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‘U kent dat wel, 
preken waarin zo 
maar even gezegd 
wordt dat Israël 
gefaald heeft ...’ 
»  Pagina 3 

Terreursalarissen

De Palestijnse Autoriteit (PA) moedigt 
terreur aan door gevangen terroristen in 
Israëlische gevangenissen en hun families 
een royaal salaris te betalen. Onlangs 
werd berekend dat hiermee jaarlijks 218 
miljoen euro is gemoeid. Dit is Israël een 
doorn in het oog. Onlangs nam Israël 
daarom een wet aan om deze salarissen, 
als financiëel drukmiddel, in te gaan hou-
den op de Palestijnse belastingen, die het 
voor de PA int. PA-voorzitter Mahmoud 
Abbas reageerde boos en noemde de wet 
“piraterij en diefstal”. | Foto: Flash90

Nobelprijs voor BDS?
Bjørnar Moxnes, een Noors parlements- 
lid, heeft de BDS-beweging (boycot, de-
sinvestering en sancties) genomineerd 
voor de Nobelprijs voor de Vrede. De 
volksvertegenwoordiger vindt BDS “een 
rechtmatige, vredelievende en niet-ge-
welddadige beweging”. Zijn Israëlische 
collega Sharren Haskel van de Likudpartij 
gaf hem de wind van voren: “Er is niets 
vredelievends aan het delegitimeren van 
de academische en culturele instituten 
van een land. Het einddoel van BDS is de 
vernietiging van de Joodse staat.”

Twaalf stellingen
Onlangs publiceerden wij twaalf 
stellingen als handreiking voor de 
theologische bezinning op Israël, die 
in de kerk helaas zo vaak ontbreekt. 
Met deze handreiking hopen we het 
gesprek over Israël in de kerken op 
gang te brengen. Er was veel belang-
stelling. Zoveel dat we de stellingen 
opnieuw hebben laten drukken. Wilt 
u helpen deze te verspreiden? » Kijk 
op cvi.nl/twaalfstellingen voor meer 
informatie of bel 033-2458824.

Een orthodox-Joods jongetje draagt een feestelijke kroon om te vieren dat hij begint met het  
bestuderen van de Bijbel op school. Orthodoxe rabbijnen in de Knesset hebben een nieuwe basiswet  

voorgelegd waarin het bestuderen van de Thora als een basiswaarde van Israël wordt erkend.

Israël kent geen grondwet, maar wel een 
aantal basiswetten die de grondslag vor-
men van de Israëlische rechtstaat. In het 
voorstel voor de nieuwe basiswet staat: 
“Thorastudie is een fundamenteel on-
derdeel van het erfgoed van het Joodse 
volk. Als een Joodse staat, ziet de staat 
Israël het grote belang van het aanmoe-
digen van Thorastudie.”
Een aantal hooggeplaatste rabbijnen  
uit Israël heeft zijn steun voor het wets-
voorstel uitgesproken en er bij premier 
Netanyahu op aangedrongen om deze 
wet te ondersteunen. “U heeft het voor-
recht als hoofd van onze regering om 

tijdens uw ambtstermijn deze wet te 
ratificeren.”

Het initiatief voor de nieuwe basiswet 
werd genomen nadat Thorastudie in 
Israël juist werd aangevallen door een 
wetsvoorstel om dienstplicht boven 
Thorastudie te plaatsen. Veel jonge or-
thodoxe jongens gaan naar een jesjiva, 
een school voor Thorastudie en waren 
daarmee uitgezonderd van militaire 
dienst. Dat was een doorn in het oog 
voor veel seculiere Israëli’s, maar de 
rabbijnen merken duidelijk op bij het 
nieuwe wetsvoorstel dat Thorastudie 

geen weglopen van militaire plicht bete-
kent. Ze wijzen op de grote Joodse wet-
geleerde Maimonides die heel duidelijk 
was over de plicht om bij oorlog mee te 
strijden.

