn vader.

Dani Nihom
11-10-1936, Nijkerk
11-06-1943, Sobibor

Karel Nihom
20-03-1933, Nijkerk
11-06-1943, Sobibor

Ik ken de foto’s. Ik ken hun namen. Ze 
zijn, samen met al onze andere vermoor-
de familieleden, onderdeel van mijn 
leven. Hen zo te zien, samen met die 
duizenden andere kinderen, raakt me 
diep. Ik wil weg uit deze ruimte. Eenmaal 
buiten voel ik me schuldig. Ik heb niet 
alle foto’s goed bekeken, eigenlijk heb ik 
helemaal geen foto goed gezien. Het doet 
te veel pijn, het is te onbegrijpelijk. Maar 
ook … een bijzondere tentoonstelling. 
De kinderen hebben tenminste nog een 
gezicht en een naam. Eindelijk thuis.

Op 6 december jl. werd de tentoonstelling In Memoriam in het museum van 
kibboets Lohamei HaGeta’ot geopend. De expositie bestaat uit duizenden foto’s 

van gedeporteerde en vermoorde Joodse, Roma- en Sintikinderen.

Wij hebben Mutti nooit 
meer gezien
Tijdens de nazitijd worden in Duitsland 
drie kleine kinderen door hun moeder 
op de trein gezet naar Nederland. Een 
jongen en zijn twee zusjes. De meisjes 
komen uiteindelijk terecht bij de non-
nen in Amersfoort. Pas veel later horen 
ze dat hun Joodse vader door de nazi’s 
is vermoord, nadat hij zonder opgaaf 
van redenen in 1936 was gevangenge-
zet. Moeder komt een enkele keer naar 
Nederland om de kinderen te bezoe-
ken totdat dat niet meer mogelijk is 
na 1943. 
Op zeer heldere en eenvoudige wijze 
vertelt Luise Jacobs haar levensverhaal. 
Voor kinderen begrijpelijk – en dat is 
ook de bedoeling van de schrijfster. 
Opdat ook jongere generaties zullen 
weten welke hartverscheurende ge-
beurtenissen hebben plaatsgevonden. 
Door hard te studeren en te werken 
probeert Luise het verdriet te verge-
ten, maar de echte confrontatie vindt 
pas in de jaren negentig plaats. (PvdH)

»    Luise Jacobs; 
Wij hebben 
Mutti nooit meer 
gezien - Kinderen 
vluchten voor de 
nazi’s; Verbum; 
€ 14,95

De geschiedenis van 
de Joden 2
Hoe boeiend kan geschiedschrij-
ving zijn. Als je het over het begrip 
geschiedenis hebt, denken de meeste 
mensen aan een saaie opsomming 
van jaartallen en feiten. Dit boek – 
onderdeel van een driedelig stan-
daardwerk – is het volslagen tegen-
deel daarvan. De historicus Simon 
Schama vertelt meeslepende verha-
len over Joodse mensen van hoog tot 
laag in hun historische context. Deze 
manier van geschiedbeschrijving leest 
als een spannende roman. Als lezer 
ben je niet alleen toeschouwer maar 
voel je je bijna deelnemer van de 
gebeurtenissen van het Joodse volk in 
de diaspora, dat door de eeuwen he-
laas ook gekenmerkt wordt door ver-
volging, verdrijving en antisemitisme. 
De historie van de Joden reikt verder 
dan het uitverkoren volk alleen, het 
gaat over de hele mensheid. Hoe 
gedegen de auteur te werk is gegaan 
bij het schrijven van dit driedelige 
epos blijkt uit de meer dan honderd 
pagina’s informatie met noten, een 
woordenlijst, register en aanbevolen 
literatuur achter in het boek. We zien 
al uit naar het derde deel. (PvdH)

» Simon Schama; 
De geschiedenis 
van de Joden 
- Deel 2: Erbij 
horen – 1492 
tot 1900; Atlas 
Contact; 
€ 49,99

Eindelijk thuis

Boekbespreking

Topstukken
Fiddler on the Roof

Gewoon zo’n boekje dat een klein feestje is om in handen 
hebben. De uitnodigende vormgeving en de rijkdom aan 
kleur zorgen dat je vanzelf dit boek Topstukken opent. Elke 
pagina toont een schitterend kunstvoorwerp en vertelt de 
geschiedenis van het voorwerp en de maker ervan. Zo leer 
je bij over van alles in de Joodse geschiedenis. Al deze 
voorwerpen zijn te zien in het Joods Cultureel Kwartier in 
Amsterdam. Maar Topstukken is zeker geen catalogus bij 
een expositie. Ook zo zonder de voorwerpen misschien ooit 
in het echt gezien te hebben, is dit boek het waard gelezen 
te worden. (MT)

»  Topstukken – Uit de collecties van het Joods Cultureel 
Kwartier; Ewoud Sanders; Walburg Pers; € 9,95

Sinds enkele weken is de musical Fiddler on the Roof te zien in di-
verse theaters in Nederland. De musical, ook wel bekend van de 
gelijknamige fi lm uit 1971, vertelt het verhaal van de Joodse melk-
boer Tevye in het dorp Anatevka. Het beschrijft het met tradities 
doorspekte Joodse leven, maar ook hoe deze tradities onder druk 
komen te staan als zijn drie dochters willen trouwen, maar niet 
willen afwachten tot hun vader een man voor hen uitkiest. Dit 
alles speelt zich af tegen de achtergrond van het antisemitisme.

Fiddler on the Roof werd opnieuw vertaald en in deze Nederland-
se productie wordt de hoofdrol van Tevye vertolkt door Thomas 
Acda. De musical oogstte veel lof in de Nederlandse pers. De 
voorstelling is nog te zien in Groningen, Enschede, Rotterdam, 
Zwolle, Heerlen en Apeldoorn.

» Meer informatie op fi ddlerthemusical.nl

Jo
a

n
n

e
 N

ih
o

m

Foto’s: Joanne Nihom
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Sinds het begin van het uitbreken van de burgeroorlog in Syrië zijn daar meer dan  
1600 Palestijnen verdwenen. Dit is echter niet het soort nieuws waar de westerse  

media op zitten te wachten. De ‘gelukkige’ Palestijnen die wel in het blikveld van westerse  
media komen, leven op de Westelijke Jordaanoever, in de Gazastrook of in Jeruzalem.  

Waarom zij wel? Meestal omdat hun verhalen gekoppeld zijn aan Israël.

De vergeten Palestijnen

israël aktueel | februari 2018 
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Het is geen geheim dat westerse jour-
nalisten een obsessie hebben ontwik-
keld voor Israël. Alles wat Israël doet 
(of laat), krijgt aandacht, vooral als 
dit een mogelijkheid bevat om Israël 
te beschuldigen van het toebrengen 
van lijden aan de Palestijnen. Als de 
voorzitter van de Palestijnse Autoriteit 
(PA) Mahmoud Abbas de twee miljoen 
Palestijnen in de Gazastrook straft 
door hen gezondheidszorg, elektriciteit 
en salarissen te ontzeggen, dan weten 
de media Israël er op een of andere ma-
nier wel bij te betrekken. Het voortdu-
rend hardhandige optreden van Abbas 
tegen Palestijnse media, inclusief arres-
taties van journalisten en Facebookge-
bruikers, is blijkbaar niet nieuwswaar-
dig voor westerse media. Wie kan het 
iets schelen als Abbas dertig nieuwssi-
tes blokkeert vanwege hun kritiek op 
zijn beleid en zijn acties? Wie kan het 
iets schelen als Abbas opdracht geeft 
voor de arrestatie van journalist Ayman 
Qawasmeh, de directeur van een parti-
culiere radiozender in Hebron?

Arrestaties
Qawasmeh werd vorig jaar gearres-
teerd nadat hij kritiek had geuit op 
Abbas en hem en zijn premier Rami 
Hamdallah had verzocht om af te tre-
den. Westerse journalisten die betrok-
ken zijn bij het Israëlisch-Palestijnse 
conflict verzwijgen deze verhalen, 
door, zo lijkt het, een gebrek aan een 
anti-Israëlinvalshoek.
En alsof de arrestatie van Qawasmeh 
nog niet genoeg was, hebben Abbas’ 
veiligheidstroepen later Issa Amro, een 
Palestijnse activist uit Hebron, gear-
resteerd toen deze zich uitsprak tegen 
de arrestatie van de journalist. Amro 
werd in hechtenis genomen nadat hij 

analyse

kort nieuws

Tweede tramlijn  
Jeruzalem

Meer bedrijven dan verwacht schre-
ven zich in op de aanbesteding voor 
een tweede tramlijn in Jeruzalem. De 
route die van de wijk Gilo naar de 
Scopusberg zal lopen, is politiek om-
streden. Daarom meenden velen dat 
buitenlandse bedrijven hun handen 
niet zouden willen branden aan het 
project. Het tegendeel bleek waar. 
Met de aanbesteding is ruim twee 
miljard euro gemoeid. | Foto: Flash90

Tevreden burgers
Uit een jaarlijks onderzoek van het 
Israël Democratie Instituut onder 
de Israëlische bevolking blijkt dat 84 
procent van hen Israël een goed land 
vindt om in te leven. Hoewel bijna de 
helft ervan overtuigd is dat het leven 
in Israël moeilijker is dan elders op 
de wereld, ziet ruim twee derde van 
de bevolking de toekomst van Israël 
rooskleurig in.

Soldaten m/v

Het Israëlische leger heeft in decem-
ber zijn bepalingen voor eenheden 
waarin zowel mannen als vrouwen 
dienen, aangescherpt. Zo moet het 
leger nu overal zorgen voor apar-
te slaap- en douchegelegenheden 
voor de soldaten en is het religieuze 
soldaten toegestaan om gemengde 
dienst te weigeren. Vanuit religieuze 
hoek is dankbaar gereageerd op de 
aangescherpte regels. Tegenstanders 
menen dat de sterkere scheiding van 
de seksen ongelijkheid bevordert. 
Er dienen steeds meer vrouwen in 
gevechtsfuncties bij het leger.  
| Foto: Flash90

Vredesakkoord Jordanië
Hoewel Israël formeel vrede heeft 
met buurland Jordanië, heersen er in 
het Jordaanse parlement sterke an-
ti-Israëlische sentimenten. Toen pre-
sident Trump van de VS in december 
Jeruzalem erkende als hoofdstad van 
Israël, nam het parlement een besluit 
om een commissie in het leven te 
roepen om alle vredesakkoorden met 
Israël te herzien.

Palestijnse jongeren uit Ramallah demonstreren voor het lot van de Palestijnse vluchtelingen in het 
Syrische vluchtelingenkamp Yarmouk in Syrië. | Foto: Flash90

in een Facebookbericht kritiek had op 
de Palestijnse Autoriteit.

Dubbele standaard
Ayman Qawasmeh en Issa Amro zouden 
beter af zijn geweest als ze waren gear-
resteerd door de Israëlische autoriteiten. 
Als dat was gebeurd, zouden hun ver-
halen de pagina’s van de grote westerse 
kranten hebben bereikt. Televisiezenders 
zouden misschien wel een heel program-
ma aan hun beproeving hebben gewijd. 
Maar zonder een mogelijkheid voor 
westerse mediakanalen om Israël erbij 
te betrekken, blijft hun verhaal echter 
begraven – samen met hun vrijheid.
Het tragische verhaal van de Palestijnen 
in Syrië legt de dubbele standaard bloot 
van de internationale media waar het 
gaat om hun verslagen over het Mid-
den-Oosten: wanneer Israël er niet bij 
betrokken is, zijn ook de journalisten er 
niet bij betrokken.
Wat er gebeurt met Palestijnen in de 
Arabische landen, lijkt vrijwel onbelang-
rijk te zijn voor de meeste mensen in de 
wereld. Dus wat als duizenden Palestij-
nen verdwenen zijn of gedood? Als er 
een Arabische staat bij betrokken is, dan 
blijven de media weg.

Verdwenen in Syrië
Een actiegroep voor de Palestijnen van 
Syrië zegt dat er 1632 gedocumenteerde 
gevallen zijn van Palestijnse gevange-
nen, en dat is met inbegrip van kinde-
ren en vrouwen, die verdwenen zijn, 
en die vermist blijven in Syrië. Onder 
die vermisten zijn journalisten, artsen, 
verpleegkundigen en hulpverleners. De 
groep zegt dat die gevangenen “allerlei 
vormen van foltering” in de diverse 
detentiecentra en gevangenissen in Syrië 
hebben ondergaan.

De groep wijst er ook op dat die in de 
afgelopen jaren 472 sterfgevallen heeft 
gedocumenteerd als gevolg hiervan. De 
werkelijke cijfers kunnen veel hoger 
zijn. Nabestaanden verzwijgen de dood 
van hun dierbaren uit angst voor ver-
gelding door de Syrische autoriteiten.

Humanitaire crisis
Uit een ander verslag van dezelfde 
actiegroep blijkt dat zo’n 3570 Palestij-
nen zijn gedood sinds het begin van de 
burgeroorlog in Syrië, onder wie 462 
vrouwen. Het Palestijnse vluchtelin-
genkamp Yarmouk in de buurt van Da-
mascus werd ruim vier jaar lang bele-
gerd door het Syrische leger. Een ander 
Palestijns vluchtelingenkamp, Dara’a, 
werd ruim veertig maanden afgesloten 
van de watervoorziening (Yarmouk zat 
36 maanden zonder water). Het verslag 
onthult ook dat tegen eind 2016 meer 
dan 85.000 Palestijnen uit Syrië naar 
Europa waren gevlucht en dat meer 
dan 60.000 Palestijnen hun toevlucht 
hebben gevonden in de Gazastrook, 
Jordanië, Turkije en Egypte. Deze 
afschuwelijke cijfers zijn normaal in de 
Arabische wereld met zijn al jaren door 
oorlog verscheurde landen. Veront-
rustend is dat de benarde situatie van 
de Palestijnen in de Arabische landen 
nauwelijks internationale aandacht 
krijgt.

Dodelijke stilte
Deze stilte heeft dodelijke gevolgen, 
en dit is direct gerelateerd aan de 
niet-evenredige verslaggeving die de 
internationale media over Israël doen. 
Bedenk dat één Palestijn die neerge-
schoten wordt door een Israëlische 
politieagent of soldaat, waarschijn-
lijk meer aandacht zal krijgen in de 
internationale media dan de duizen-
den Palestijnen die illegaal worden 
vastgehouden en doodgemarteld in 
een Arabisch land. Ontelbare ver-
halen kunnen worden gepubliceerd 
over de manier waarop die landen de 
Arabische Palestijnen mishandelen en 
de fundamentele rechten van bur-
gerschap ontzeggen. De informatie 
is gemakkelijk beschikbaar: het enige 
wat moet gebeuren is dat de westerse 
media en de rest van de internationale 
gemeenschap hun obsessie met Israël 
heroverwegen en gaan beginnen om 
aandacht te besteden aan de echte 
Palestijnse slachtoffers – die wonen in 
de Arabische landen.

Dit artikel van Khaled Abu Toameh, een 
Arabische journalist uit Jeruzalem, ver-
scheen eerder op gatestoneinstitute.org.  
| Vertaling: W.J. Jongman en H. Sleijster
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Hoe staat het er?

Belofte en beloften
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Je hoort het nogal eens zeggen: uit deze tekst blijkt dat het 
volk en het land Israël er niet meer toe doen. Het gaat erom 
of je van Christus bent. Dan ben je een ware erfgenaam van 
de belofte. Maar om welke belofte gaat het?

Heilige Geest
In Galaten 3 spreekt Paulus twee keer over de beloften in het 
meervoud (vers 16 en 21). Daarbij kunnen we denken aan de 
beloften aangaande het nageslacht, het land, en de zegen 
voor de volken. Verder heeft Paulus het alleen over de belofte 
in het enkelvoud. De inhoud van die belofte is volgens Paulus 
de gave van de Heilige Geest (vers 14). Hier gaat het om in 
dit hoofdstuk. Hebben de heidenen de Geest ontvangen 
door geloof of door ‘werken van de wet’? Dat is de prangende 
vraag. Het antwoord luidt natuurlijk: door geloof. Dat geldt 
overigens niet alleen voor de heidenen. Ook “wij, van nature 
Joden, en geen zondaars uit de heidenen” (Galaten 2:15), 
hebben de beloofde Geest door het geloof ontvangen. In die 
zin kunnen zowel Joden als heidenen zich beroepen op Abra-
ham, die om zijn vertrouwen op God werd gerechtvaardigd.

Delen in de zegen
In de brief aan de Galaten bestrijdt Paulus de valse broeders 
die nieuwe heidengelovigen willen dwingen om zich te laten 

besnijden en volgens de regels van het Jodendom te gaan 
leven (Galaten 2:3, 12 en 14). Hun leer vertroebelt het on-
derscheid tussen Israël en de volken en brengt daarmee de 
roeping van Israël in gevaar. Bovendien gaat het in tegen het 
evangelie en tegen de praktijk van de broeders en zusters in 
Jeruzalem (Handelingen 15). Op de manier van de midrasj, 
de Joodse wijze van Schriftverklaring, legt Paulus nu uit dat 
het enkelvoud van het woord nageslacht – eigenlijk staat er 
in het Hebreeuws: zaad – duidt op de Messias (Galaten 3:16). 
Christus is daarom de erfgenaam van de beloften. Maar van 
meet af aan is het Gods bedoeling met de verkiezing van 
Abraham geweest dat het heil naar de volken zou gaan. Dat 
is de belofte van de zegen, concreet dat ook de heidenen de 
Geest mogen ontvangen.

Wie is nu Abrahams zaad? Dat is en blijft in de eerste plaats 
Israël. Dat blijkt duidelijk uit Romeinen 9. Maar hier, in 
de situatie van de Galaten, licht een ander betekenisaspect 
op. God heeft aan Abraham beloofd dat alle volken in hem 
gezegend zouden worden door het geloof. Van deze belofte 
zijn al degenen die in Christus zijn, erfgenamen, want door 
Christus zijn zij zaad van Abraham – zelfs de Grieken. Alle 
beloften blijven staan voor Israël. Maar de heidenen mogen 
delen in de zegen: de belofte van de Geest.

Bij de weg daar stond een boom
Met takken en met bladerkroon
Een blaadje dat was losgegaan
Dat raakte daar de aarde aan

Een tsaddiek, gaande op zijn pad
Het blaadje daar gevonden had;
“Waarom ging jij van ‘t takje heen,
gevallen op de grond, alleen?!”

Het blaadje zei: “Vraag mij het niet,
waarom dit met mij is geschied;
mijn takje schudde in de wind,
En zo op aarde u mij vindt.”

De tsaddiek vroeg nu aan de tak
waarvan het takje nederbrak:
“Waarom jij, schudde in de wind,
en op de grond het blad ik vind?”

Toen zei de tak: “Ik weet het niet,
ik ben het niet die doet geschied’;
het was de wind die plotsklaps kwam
en uit de boom het blad mee nam.”

“Wind, o wind, zeg jij mij nou
wat jij dan van dat blaadje wou;
waarom blies jij met windgeruk 
het blad van zijne takken stuk?”

Toen zei de wind: “Ik weet het niet;
Ik ben het niet die doet geschied’;
mijn mal’ach-engel zei: ‘Met kracht
ga blazen, wind en niet gewacht’

“Engel-mal’ach, u de vraag
weten wil ik toch zo graag:
“Waarom dan vroeg u met uw macht
de wind te blazen met zo’n kracht?”

Toen zei de engel: “Vraag mij niet,
Ik ben het niet die doet geschied’;
Het was de Schepper van het Al,
Hij was het die het mij beval!”

“Schepper, Schepper, Hoge Heer,
wil mij zeggen deze keer
wat de diepe reden is
dat het blad beneden is”

En de Schepper, alleen Hij
was het die de tsaddiek zei:
“Kijk een wormpje op het pad
van de zon te lijden had.
’t Voelde zich in bitt’re nood
daarom dat Ik toen gebood:
‘Engel-mal’ach, kom erbij,
neem de wind mee aan je zij;
blaas de takken hevig aan,
dat het blad omlaag kan gaan!’”

De tsaddiek zag: de worm beneden
onder ’t blad sliep hij tevreden.

Het blaadje 
Rabbijn Izak Vorst vertaalde uit het Engels het volgende gedicht. Het gedicht illustreert  

aan de hand van een ogenschijnlijk betekenisloze gebeurtenis – het vallen van een blaadje  
uit een boom – hoe de Schepper alles in deze schepping doet met een doel.

kort nieuws

Sneltrein

De snelle treinverbinding tussen Tel 
Aviv en Jeruzalem opent op 30 maart, 
op de vooravond van Pesach. Met 
de sneltrein, die tot 160 kilometer 
per uur zal rijden, zijn reizigers in 28 
minuten van Tel Aviv in Jeruzalem 
of omgekeerd. Aanvankelijk zal één 
spoor openen en rijdt er elk half uur 
een trein heen en weer. Later is het 
de bedoeling dat er meer treinen 
rijden; op piekmomenten vertrekt 
er dan elke tien minuten een trein. | 
Foto: Flash90

Storm
Bij een forse winterstorm regende 
het flink in het noorden van Israël. 
Het Meer van Galilea steeg tijdens 
deze storm met drie centimeter. Bij 
lange na niet genoeg om het histo-
risch laagstaande waterpeil weer op 
te krikken. Maar alle beetjes helpen 
en het regenseizoen is nog niet 
voorbij.

Catacomben
Jaarlijks worden er vierduizend 
mensen begraven op de grootste 
begraafplaats van Jeruzalem, Har 
Hamenuchot. Omdat de ruimte 
beperkt is, worden er nu enorme 
tunnels gegraven in de berg onder de 
begraafplaats. Hierin kunnen 22.000 
graven worden gehuisvest en later 
kunnen deze catacomben nog wor-
den uitgebreid. | Foto: Youtube

Unicef
Unicef, de VN-organisatie voor 
humanitaire hulp aan kinderen, werkt 
in veel landen samen met lokale 
partners. In Israël gebeurt dit onder 
de aanduiding ‘bezette Palestijnse 
gebieden’ met radicaal anti-Israëli-
sche non-gouvernementele organi-
saties (ngo’s). Volgens een rapport 
van NGO-monitor, een Israëlische 
organisatie die de activiteiten van 
ngo’s monitort, probeert deze tak 
van Unicef nu het Israëlische leger 
op een lijst te krijgen van ‘ernstige 
schenders van kinderrechten’. Deze 
lijst wordt jaarlijks gepubliceerd door 
de secretaris-generaal van de VN bij 
het rapport over kinderen en gewa-
pend conflict. Als het initiatief slaagt, 
wordt het Israëlische leger genoemd 
naast groepen als IS, Boko Haram en 
de Taliban.

“En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht  
en overeenkomstig de belofte erfgenamen” (Galaten 3:29).
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De profetische boeken: een omvangrijk geheel 
Je kunt je op veel manieren bezighouden met wat de profeti-
sche boeken aandragen: om te beginnen met de inhoud van 
de boodschappen, dan met de opdrachten die God geeft; ook 
met de manier waarop een profeet het goddelijke woord ont-
vangt, en last but not least, met de zogenaamde symbolische 
handelingen die af en toe het mondeling spreken begeleiden. 
Maar hier zullen we het hebben over iets dat daar nog buiten 
valt, namelijk de benamingen die God zelf geeft aan degenen 
die namens Hem een boodschap brengen.

Profeet: naví 
Ruim 300 keer komen we het woord voor profeet tegen in 
de Hebreeuwse Bijbel: naví. Om de achtergronden van een 
Hebreeuws woord na te gaan, speuren we altijd allereerst naar 
de stam van het woord, en hier hebben we dan al direct een 
probleem. Een strikt Hebreeuwse oorsprong is nog steeds 
onduidelijk. De volgende stap is in zo’n geval: zoeken in de 
andere Semitische talen om daar wellicht een woord met 
soortgelijke betekenis te vinden. Nu, in het Akkadisch, dat is 
het Assyrisch-Babylonisch, komt het woord náboe voor, en 
het Hebreeuwse woord naví wordt vrijwel steeds in verband 
gebracht met dit náboe (nabû). Niet zonder reden, immers, 
in de aan de Eufraat gelegen stadstaat Mari kende men, zo 
weten we, ook het verschijnsel profeet. Alleen, de samenhang 
met het profetendom van Israël is niet helder. Nabû betekent 
‘beroepen, benoemen’.

Is naví actief bedoeld of passief? 
Bij naví hebben we een probleem. We weten niet zeker of dit 
zelfstandig naamwoord een actieve betekenis heeft of een 
passieve. De actieve betekenis luidt: ‘spreker, verkondiger’. 
Een passieve betekenis moet worden vertaald samen met 
‘worden’. Die luidt hier dan: ‘benoemde, ontbodene’, iemand 
die aangesteld is geworden. Die passieve betekenis, benoemde, 
ontbodene, heeft algemeen de voorkeur omdat het Akkadi-
sche náboe daar aanleiding toe geeft. Nu, in het Hebreeuws 
is van naví een werkwoord afgeleid: hinavée. Datgene wat de 
profeet doet, profeteren, heet hinavée. Nu wordt het overzich-
telijk. Hinavée is namelijk een passieve werkwoordsvorm. Dus 
is het werk dat de profeet, de aangestelde, doet, het profete-
ren, niet iets dat hij in actieve zin doet, nee, hij ondergáát het. 
Het komt óver hem. Toegegeven, de weg die het begrip heeft 
afgelegd is lastig, maar, er is iets dat ons te hulp komt. 

Knecht
Een vaak door God zelf gebruikte benaming van de profeet 
is èvèd, ‘knecht’. Jeremia 7:25 zegt: “Ook zond Ik tot u al mijn 
knechten, de profeten” ... avadáv ha-nevi’im. Zo ook Amos 3:7: 
“Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart 
zijn raad aan zijn knechten, de profeten” ... avadáv. Die bena-
ming ‘benoemde, ontbodene, knecht’, wordt ook duidelijk bij 
het aanstellen door God van Jeremia. Hoofdstuk 1:7:  
“Tot wie Ik u zend zult gij gaan en alles wat Ik u gebied, zult gij 
spreken” ... atsávcha, wat Ik u beveel.

Het knecht, èvèd, zijn van de profeet is alom tegenwoordig, 
en het loont de moeite om dat woord te onderzoeken. In 
eerste instantie betekent èvèd: slaaf. Zo is er sprake van het 
slavenhuis Egypte. Deuteronomium 5:6: “Ik ben de Heere, 
uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid 
heeft” ... beet avadim. Het Hebreeuwse woordenboek geeft 
ook nog deze betekenis: Abhängiger im Vertrauensstellung, dat 
wil zeggen een ondergeschikte in een vertrouwenspositie. 
Deze Duitse formulering is zeer raak. De profeet is onder-
geschikt, is knecht, is geroepen, ontboden, denk aan het ge-
sprek van God met Jeremia. Die heeft maar te gehoorzamen! 
Vervolgens neemt God hem in vertrouwen om boodschap-
pen over te brengen aan het volk.

Andere benamingen 
Naast de allerbelangrijkste benaming ‘knecht’ zijn er ook an-
dere. Jeremia beklaagt zich bij God over zijn moeizame taak 
en God antwoordt: “Indien gij uitspreekt wat waarde heeft, 
zult gij als mijn mond zijn” ... kefi (15:19). Jesaja 29:10: “Want 
de Heere heeft over u uitgegoten een geest van diepe slaap. 
Gesloten heeft hij uw ogen, de profeten” ... einechéem ha-ne-
vi’im. Daarmee houdt het niet op. De profeet Ezechiël wordt 
in 3:17 aangesteld als wachter over het huis Israëls, als tsófeh.
Maar bij dit alles houdt knecht, èvèd, de boventoon. Dat is 
omdat het werkwoord profeteren, hinavée, een passieve werk-
woordsvorm is. Dat wil zeggen, dat het met ‘worden’ gepaard 
gaat. De profeet spreekt de boodschap uit, maar hij handelt 
feitelijk niet zelf. Het gebeurt met hem. Hij is de knecht van 
Degene die de werkelijke boodschap stuurt, God zelf.
We hebben deze keer dieper moeten graven dan anders. 
Maar het loont de moeite, want het inzicht dat we ontvan-
gen heeft ook aanzienlijk diepte.
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Een vallei in de Negevwoestijn. | Foto: wikimedia commons

Wat is  
waarheid?
Dat is het bekende antwoord van 
Pilatus aan Jezus tijdens zijn onder-
vraging. Voor de Romeinse stadhou-
der moet dat een bekend begrip uit 
de Griekse filosofie geweest zijn. 
Door je te verdiepen in het wezen 
van de godheid kon je wellicht zelf de 
onsterfelijke volmaaktheid bereiken.
Maar als Jezus zegt dat Hij de weg, 
de waarheid en het leven is (Johannes 
14:6), gebruikt Hij het woord aletheia, 
waarmee de Griekse vertaling van de 
Tenach vaak het Hebreeuwse woord 
emet weergeeft. Het is goed om erop 
te letten dat Jezus hier niet zegt dat 
Hij de waarheid vertelt, maar dat Hij 
de waarheid is. 

Nu begint emet met de eerste letter 
van het Hebreeuwse alfabet en het 
eindigt met de laatste letter. De 
waarheid is dus het hele verhaal. Wat 
Jezus eigenlijk zegt is dat Hij het be-
gin en het einde is en alles daartusse-
nin: door Hem heeft God de wereld 
geschapen. Hij is de Engel des Heren 
in de geschiedenis van Israël. Malea-
chi zegt: “Zie, Ik zend Mijn engel, die 
voor Mij de weg bereiden zal. Plotse-
ling zal naar Zijn tempel komen die 
Heere Die u aan het zoeken bent, de 
Engel van het verbond, in Wie u uw 
vreugde vindt.” (Maleachi 3:1). Maar 
Hij is ook de Messias die zal weder-
komen op de wolken van de hemel. 
Hij is de Alfa en de Omega. En om 
op het vervolg van zijn woorden door 
te gaan: Hij is altijd al de weg tot de 
Vader geweest!

Maar er zit nog een betekenis ver-
borgen in het Hebreeuwse woord 
waarheid. Het is verwant met het 
woord amen. Emet betekent ook dat 
iets vaststaat en daarom wordt het 
ook vaak vertaald met trouw. Het is 
meer waarachtigheid dan kennis. En 
als Jezus dus zegt tegen Pilatus dat 
Hij gekomen is om van de waarheid 
te getuigen, bedoelt Hij de waarach-
tigheid van God, de trouw van de 
Heere aan Zijn volk. Jezus belichaamt 
die trouw.
Dat Griekse woord voor waarheid 
heeft ondertussen ook ons denken 
wel beïnvloed. We zijn er tamelijk 
goed in om ons te verdiepen in de 
kennis van God. Wat de ware leer 
omtrent God is. Maar wat veel beter 
is, is om met Hem om te gaan en 
trouw aan Hem te zijn.

Woordschat
Ds. Henk Poot
hpoot@cvi.nl

Mijn knechten,  
de profeten

De profeten brengen ons boodschappen van Godswege: ‘Zo spreekt de Heere, de God van Israël’. 
Daarnaast ontvangen we ook informatie over deze personen zelf, namelijk vanuit de  

benamingen waarmee God hen zelf aanduidt.



advertenties

JAFFA heeft dringend vrienden nodig, heeft u nodigJAFFA 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 dankt haar vrienden, want…

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 bij onze secretaris:
algemeen en toezending folder nieuwsbrief: 
telef. 0548-61 17 48/e-mail: info@jaffaproject.nl
website: www.jaffaproject.nl
facebook: Jaffa-Project Nederland
Onze vrienden ontvingen onze novembernieuwsbrief. 
U nog niet ? Een berichtje aan onze secretaris is 
voldoende.

Stichting Jaffa-Project Nederland Strijen
Strijen

die brengen:
Hoop in het anders zo uitzichtloze bestaan van honderden kansarme 
kinderen  - van klein tot groot -, gezinnen, alleenstaanden. 
Licht ook in hun duisternis. 

Hoe?
Door hulpprogramma’s in de vorm van o.a.: 
naschoolse opvang met professionele hulp waar nodig 
zomerkampen 
warme maaltijden – voedselpakketten 
studiebeurzen 

Op onze website en op facebook vindt u meer informatie.  
Onze secretaris stuurt u ook graag onze folder, want onbekend maakt 
onbemind.

Dat 2018 mag brengen HARMONIE en SHALOM 

 

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
NL97INGB000388540

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

40 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

Onze boeken zijn verkrijgbaar in 
de (christelijke) boekhandel, op 
everread.nl of via 0343 594495

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.

Getallen in de Bijbel - Het origineel van dit boek (Number 
in Scripture) verscheen in 1894 en geldt als standaardwerk. Het boek is 
verdeeld in 2 hoofddelen. Het 1e gaat over het bovennatuurlijke ontwerp 
van de getallen in de Bijbel; met algemene informatie daarover en de 
bijzondere wijze waarop ze gebruikt worden. Het 2e (en grootste) deel 
gaat over de geestelijke betekenis van allerlei specifieke Bijbelse getallen.
Dr. E.W. Bullinger - 304 blz - 21x14,7 cm - 9789066943094 - € 17,50

AMEN Bijbelmagazine 
In nummer 135 onder meer de volgende artikelen: ‘Van Gutenberg tot 
Genderneutraal’, ‘Openbaring in Vogelvlucht’, ‘Achterlicht rijden’ en 

‘De zonen van de ongehoorzaamheid’. Neem een abonnement op dit 
2-maandelijkse Bijbelstudieblad en/of word AMEN-Online-abonnee met 
toegang tot meer dan 1400 Bijbelstudieartikelen. 
Kijk op www.amen.nl voor meer informatie of bel: 0343 594411.



Lange tijd was het Meer van Tiberias Israëls belangrijkste waterreservoir. Vanwege de lage ligging (ruim 200 meter 
onder zeeniveau), is het meer een verzamelplek voor het regenwater dat ’s winters in de omringende bergen valt. 

Maar de waterconsumptie van Israël neemt toe en toereikende regenval blijft uit. Het meer droogt op.

Het Meer van 
Tiberias droogt op
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Het waterpeil in het Meer van Tiberias staat gevaarlijk laag, 
lager dan ooit tevoren. Door de enorme droogte van de afgelo-
pen vijf jaar – er is bijna geen regen gevallen – komt er ook veel 
minder water via kleine riviertjes en andere stromen, boven- en 
ondergronds, naar het meer. De situatie is zo ernstig dat zelfs 
de Banias, een rivier die ontspringt op de Golanhoogvlakte, 
dreigt op te drogen.
“Dit is, sinds het begin van de meteorologische registratie in 
de regio meer dan honderd jaar geleden, niet voorgekomen”, 
vertelt Ron Itzhaki, directeur van Zemach, een bedrijf dat sa-
men met de provinciale overheid werkt met en voor de boeren 
rondom het meer. “Aan de ene kant is er veel minder regen ge-
vallen, aan de andere kant verbruiken we ook meer water dan 
vroeger. De bevolking is toegenomen en het welvaartsniveau 
ligt veel hoger dan vijftig jaar geleden. Toen liep je kilometers 
met een ezel naar de waterput. Het water is nu onder hand- 
bereik en we gaan er niet altijd even zorgvuldig mee om. 
Hoewel de media al jaren waarschuwen: ‘sproei minder, verspil 
zo min mogelijk water’, zijn we erg verwend. Maar ook voor 
thuisgebruik moet er water zijn. Door recirculatie kan het 
water steeds opnieuw gebruikt worden.”

Waterovereenkomst
De situatie is ingewikkeld. Het gaat niet alleen om water voor 
Israël, ook de Libanese en Jordaanse bevolking krijgen water 
vanuit het meer. “Jordanië heeft een groot watertekort. Israël 
heeft in een overeenkomst met dat land afgesproken, dat het 
ieder jaar vijftig miljoen kuub water ontvangt. Het klinkt raar, 
maar zo’n overeenkomst is belangrijker dan welke vredesover-
eenkomst dan ook. Soms lijkt het alsof er weinig is dat Joden 
en Arabieren bij elkaar houdt, maar aan de afspraken die tussen 

reportage

kort nieuws

Hoge levenskosten
Wie in Israël woont, heeft een duur 
leven. Volgens een recent onderzoek 
van het Taub Centrum zijn alleen 
in Zwitserland, IJsland, Noorwegen, 
Denemarken, Australië en Nieuw 
Zeeland de kosten voor het levens-
onderhoud hoger dan in Israël. Vooral 
de huizenprijzen vormen een bron 
van ergernis voor veel Israëli’s.

Koosjer in Portugal
Na de verbanning in 1492 en de 
daaropvolgende inquisitie ‘bekeerden’ 
veel Joden in Portugal zich tot het 
christendom uit lijfsbehoud. Op dat 
verleden komt Portugal nu terug en 
men voelt zich steeds meer verwant 
met het Jodendom. Er worden voor 
de Portugese markt zelfs koosjere 
producten gemaakt door niet-Joodse 
ondernemingen. 

’Straf Hamas met  
minder hulp’

Na Trumps erkenning van Jeruza-
lem als Israëls hoofdstad, werden 
er vanuit Gaza na een relatief lange 
stilte weer raketten op Zuid-Israël 
afgevuurd. Knessetlid Ksenia Svetlova 
van de Zionistische Unie opperde om 
niet alleen een militaire respons toe 
te passen, maar om ook minder hulp-
goederen toe te laten. Het aantal 
hulpgoederen dat wordt toegelaten 
is de laatste jaren toegenomen.  
| Foto: Flash90

’Trumpstation’ bij  
Oude Stad?
In 2018 hoopt Israël een hogesnel-
heidstreinverbinding tussen Tel Aviv 
en Jeruzalem in gebruik te nemen 
waarmee de afstand tussen de twee 
steden in een half uur wordt over-
brugd. Voor de toekomst staat ook 
een ondergrondse verlenging van 
deze spoorlijn op de planning die 
uitkomt bij de Oude Stad. In decem-
ber werd bekend dat de Israëlische 
Spoorwegen overwegen dit station te 
vernoemen naar Donald Trump, ter 
ere van zijn erkenning van Jeruzalem 
als Israëls hoofdstad.

Label ‘ongezond’
Israël gaat fabrikanten van voorver-
pakt voedsel verplichten om met 
een rood label aan te geven hoeveel 
meer suiker, zout en vet de produc-
ten bevatten dan aanbevolen wordt. 
Het model wordt al toegepast in 
Chili en wordt over twee jaar in Israël 
effectief. De overheid hoopt dat 
voedselproducenten voor die tijd de 
samenstelling van hun producten al 
zullen aanpassen.

Israël en een aantal Arabische landen zijn gemaakt over gas, 
economie en water, houden we ons. Die afspraken vormen 
namelijk de echte basis voor een goede onderlinge verstand-
houding, voor een echte vrede.”

Angst voor verzilting
“In de winter vult het meer zich dankzij de regenval met water 
uit de bergen om ons heen. Dat is belangrijk om vervuiling te-
gen te gaan”, vertelt Itzhaki. “Maar de huidige droogte bedreigt 
dit alles. Ook en vooral de klimaatverandering speelt hierbij 
een rol. Het wordt steeds warmer. Dat betekent dat het water 
sneller verdampt, maar ook dat er minder regen valt. Dit jaar is 
er zelfs meer regen gevallen in de woestijn, dan hier bij ons in 
het noorden. Dat is echt bizar.” 

Onderzoek
Door de droogte verzilt de bodem en dat is een groot pro-
bleem, omdat het onomkeerbaar is. Het ontzilten van water is 
een kostbare affaire, dus wordt er ook naar andere oplossingen 
gezocht.
“Planten en andere gewassen kunnen slecht tegen zout water 
en passen zich niet snel aan”, vertelt Raoul Bino, algemeen 
directeur van Agrotechnology & food Sciences Group, de 
afdeling van Wageningen University & Research die onder-
zoek doet naar voeding, levensmiddelen en gezondheid. Een 
afdeling die ook veel samenwerkt met Israëlische bedrijven. 
“In Israël vindt veel onderzoek plaats naar mogelijkheden om 
met zo weinig mogelijk water landbouw te bedrijven. Zo doen 
wetenschappers in één van de onderzoekcentra van het Joods 
Nationaal Fonds (JNF) testen om met zonne-energie (de zon 
schijnt in Israël immers altijd) zout water te ontzilten en het 
geschikt te maken voor de teelt van gewassen. Men onder-
zoekt andere methodes om avocado’s, bananen en mango’s te 
laten groeien. Hoe irrigeren we het land met zo min mogelijk 
water? Wat heeft een plant of boom werkelijk aan water nodig? 
Maar ook wordt onderzoek gedaan naar het veredelen van de 
zouttolerantie in gewassen, zodat deze ook op ziltere grond 
kunnen groeien”, aldus Bino. “Door planten te ontwikkelen die 
minder water nodig hebben, kan Israël gewassen produceren 
tegen lagere kosten. Water is immers duur.”

Een oplossing?
De Israëlische waterautoriteit presenteerde onlangs een 
plan om het opdrogende zoetwatermeer aan te vullen 
met ontzilt water. De plannen om gezuiverd water in het 
zoetwatermeer te pompen, zullen bijna twee jaar in beslag 
nemen, tegen een geraamd bedrag van 1 miljard sjekel  
(ongeveer 250 miljoen euro).

Het water in het meer van Tiberias staat op een schrikwekkend laag peil 
en er valt nog altijd niet genoeg regen om het meer aan te vullen. | Foto: 
Christel Diamant

“Mijn man Moti is in kibboets Ginosar geboren en opgegroeid”, 
vertelt de Nederlandse Christel Diamant. “Wij hebben elkaar 
in het buitenland ontmoet in 2000 en zijn vijf jaar later naar 
Israël gekomen om ons hier, in kibboets Ginosar aan het meer, 
te vestigen. In dat jaar was het meer nog vol, het was een goed 
regenjaar geweest. Direct voor ons huis is een trap het water in, 
maar door het lage waterpeil, staat die trap nu droog.  
We moeten een paar honderd meter lopen voordat we het 
water bereiken. De laatste keer dat onze trap in het water stond 
was in 2013”, herinnert Christel zich. “Iets positiefs van de droog-
te – zo heeft elk nadeel zijn voordeel – is dat we op ‘de bodem’ 
van het meer kunnen lopen. Je kunt dan interessante dingen 
tegenkomen, zoals eeuwenoude ankers of oude boomstammen 
die al jaren onder water liggen.”

Ooggetuige

Het trapje naar het water. | Foto: Christel Diamant
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actief Voor a l le  act iv i te i ten geldt :  Deo volente

israël

Als de hoop wegvalt ...

In mei en juni 2018 organiseert Christenen voor Israël ter gelegenheid van het zeventigjarig bestaan 
van de staat Israël een feestelijke toer door Nederland: mazzeltov Israël, gefeliciteerd!

Het beloven inspirerende avonden te worden waarop de geschiedenis én toekomst van Israël op een unieke manier 
worden beleefd. We toeren door heel Nederland, waarmee we iedereen de kans geven om dit feest mee te vieren.  
Binnenkort maken we het toerschema bekend op www.70jaar.nl. Mis het niet!
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Foto: Flash90

Tour met rabbijn 
Chaim Eisen
In maart komt rabbijn Chaim Eisen weer 
vanuit Jeruzalem naar Nederland voor een 
serie interessante lezingen. Dit keer zal hij 
het hebben over het thema ‘Verlossing in 
Joods perspectief’.

De spreektour van rabbijn Eisen valt dit keer 
tussen de Joodse feesten Poeriem en Pesach. 
Beide feesten vieren de verlossing van Israël uit 
de hand van een vijand. De staat Israël, die dit 
jaar zeventig jaar bestaat, wordt in het syna-
gogale gebed ‘het ontluikende begin van onze 
verlossing’ genoemd. Wat is verlossing in Joods 
perspectief? 
De interactieve avonden met rabbijn Eisen zijn 
een unieke gelegenheid voor christenen om 
vragen te stellen aan een orthodoxe rabbijn. 
Rabbijn Eisen spreekt op 5 maart in ’s-Graven-
deel, op 6 maart in Assen, op 7 maart in Ede en 
op 8 maart in Apeldoorn.  
 
» Voor meer info: zie de agenda op pagina 21.

“Wat hebben wij met de Joden te maken, of 
met de Holocaust?”, kreeg Luise Jacobs te ho-
ren toen ze een herdenking wilde organiseren 
in haar woonplaats. Maar herdenken vindt ze 
ontzettend belangrijk. “Ik ben ervan overtuigd 
dat het een goede zaak is.” Zij zal spreken 
tijdens de Holocaustherdenking die op vrijdag 
26 januari 2018 door Christenen voor Israël 
georganiseerd wordt. 

“Herdenken heeft een olievlekwerking: geschiedenis 
gaat leven onder mensen. Ze geven het door aan hun 
kinderen.” Juist ook kinderen moeten daarom volgens 
Luise Jacobs bij het herdenken betrokken worden. En 
dat doet ze zelf ook. Gewoon door haar eigen verhaal  
te vertellen, want zij was kind tijdens de Holocaust. 
Geboren in Duitsland in een gezin met een Joodse 
vader en een rooms-katholieke moeder. Haar vader 
zou gestorven zijn aan een griep in Dachau, maar Luise 
ontdekte dat de waarheid anders lag. Hij werd vergast in 
Schloss Hartheim. Daar werden voorheen geestelijk  

gehandicapten gedood, maar bisschop Van Galen 
kwam hiertegen in opstand en hij kreeg grote steun 
onder de bevolking. Daarop werden de mensen uit 
concentratiekampen die niet meer konden werken, 
naar Schloss Hartheim gebracht. “De gaskamer was op 
zondag gesloten. Wat een hypocrisie.”

“Ik wilde het verhaal van mijn vader wereldkundig 
maken, juist omdat het de bedoeling was dat het ge-
heim zou blijven”, vertelt Luise Jacobs. Ze schreef het 
verhaal op; het enige verhaal van een slachtoffer van 
Schloss Hartheim. Daarmee kwam haar eigen verhaal 
als vanzelf boven, dat ze in haar nieuwe boek, We heb-
ben Mutti nooit meer gezien, met de wereld deelt.

»  Luise Jacobs spreekt tijdens de Holocaustherden-
kingsbijeenkomst op vrijdag 26 januari van 13.00 
tot 15.00 uur in gebouw De Fontein (Ds. Kuyper-
straat 2, Nijkerk). Iedereen is welkom, maar het is 
verplicht u van tevoren aan te melden via bijeen-
komst@cvi.nl (bij voorkeur) of 033-2458824.

Rabbijn Chaim Eisen | Foto: Yeshivath Sharashim

Mazzeltov!toer 2018
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Israëlcursus voorjaar 2018
Dit voorjaar staat de tiende editie van de succesvolle Israëlcursus op het programma! 

We hebben weer een gevarieerd en interessant programma samengesteld met sprekers uit Nederland en Israël, die allerlei verschillende thema’s rondom Israël aansnijden.  
Dat maakt dat de Israëlcursus geschikt is om in zijn geheel aan deel te nemen, maar ook om de cursusdagen apart mee te maken. Voor deelname aan een van de cursusdagen  
betaalt u 12,50 euro. Voor deelname aan de volledige cursus betaalt u slechts 40 euro. Isrealityleden tot dertig jaar krijgen vijftig procent korting. De cursus vindt plaats in het 
Israëlcentrum aan de Henri Nouwenstraat 34 in Nijkerk.

Lezingen en seminars

Waakzaam zijn in de praktijk
De kerk bepalen bij de trouw van de Heere God aan Zijn volk Israël en de daarmee  
samenhangende wederkomst van de Here Jezus. Dat is in een notendop waar Karel 
van Oordt in 1980 mee begon toen hij het werk van stichting Christenen voor Israël 
startte. Los van de discussies die ons als christenen uiteenscheuren, willen we ons 
richten op wat de Heere doet in onze tijd en elkaar hierop wijzen. We zien in onze 
tijd hoe het volk Israël, na een ballingschap vol vervolging van tweeduizend jaar, 
terugkeert naar het beloofde land. Hoe het ondanks alle bedreigingen overleeft. Hoe 
Jeruzalem wordt tot een schaal van bedwelming voor de volken, zoals de profeten 
voorspelden.
Wees waakzaam, maande de Here Jezus zijn discipelen. Dat is wat wij met onze 
spreekbeurten en seminars willen praktiseren. Doet u mee? Kijk in de agenda op pagi-
na 21 of op cvi.nl/agenda en kijk waar bij u in de buurt een lezing is. Of nodig ons uit. 
Help met het organiseren van een lezing of seminar bij u in de buurt. Wordt onderdeel 
van een groeiend netwerk aan mensen die actief helpt bij het werk van Christenen 
voor Israël. Kijk op cvi.nl/sprekers of bel 033-2458824. | Foto: Joshua Hibbert

Israëlconferentie in Vietnam

Israëlweekend in Vierhouten
Laat u eens lekker in de watten leggen op de Veluwe tijdens ons  
ontspannende en verdiepende Israëlweekend in conferentiehotel  
’t Vierhouterbos in Vierhouten. Een gezellig samenzijn in een prach-
tige, comfortabele omgeving met verdiepende lezingen en boeiende 
gesprekken.

Tijdens het Israëlweekend van 16 tot 18 maart zal ds. Henk Poot spreken over 
de rol van de Here Jezus in relatie met Israël en Zijn roeping als Messias. Jos van 
Westing, betrokken bij het werk van Christenen voor Israël Internationaal geeft 
een presentatie over het werk van Christenen voor Israël in Afrika. Ook spreken 
Eric Vink van Christenen voor Israël en Jack van der Tang van de organisatie 
Pillar of Fire en Radio Israël. | Foto: Vierhoutenbos.nl

»  Al vanaf € 165,75 all-in kunt u deelnemen, maar u kunt zich ook opgeven als 
daggast. Voor meer informatie en aanmelding richt u zich tot het secretariaat 
van Christenen voor Israël. Bel 033-2458824 of mail naar secretariaat@cvi.nl.

Programma

Woensdag 7 februari
17.00 uur opperrabbijn Jacobs 
  Antisemitisme in Nederland
19.30 uur ds. W.J. van den Brink 
  De Puriteinen en Israël

Zaterdag 24 februari
10.30 uur Klaas de Jong 
  Kristallnacht en Kamp Westerbork
13.00 uur Marcella van de Bovenkamp 
  Hineni: hier ben ik

Woensdag 7 maart
17.00 uur rabbijn Chaim Eisen 
  Verlossing in Joods perspectief
19.30 uur ds. Oscar Lohuis 
  Waarom christenen iets met Israël hebben

Zaterdag 17 maart
10.30 uur ds. Kees Kant 
  Israël keert terug: een teken van hoop!
13.00 uur Farshid Seyed Mehdi 
  Het verschil tussen Allah en de God van Israël

Dinsdag 10 april
17.00 uur ds. Naim Khoury 
  Vanuit Bethlehem naar de wereld
19.30 uur Gilah Evers 
  Pesach in een Joods gezin

» Meer info en aanmelden via de folder die u bij deze 
krant vindt of op cvi.nl/israelcursus

In februari is Christenen voor Israël Interna-
tionaal (C4I) uitgenodigd om in Vietnam een 
conferentie te houden over de rol van Israël in 
Gods heilsplan en in de verwachting van het 
Koninkrijk van God. Een bijzondere kans, maar 
ook kwetsbaar.

Vietnam is een communistisch land waar de kerk onder-
gronds opereert. Buitenlandse missionarissen worden 
uit het land geweerd. Het is dus spannend of de sprekers 

van C4I het land in kunnen. Ds. Willem J.J. Glashouwer 
en ds. Kees Kant uit Nederland en verder pastor Conra-
do Lumahan uit de Fillipijnen, Siew Fong uit Singapore 
en Wilson Ng uit Maleisië hopen in Vietnam voor predi-
kanten te kunnen spreken om hen zo toe te rusten in de 
kennis over Gods plan met Israël.
In de voorbereiding voor deze conferentie is er al werk 
gemaakt van een Vietnamese vertaling van het boek 
Waarom Israël? van ds. Glashouwer. Op deze manier 
ervaren we hoe de Heere deuren opent. Bidt u mee om 
Gods zegen en bescherming? | Foto: Dikaseva



Onze projecten

Am Yisrael Echad leert over Joodse identiteit

Een van de meisjes waar ik mee sprak, was nog niet zo 
lang in Israël. Ze kwam uit Amerika. Ze vertelde dat ze 
in Amerika toch altijd moeite moest doen om Joods te 
kunnen leven. Het was niet vanzelfsprekend. Dat zat 
al in alledaagse dingen. De winkels waren open op za-
terdag, je moest altijd even checken waar je je koosjere 
producten ging kopen. Dat soort dingen. Maar hier in 
Israël is het vanzelfsprekend dat het er is. Hier mag je 
Jood zijn, dat hoef je niet te verdedigen.
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Heeft u al de Israël-WhatsApp?
Israëlnieuws zonder te speuren op het internet 
zo op het beeldscherm van je telefoon. Dage-
lijks. Dat kan met onze WhatsApp-service. En 
het kost niets, alleen eenmalig de moeite om je 
aan te melden.

Zo meld je je aan:
• Voeg het nummer 06-58888171 aan je adresboek toe
•  App de tekst ‘Israëlnieuws aan’ naar dit nummer
•  Je ontvangt nu dagelijks Israëlnieuws, maximaal 

tweemaal per dag.

» Meer weten, kijk dan ook op cvi.nl/whatsapp.

Op donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) vindt er 
een groot evenement plaats in de Grote Kerk van 
Apeldoorn om Israël te feliciteren met zijn zeventig- 
jarig jubileum. Het Holland-Koor en andere artiesten 
zullen aan dit evenement meewerken. Het wordt een 
dankdienst met veel samenzang, solisten en bijzon-
dere sprekers. Reserveert u de datum alvast in uw 
agenda? Binnenkort informeren we u verder over dit 
bijzondere evenement. | Foto: HSO

 
Ik kan het gesprek me nog goed herinneren. Het was op een schoolplein in Israël met enkele tie-
ners. Een doorsnee openbare school. Er was juist een les geweest over Joodse identiteit. 

Wat doen voor Israël!
Vrijwilligerswerk doen in Israël is een bijzondere 
ervaring. Je ontmoet de Israëli’s en kunt daadwer-
kelijk iets voor hen doen. Dus stroop je mouwen op 
en mail vandaag nog naar Hineni of Aleh om enkele 
dagen, weken of maanden te komen helpen.

Hineni Jeruzalem
Mail Benjamin Philip op hineni@netvision.net.il
Bij Hineni help je mee in de gaarkeuken met het klaar-
maken van de maaltijden en alle werkzaamheden die ko-
men kijken bij het draaiend houden van een gaarkeuken.

Aleh
Mail Simon Weststeijn op simon@aleh-israel.org.
Aleh geeft zorg aan meervoudig gehandicapte kinderen. 
Wat extra zorg en aandacht voor deze kinderen is altijd 
welkom.

In gesprek met een Ethiopisch-Joodse tiener. | Foto: Am Yisrael Echad

Vanzelfsprekend
En daar zat gelijk het opmerkelijke. Want een van de 
andere tieners zag helemaal niet in wat er nou bijzon-
der was aan al die ‘Joodse’ mogelijkheden. Dat er overal 
synagogen zijn in Israël is vanzelfsprekend. Wil je een 
keppeltje dragen? Vooral zelf weten. Koosjere produc-
ten? Hij wist niet beter.

Joodse identiteit
Dat ‘hij wist niet beter’ 
is precies waarom Am 
Yisrael Echad lessen 
verzorgt op scholen en 
excursies naar bijvoor-
beeld Jeruzalem. Zodat 
Joden in Israël weten 
wat het inhoudt om Jood 
te zijn, waarom er een 
Sjabbat is, wat de bete-
kenis is van Jeruzalem en 
waarom het belangrijk is  
de Thora te kennen.

Gideon Samuel leidt de organisatie 
Am Yisrsael Echad. | Foto: CvI

Nederland 
feliciteert Israël

Kees de Vreugd laat de rijkdom van het Hebreeuwse 
alfabet en daarmee van de Bijbel zien aan de hand van 
de Hebreeuwse letters. Dit handzaam boekje Alefbeet 
is mooi om cadeau te geven, maar de kans is groot dat 
u het liever zelf houdt, omdat u geboeid zult zijn door 
elk hoofdstuk dat u leest. Dus bestel er gelijk twee!

Ook het dikke magazine Jeruzalem bevat een schat aan 
informatie. Lees het interview met een van de bevrij-
ders van de stad in 1967 of leer de leuke plekjes van de 
stad kennen.
Van de hand van ds. Willem J.J. Glashouwer verscheen 
onlangs het boek Israël, verbonden en koninkrijk en van 
de hand van ds. Henk Poot verscheen een handige 
brochure met tien redenen om voor Israël te bidden.

Waar uw interesse ook ligt, er zit vast wel iets voor u 
bij. Al onze boeken zijn makkelijk te bestellen in onze 
winkel op cvi.nl.

Nieuw verschenen: Ale�eet

Een schat aan informatie
Leren over God, over de Bijbel, over Israël, kan op 
allerlei manieren. Maar boeken zijn een onmisbaar 
onderdeel daarvan. Met onze nieuwste uitgave Alefbeet 
haalt u een schat aan informatie in huis.

Zingen voor Israël
Op woensdag 28 februari is er vanaf 19.45 uur een 
koor- en samenzangavond in De Hoeksteen, aan de 
Burgemeester Kampschöerstraat 25 in Monster. Het 
Katwijks jong mannenkoor Sjir el Shaddaï en het  
oecumenisch koor Together uit Hoek van Holland zullen 
deze avond voor u optreden. Ds. D. van Duijvenbode 
verzorgt de opening en ds. J. de Vreugd houdt een 
meditatie. U bent van harte welkom.

     Foto: Billy Pasco



Van 11 tot 13 mei 2018 organiseert Christenen voor 
Israël voor de vijfde keer een Bijbelstudieweekend 
met Henk Binnendijk. Henk Binnendijk zal meerdere 
Bijbelstudies geven; daarnaast zullen ook rabbijn Van 
Dijk en Marianne Glashouwer komen spreken. Het 
thema van dit weekend is: Israël in het boek Openba-
ring. Naast alle studies is er ook tijd voor lofprijzing, 
onderlinge ontmoetingen, gezamenlijke maaltijden 
en kampvuur. Dit weekend is bedoeld voor deelne-
mers in de leeftijd van 20 tot 45 jaar. Het weekend 
vindt plaats op de Betteld en het tegenovergelegen 
Zendingsdiaconessenhuis in Amerongen, en deelna-
me kost 129 euro (all-in). | Foto’s: D. van der Wouden

» Meer info en opgave: cvi.nl/bijbelstudieweekend.

Schenken en nalaten
In onze decemberkrant heeft u kunnen lezen over de mogelijkheid om Israël te ondersteunen via een schenking of 
nalatenschap. Nu de drukte en afl eiding van de decemberfeestdagen achter de rug is, willen we u nogmaals wijzen op 
deze bijzondere manier om Israël tot zegen te zijn. Op onze website vindt u meer informatie over de verschillende 
mogelijkheden en vindt u meer informatie over hoe Christenen voor Israël u hierbij van dienst kan zijn.

»    Kijk op cvi.nl/schenken of neem contact op met Leo van Koesveld, die u graag vrijblijvend informeert, 
via schenken@cvi.nl of 033-2458824 (op woensdag).

Jong geleerd is oud gedaan. Dat geldt ook voor de liefde 
voor Israël. Wanneer die op jonge leeftijd wordt bijge-
bracht, blijft deze een leven lang bij. Geef uw (klein)
kinderen daarom een abonnement op het Tov!-Clubma-
gazine, een vrolijk kwartaalblad vol interessante verha-
len over Israël en het Jodendom. Lidmaatschap van de 
Tov!-Club is gratis. Kijk op tovclub.nl of bel 033-2458824 
voor een abonnement.

Trakteer uw (klein)kinderen 

Gratis Tov!Clubmagazine
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Ondernemers 
voor Israël
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Foto: CvI

Al enige jaren heeft Christenen voor Israël een 
platform voor ondernemers met een hart voor Israël. 
Het platform telt al ruim honderd leden en komt een 
aantal malen per jaar samen om te netwerken en stil 
te staan bij ontwikkelingen rond Israël. Het platform 
is ook praktisch betrokken bij een aantal projecten 
in Israël waar met lokale organisaties wordt samen-
gewerkt om maatschappelijk gestrande jongeren een 
hoopvolle toekomst te helpen opbouwen. Hierin wil 
het platform niet alleen fi nanciëel bijdragen, maar 
ook de kennis en vaardigheden van de leden benut-
ten tot zegen voor Israël om zo, zoals de naam van 
het platform aangeeft te ‘bouwen met Israël’.

»  Bent u ondernemer en heeft u interesse om lid te 
worden? Kijk dan op cvi.nl/ondernemers.

Bijbelstudieweekend met 
Henk Binnendijk
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Solidariteitsreizen naar jubilerend Israël

‘Gered voedsel’ voor 
risicojongeren
Velen hebben de hoop al op gegeven dat er nog 
iets goeds terecht komt van deze Israëlische
 jongeren. Deze jongeren hebben zich fl ink in 
de nesten gewerkt. Lang niet altijd is dat hun 
eigen schuld. 
Toch kunnen ze niet meer terecht op de reguliere 

middelbare school. Alcohol, drugs, eenoudergezinnen, 
armoede en misbruik zorgen ervoor dat het hun op 
school niet lukt om mee te komen. Als ze in hun tienerja-
ren zijn, haken de meesten af en verlaten zonder diploma 
de school.

Laatste kans
Daarom zijn er speciale scholen – laatste kans-scholen 
genoemd – voor deze risicojongeren om hun toch een 
kans te geven hun diploma te halen. De scholen zijn 
klein, met veel docenten en met kennis over de specifi eke 
problemen van de jongeren. Een goede maaltijd blijkt 
voor hen cruciaal te zijn bij het leren en voor hun con-
centratie tijdens de lessen. De Israëlische overheid kan 
dat niet bieden. Via de organisatie Leket kan het toch 
geregeld worden.

Gered voedsel
Daarvoor vragen we uw hulp. Leket haalt bij hotels, res-
taurants, cafetaria's en bij het leger overgebleven voedsel 
op en brengt dat naar scholen. Dit moet snel en e�  ciënt 
gebeuren. Maar dankzij dit ‘gered voedsel’ krijgen dui-
zenden te eten. Hetzelfde programma wil Leket ook aan-
bieden aan de scholen voor risicojongeren. Voor slechts 
55 cent krijgen deze kinderen een warme maaltijd. 

»  Helpt u mee? Want het is mooi dat het voedsel niet 
verspild wordt, maar nog waardevoller is het dat deze 
jongeren een helpende hand wordt toegestoken. Maak 
uw bijdrage over op NL38 ABNA 0529 310 252 en 
vermeld daarbij ‘Leket gered voedsel’.

Uitkijkend over de heuvels en valleien van Israël, luisterend naar de woorden uit de Bijbel, 
dat is Bijbelonderwijs op zijn best.

De zeggingskracht van de verhalen uit de Bijbel – misschien al vele malen gelezen – lijkt opeens nieuw. Het 
verdiept je kennis en begrip. Daar te lopen waar Abraham liep, waar de profeten profeteerden, waar de discipelen 
werden geroepen, verandert je Bijbellezen voor altijd.

De reizen van Christenen voor Israël zijn een verrijking op vele vlakken. De Bijbel openen in Israël verrijkt, de his-
torische plaatsen bezoeken verrijkt, de Israëli’s ontmoeten verrijkt. Bezoek daarom in dit bijzondere jubileumjaar 
Israël. Het jaar dat Israël zeventig jaar bestaat. Wacht niet te lang met het uitkiezen van uw Israëlreis uit onder-
staand aanbod.
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d Vanuit België naar Israël (gegarandeerd vertrek)

4 – 12 maart 2018  € 1595,-

Lentereis (gegarandeerd vertrek)

9 – 16 april 2018  € 1325,-

Vrouwenreis 
24 april – 2 mei 2018  € 1595,- 

Vogelvluchtreis (gegarandeerd vertrek)

30 april – 7 mei 2018  € 1345,-

Bijbelreis voor beginners (gegarandeerd vertrek)

30 april – 10 mei 2018  € 1745,-

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

Loofhuttenreis
20 – 27 september 2018  € 1495,-

Vogelvluchtreis
22 – 29 oktober 2018  € 1395,-

Bijbelreis
22 oktober – 1 november  € 1775,-

Hartlandreis
29 oktober – 7 november  € 1595,-

» Meer info en aanmelden op relireizen.nl/cvi.

Ds. Kees Kant geeft een Bijbelstudie tijdens een solidariteitsreis naar Israël. | Foto: CvI

Oekraïnereizen € 790 all-in

Auschwitz-reis
Christenen voor Israël Internationaal verzorgt een indrukwekkende reis naar Auschwitz van 9 tot 14 april. 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. 

»  Prijs: € 790 all-in | Info: Reli Reizen, 020-4044413, info@relireizen.nl | Redelijke beheersing van het Engels 
is belangrijk.

Niet eens zo heel ver weg, binnen de grenzen van Europa, zijn de levensomstandigheden van de mensen 
heel anders. De Joodse gemeenschap in Oekraïne heeft te maken met armoede, antisemitisme en de oor-
log in het oosten van het land. Wie meegaat met een werkreis, leert gaandeweg hoe de geschiedenis van 
Oekraïne van enorme invloed is op de huidige omstandigheden. Het inpakken en uitdelen van voedsel-
pakketten aan de Joodse gemeenschap is een echte handreiking. 

»  Kijk voor een overzicht en aanmelding op cvi.nl/oekrainereizen.

Foto: Leket

Bezoek ons in Nijkerk
Steeds meer mensen weten het nieuwe Israëlcentrum 
in Nijkerk te vinden en zijn enthousiast. Kom ook langs 
aan de Henri Nouwenstraat 34. Tot 31 maart kunt u nog 
de boeiende expositie Jubeljaar in Jeruzalem bezoeken. 
Ook kunt u de prachtige winkel van het Israël Produc-
ten Centrum bezoeken en met uw aankopen tot steun 
zijn voor Israël. U wordt gastvrij ontvangen. De ko�  e 
staat voor u klaar!

Ook als u met een groep wilt komen, bent u van harte wel-
kom. We kunnen eventueel een programma voor u regelen 
met een lezing. Of maak gebruik van onze gebedsruimte. 
Heeft u interesse? Neem dan contact op via 
bijeenkomst@cvi.nl of bel 033-2458824.

»  Het Israëlcentrum is open van maandag tot vrijdag van 
9.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. 



advertenties

BEZOEK CHRISTENENVOORISRAEL.NL
• Actueel nieuws

 • Scherpe analyses
 • Betrokken blogs
 • Bijbelse verdieping

Jan Budding Schilderwerk
Elst (Utrecht)

 

Voor al uw schilderwerk,
binnen en buiten!

Bel voor een vrijblijvende o�erte:
06-39 675 192

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

in Israel Aktueel en bereik 65000 
betrokken lezers!

ADVERTEER Ik nodig u graag uit om te reageren,
Aly W Dullemond, directeur 
alywdullemond@rosjpina.nl

Oproep van Rosj Pina,
Joodse basisschool Amsterdam.

Bent u op zoek naar een functie als leerkracht? Of wilt u tijdelijk gezien 
de ernstige tekorten van leraren een steentje bijdragen? Dan moet u 
beslist verder lezen.

Door ernstige ziekte is onze leerkracht van groep 7 plotseling 
uitgevallen en zij zal ook niet meer terugkeren in de school. Na de 
kerstvakantie hebben we nog maar 2 van de 5 lesdagen gevuld. 
Daarnaast is er ook ruimte voor een leerkracht in de startende 
onderbouw groep voor 2 dagen.

Als u interesse hebt en meer wilt weten? Ik wil u graag telefonisch of 
persoonlijk informeren.

Rosj Pina kent twee teams, een team voor het regulier onderwijs en 
een team dat is aangesteld voor het religieuze onderwijs. Deze teams 
werken deels apart en deels samen in drie leer- en ontwikkelteams aan 
schoolontwikkeling. De identiteit is de kern van de school en ik ben mee 
hierdoor bijzonder gehecht geraakt aan de school.

U zult werken met een gemotiveerd team, dat gericht is op 
samenwerken en samen leren voor de kwaliteit van het onderwijs.

U krijgt een uitstekende reiskostenvergoeding en indien nodig 
ondersteuning vanuit de gemeente voor huisvesting. 
De school staat in Amsterdam Zuid, Nieuw Herlaer 20.

Telefoon 020 6427644 (niet bereikbaar tijdens de vakantie)
06 53644993 (bereikbaar)

Israël vanuit het hart (10 dagen)
Israël & Jordanië Ontdekkingsreis (10 dagen)
Israël Bemoedigingsreis (9 dagen)
Bemoediging in het Hartland (12 dagen)
Israël Natuurreis (11 dagen)
Profetische reis Israël (11 dagen)
Verdiepingsreis Israël (12 dagen)
Israël in Woord en beweging (10 dagen)

Israël rondom het Meer van Galilea (11 dagen)
Jongerenreis Israël (10 dagen)
Verbindingsreis Israël (11 of 15 dagen)
Loofhuttenfeest & Jeruzalemmars (11 dagen)
Wandelreis Israël (10 dagen)
Natuurreis naar Israël: 
De zeven vruchten! (12 dagen)
Experience Israël: een unieke singlereis (13 dagen)

Kies de reis uit die uw hart raakt

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

Uw hart verlangt 
naar Israël

Leg een verbinding met het 

land en het volk van Israël

Israël idoed
Reizen

YEHUDA

De judaica-webshop voor uw joods-religieuze artikelen

www.yehuda.nl
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te Joodse kalender

27 januari 2018
Thoralezing: Besjalàch, Exodus 
13:17-17:16
Haftarahlezing: Richteren 4:4-5:31

31 januari 2018
Toe Bisjwat (Nieuwjaar der Bomen)

3 februari 2018
Thoralezing: Jitro, Exodus 18:1-20:23 
Haftarahlezing: Jesaja 6:1-7:6 en 9:5

10 februari 2018
Thoralezing: Misjpatíem, Exodus
21:1-24:18
Haftarahlezing: Jeremia 34:8-22 en
33:25-26

17 februari 2018
Thoralezing: Teroemá, Exodus 25:1
27:19 
Haftarahlezing: 1 Koningen 5:26-6:13

24 februari 2018
Thoralezing: Tetsavè, Exodus 27:20
30:10 
Haftarahlezing: Ezechiël 43:10-27

Sprekers

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.

Dinsdag 23 januari
20.00 uur: Heerenveen: Lezing ds. 

Oscar Lohuis.   Locatie: PG Trini-
tas, Coehoorn van Scheltingaweg 
1. Thema: Waarom christenen iets 
met Israël hebben.

Woensdag 24 januari
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).   Loca-
tie: 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
10.30-15.00 uur: Nijkerk: Studiedag 

voor predikanten met ds. Willem 
J.J. Glashouwer en ds. Kees 
Kant.   Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34. Thema: 
De XII artikelen en Israël. Kosten 
€ 12,50 inclusief lunch. Aanmelden 
via: bijeenkomst@cvi.nl of 033-
2458824. Meer informatie: cvi.nl/
studiedagen.

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

20.00 uur: Sprang-Capelle: Lezing ds. 
Kees Kant.   Locatie: Hervormd 
Jeugdcentrum, Kerkstraat 28. 
Thema: De anti-Joodse houding 
in de christelijke Kerk en bij Pales-
tijnse christenen.

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

herdenkingsbijeenkomst.   Loca-
tie: De Fontein, Ds. Kuyperstraat 2 
(dichtbij Israëlcentrum). Sprekers: 
Holocaustoverlevende Luise 
Jacobs, Klaas de Jong en Kees 
Sybrandi. Aanmelden via bijeen-
komst@cvi.nl of 033-2458824.

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

Poot (2/3).   Locatie: Wilhelmina 
Zalencentrum, Wilhelminaplein 4. 
Thema: Het geheim van Israël en 
de kerk.

Dinsdag 30 januari
20.00 uur: Gorinchem: Lezing ds. 

Oscar Lohuis.   Locatie: VEG 
de Ark, Kennelweg 14. Thema: 
Waarom christenen iets met Israël 
hebben.

Woensdag 31 januari
20.00 uur: Nieuw-Vennep: Seminar 

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

19.45 uur: Bergambacht: Lezing ds. 
Willem J.J. Glashouwer.   Locatie: 
De Schakel, Schoolstraat 24. 
Thema: De XII artikelen en Israël.

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

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

20.00 uur: Steenwijk: Lezing ds. 
Oscar Lohuis.   Locatie: De 
Klincke, Kerkstraat 16. Thema: 
Waarom christenen iets met Israël 
hebben.

20.00 uur: Zwolle: Lezing ds. Jaap de 
Vreugd.   Locatie: De Zuiderhof, 
Troelstralaan 25. Thema: De plaats 
van Israël in Gods heilsplan.

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. Thema: Jeruzalem, 
stad van de grote Koning.

20.00 uur: Nieuwkoop: Lezing ds. 
Jaap de Vreugd. Locatie: De Rank, 
Reghthuysplein 19. Thema: De 
plaats van Israël in Gods heilsplan.

20.00 uur: Harderwijk: Seminar ds. 
Henk Poot (1/3).   Locatie: Open-
Hof, Jac. Catsstraat 3. Thema: 
Israël, Jezus en de kerk.

Woensdag 7 februari
17.00-21.00 uur: Nijkerk: Israëlcursus 

(1/5).   Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34. Met 
opperrabbijn Binyomin Jacobs 
(thema: Antisemitisme in Neder-
land) en ds. W.J. van den Brink 
(thema: De puriteinen en Israël). 
Kosten € 12,50, aanmelden via cvi.
nl/israelcursus of 033-2458824. 

20.00 uur: Nieuw-Vennep: Seminar 
ds. Kees van Velzen (3/3).   Loca-
tie: 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. 

20.00 uur: Doetinchem: Lezing ds. 
Oscar Lohuis.   Locatie: Slangen-
burgsekerk, IJzevoordseweg 35. 
Thema: Waarom christenen iets 
met Israël hebben. 

Maandag 12 februari
19.30 uur: Niezijl: Lezing ds. Henk 

Poot.   Locatie: Het Leerhuis, 
Hoofdstraat 79. Thema: De toe-
komst van de kerk.

Dinsdag 13 februari
20.00 uur: Harderwijk: Seminar ds. 

Henk Poot (2/3).   Locatie: De 
Open Hof, Jacob Catsstraat 3. 
Thema: Israël, Jezus en de Kerk.

20.00 uur: Leek: Lezing ds. Oscar 
Lohuis.   Locatie: De Hoeksteen, 
Lindensteinlaan 1. Thema: 
Waarom christenen iets met Israël 
hebben. 

Woensdag 14 februari
19.45 uur: Krimpen aan de Lek: 

Lezing ds. Willem J.J. Glashou-
wer.   Locatie: Kerkelijk Centrum, 
Dorpsstraat 1. Thema: Vijftig jaar 
Jeruzalem.

20.00 uur: Deventer: Lezing ds. Jaap 
de Vreugd.   Locatie: Zalencen-
trum van Vlotenhof, Johan van 
Vlotenlaan 85. Thema: De plaats 
van Israël in Gods heilsplan.

Donderdag 15 februari
20.00 uur: Tilburg: Lezing Peter Pelle-

mans.   Locatie: Ontmoetingskerk, 
Diederikdreef 14. Thema: Waarom 
Jeruzalem?

20.00 uur: Soest: Seminar ds. Henk 
Poot (3/3).   Locatie: Emmakerk, 
Regentesselaan 2A. Thema: De 
komst van Jezus. 

20.00 uur: Renkum: Lezing ds. Oscar 
Lohuis.   Locatie: Hervormde Kerk, 
Zaal Overweide, Kerkstraat 7. 
Thema: Waarom christenen iets 
met Israël hebben. 

Maandag 19 februari
20.00 uur: Aalsmeer: Lezing ds. Kees 

van Velzen.   Locatie: Gebouw 
Mendel, Zwarteweg 98. Thema: 
Uw volk is mijn volk en Uw God is 
mijn God.

Dinsdag 20 februari
20.00 uur: Harderwijk: Seminar ds. 

Henk Poot (3/3).   Locatie: Open 
Hof, Jacob Catsstraat 3. Thema: 
Israël, Jezus en de kerk.

Woensdag 21 februari
10.00 uur: Katwijk aan Zee: Lezing 

Heleen Benard.   Locatie: Vredes-
kerk, Baljuwplein 1. Thema: Jeruza-
lem, stad van de grote Koning.

19.30 uur: Buitenpost: Lezing ds. Kees 
Kant.   Locatie: Het Lichtbaken,  
 
Marconistraat 5. Thema: De anti-
Joodse houding in de kerk en bij 
Palestijnse christenen.

19.45 uur: Rotterdam: Lezing ds. Kees 
van Velzen.   Locatie: Zuiderkapel, 
Charloisse Lagedijk 593. Thema: 
Het boek Ruth, antisemitisme en 
antizionisme in de kerken.

20.00 uur: Dronten: Lezing ds. Willem 
J.J. Glashouwer.   Locatie: De 

Boot (Beith Tikvah), Educalaan 
25b. Thema: Israël, een teken van 
hoop!

Donderdag 22 februari
20.00 uur: Wijnjewoude: Lezing ds. 

Oscar Lohuis.   Locatie: Gerefor-
meerde Kerk, Merkebuorren 34. 
Thema: Waarom christenen iets 
met Israël hebben. 

20.00 uur: Lexmond: Lezing ds. Jaap 
de Vreugd.   Locatie: PG Lux 
Mundi, Zuidernes 45. Thema: De 
plaats van Israël in Gods heilsplan.

Zaterdag 24 februari
10.30-14.30 uur: Nijkerk: Israëlcursus 

(2/5).   Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34. Met Klaas 
de Jong (thema: Kristallnacht en 
Kamp Westerbork) en Marcella 
van de Bovenkamp (thema: 
Hineni, hier ben ik). Kosten 
€ 12,50, aanmelden via cvi.nl/
israelcursus of 033-2458824.

Maandag 26 februari
19.30 uur: Vaassen: Seminar ds. 

Willem J.J. Glashouwer (1/3).   
Locatie: Kerkelijk centrum de 
Rank, Torenstraat 15. Thema: 
Verbonden en Koninkrijk.

Dinsdag 27 februari
20.00 uur: Nunspeet: Lezing ds. 

Willem J.J. Glashouwer.   Locatie: 
Opstandingskerk, Feithenhofweg 
24. Thema: Apostolicum en Israël.

20.00 uur: Stellendam: Lezing ds. Jaap 
de Vreugd.   Locatie: Verenigings-
gebouw de Rank, Bosschieter-
straat 6. Thema: De plaats van 
Israël in Gods heilsplan.

Maandag 5 maart
20.00 uur: Aalsmeer: Seminar ds. 

Henk Poot (1/3).   Locatie: 
Gebouw Irene, Kanaalstraat 12. 
Thema: Jozef, een Messiaanse 
geschiedenis.

20.00 uur: ’s-Gravendeel: Lezing 
rabbijn Chaim Eisen.   Locatie: 
Partycentrum Concordia, Dr. Bos-
sersstraat 11. Thema: Verlossing in 
Joods perspectief. 

Dinsdag 6 maart
20.00 uur: Assen: Lezing rabbijn 

Chaim Eisen.   Locatie: Bethelkerk 
(voormalige synagoge) Gronin-
gerstraat 14. Thema: Verlossing in 
Joods perspectief. 

Woensdag 7 maart
10.30-15.00 uur: Nijkerk: Studiedag 

voor predikanten met rabbijn 
Chaim Eisen (1/4).   Locatie: Isra-
elcentrum, Henri Nouwenstraat 
34. Thema: Verlossing in Joods 
perspectief. Kosten € 12,50 
inclusief lunch. Aanmelden via bij-
eenkomst@cvi.nl of 033-2458824. 
Meer informatie:  
cvi.nl/studiedagen.

17.00-21.00 uur: Nijkerk: Israëlcursus 

(3/5).   Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34. Met 
rabbijn Chaim Eisen (thema: 
Verlossing in Joods perspectief) en 
ds. Oscar Lohuis (thema: Waarom 
christenen iets met Israël hebben). 
Kosten € 12,50, aanmelden via: 
cvi.nl/israelcursus of 033-2458824. 

20.00 uur: Ede: Lezing rabbijn Chaim 
Eisen.   Locatie: De Ark, Heyendaal 
10. Thema: Verlossing in Joods 
perspectief. 

Donderdag 8 maart
19.30 uur: Groningen: Seminar 

ds. Henk Poot (1/3).   Locatie: 
Immanuelkerk, zaal 4, Overwin-
ningsplein 1. Thema: Johannes, de 
apostel voor de Joden.

20.00 uur: Apeldoorn: Lezing rabbijn 
Chaim Eisen.   Locatie: Synagoge, 
Paslaan 18. Thema: Verlossing in 
Joods perspectief.

Maandag 12 maart
19.30 uur: Nijkerk: Lezing Nati Rom.   

Locatie: Israëlcentrum, Henri 
Nouwenstraat 34. Thema: De 
waarheid over het hartland van 
Israël. Aanmelden verplicht via bij-
eenkomst@cvi.nl of 033-2458824.

20.00 uur: Aalsmeer: Seminar ds. 
Henk Poot (2/3).   Locatie: 
Gebouw Irene, Kanaalstraat 12. 
Thema: Jozef, een messiaanse 
geschiedenis.

Donderdag 15 maart
19.30 uur: Groningen: Seminar 

ds. Henk Poot (2/3).   Locatie: 
Immanuelkerk, zaal 1, Overwin-
ningsplein 1. Thema: Johannes, de 
apostel voor de Joden.

Overig

Tot 31 maart 2018
Nijkerk: Tentoonstelling Jubeljaar 

in Jeruzalem.   Locatie: Israëlcen-
trum, Henri Nouwenstraat 34. 
Toegang gratis inclusief ko©e of 
thee. Meer informatie:  
cvi.nl/tentoonstelling.

Muziek

Woensdag 28 februari
19.45 uur: Monster: Zingen voor 

Israël. Locatie: De Hoeksteen, 
Burg. Kampschöerstraat 25.

De krant

De volgende krant verschijnt 
vrijdag 23 februari 2018.
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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: Ds. O. Lohuis, R.F.G. van Oordt, ds. H. Poot  
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.
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Bijna Sjabbat ...
Het begin van de Sjabbat in Jeruzalem is iets wonderlijks. De 
drukte in de stad komt op vrijdagmiddag tot een hoogtepunt. 
Mensen doen nog snel hun boodschappen en lijken daarbij nog 
sneller te lopen dan anders, nog drukker te telefoneren, nog 
gejaagder te spreken. Het leven lijkt te versnellen. Maar dit alles 

heeft een doel.

Want als de zon bijna ondergaat, begint de Sjabbat en moet daarvoor alles klaar 
zijn. Als een tijdje voor het ingaan van de Sjabbat het Sjabbatsalarm gaat – een 
sirene die als een soort luchtalarm over de stad klinkt – is veel van de drukte al 
uitgestorven. Een paar laatste auto’s rijden nog haastig door de straten, maar de 
meeste mensen zijn al thuis.
En zo daalt als het ware de rustdag neer op Jeruzalem. Als de Sjabbat dan echt 
is begonnen, zijn de anders zo drukke straten stil. De winkelstraten leeg en de 
winkels gesloten. Toch verschijnen overal mensen op straat. Joden die naar de 
synagoge gaan om de gebeden voor Sjabbat op te zeggen. Iedereen wenst elkaar 
Sjabbat shalom of in ’t Jiddisch Gut Shabes en zo gaat men op naar de synagoge 
om God dank te zeggen voor de rustdag.

De Sjabbat wijst vooruit naar de rust die deze schepping onder heerschappij van 
de Messias zal genieten. Volgens de Joodse traditie bestaat de geschiedenis uit 
zeven periodes van duizend jaar. Want voor God is immers een dag als duizend 
jaar. Momenteel leven we in het jaar 5778. Als je dat in dagen van de week zou 
omrekenen dus tegen het einde van de zesde dag.
En inderdaad lijkt in de wereldgeschiedenis zich ook alles te verhaasten. Gebeur-
tenissen stapelen zich op en ontwikkelingen volgen elkaar zo snel op dat veel 
mensen het niet eens meer kunnen bijhouden. De vergelijking van de wereldge-
schiedenis met de naderende Sjabbat is dan een hoopvolle gedachte.

We mogen geloven dat God Zijn plannen zal uitvoeren. “Ik, de Heere, zal dit 
te zijner tijd spoedig doen komen”, staat er in Jesaja 60:22. Lees het volledige 
hoofdstuk eens. Wat een prachtige toekomst voor Israël en de volkeren. Het is 
bijna Sjabbat.

Handen uit de 
mouwen voor Aleh
Heb jij een hart voor mensen, steek je graag je handen uit de mouwen en heb 
je zin om dat een tijdje te combineren in Israël? Dan is vrijwilligerswerk bij Aleh 
echt wat voor jou.

Naast het team van professionals kan Aleh altijd vrijwilligers gebruiken. Er zijn 
eigenlijk altijd handen te kort. Aleh heeft goede ervaringen met vrijwilligers uit 
Nederland. Vrijwilligers bij Aleh Negev worden over het algemeen ingezet in een 
woongroep waarbij ze deel uitmaken van de groep medewerkers die de kinderen 
de gehele dag begeleidt. Onder deze taken vallen bijvoorbeeld verzorging, toezicht 
houden, activiteitenbegeleiding en begeleiding bij activiteiten en onderwijs. | Foto: 

Aleh

»  Iets voor jou? Veel andere jonge vrijwilligers gingen je voor! 
Kijk op aleh.nl/vrijwilligerswerk voor hun reiservaringen.

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!

Israël
Onze Isrealityreizen naar Israël zijn geen standaard suff e busje-in-busje-uit-tours, maar een 
levensveranderende 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. 

Oekraïne
Deze zomer maken we ook weer een bijzondere reis naar Oekraïne! Aan de slag: voedsel-
pakketten inpakken en uitdelen aan arme Joodse gezinnen die we thuis zullen ontmoeten.

»  Meld je nu aan voor één van onze te gekke jongerenreizen in 2018! 
Aanmelden kan via isreality.nl/jongerenreizen (voor zowel Oekraïne als Israël).

Nu te boeken:

Isreality Jongerenreizen 2018!

Nieuw op isreality.nl:
de Isreality Shop!
Je vindt er leuke 
magazines, boeken en 
Isreality-gadgets.

 
          » isreality.nl/shop
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