In Israël wordt de tegenstelling tussen 
seculier en religieus steeds scherper 
gevoeld. Maar zegt de Bijbel niet dat 
de Heere Zijn Woord aan het Joodse 
volk toevertrouwde (Romeinen 3:2)? En 
dat straks het Woord van de Heere zal 
uitgaan vanuit Jeruzalem (Jesaja 2:3)? 
Daarin ligt dan ook de waarde van dit 
wetsvoorstel besloten. | Foto: Flash90

Bijbelstudie als basiswaarde
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Israël
●   Het blijft fascinerend om ook als 

christenen met het Poerimfeest, het 
Bijbelboek Esther te lezen. Het huidi-
ge Iran is het toenmalige Perzië, ook 
al is de naam veranderd, de drang 
om het Joodse volk te vernietigen is 
even groot. Bid dat net als eeuwen 
geleden, God dit zal voorkomen.

●   Bid om verbreking van machten van 
geestelijke misleiding in Israël. In 
New Age, astrologie, waarzeggerij 
en vormen van mediteren, proberen 
veel Israëli’s rust en troost te vinden. 
Bid dat zij dit afleggen en zich tot 
God zullen keren en Hem zullen 
vinden.

●   Dank dat als Israël terugkeert naar 
hun land de Heere God erbij is, ook 
al begrijpen we niet alles van wat 
er gebeurt in en rondom Israël, we 
mogen op Hem vertrouwen. Jeremia 
31:13 spreekt over “Ik zal hun rouw 
veranderen ... Ik zal hen troosten.”

Voorbede
●   Wachter zijn, waakzaam blijven, 

voorbede doen, het is niet altijd 
makkelijk. Wat we nodig hebben 
is discipline, geduld en geloof. Dus 
voorbede doen, in weer of geen 
weer, bij zin of geen zin. De Heere is 
uw kracht!

●   “Christenen betalen de hoogste prijs 
voor de Arabische lente”, stelt Nabeel 
Yousef, van Trans World Radio in 
het Midden Oosten. “Daar waar 
dictators zijn verdreven, grijpen mos-
limextremisten de macht en worden 
christenen onderdrukt.” Bid voor de 
christelijke gemeenten in de regio.

●   Waakzaamheid is een voorwaarde 
om tot gebed te komen. In waken 
zit ook het element van wachter 
zijn, oplettend zijn. Met voorbede of 
dankgebed mogen we reageren op 
gebeurtenissen in Israël.

Christenen voor Israël
●   Bid dat met al onze betrokkenheid 

bij Israël en de activiteiten die hieruit 
voortkomen, we de komst van de 
Here Jezus niet uit het oog verliezen.

●   Wilt u vandaag bidden voor de 
medewerkers van Christenen voor 
Israël in de afdelingen wereldwijd. 
Vanuit deze afdelingen focust men 
op Jeruzalem, de stad van de grote 
Koning. Zo komen Jezus, het Joodse 
volk en het herstelde Israël duidelijk 
in beeld.

●   Al jaren verkopen Franz Laslo en zijn 
vrouw Israëlproducten in het Duitse 
plaatsje Schorndorf. Vorig jaar is op 
hun winkel geschoten en raakte de 
etalage beschadigd. Het echtpaar 
voelt zich bedreigd. Bid voor hen om 
bescherming, ook voor andere Joden 
en christenen in andere landen die 
Israëlproducten verkopen.

Als de wet zou worden aangenomen, zou IJsland het eerste land 
worden waar dit fundamentele Joodse gebruik wordt verboden 
bij wet. Er wonen een paar honderd Joden in IJsland en het land 
kent geen georganiseerde Joodse gemeenschap, maar dit jaar zou 
zich voor het eerst sinds lange tijd weer een rabbijn in IJsland 
vestigen. Een verbod op de besnijdenis zou volgens Joodse leiders 
in andere Scandinavische landen die deur hard dichtslaan. Ze 
dringen er in een open brief aan alle IJslandse parlementariërs 

op aan om het Noorse model van 2015 over te nemen. Daar werd 
wetgeving aangenomen die de niet-medische besnijdenis regu-
leert, maar onder bepaalde voorwaarden wel toestaat, waardoor 
het Joodse gebruik in het land toch mogelijk is.
Ook in andere Europese landen is de besnijdenis onderwerp van 
discussie. IJsland zou met een wettelijk verbod een voorbeeld 
kunnen stellen voor andere landen. Dan moet men vrezen dat 
ook andere landen zullen volgen. | Foto: Flash90

IJsland wil verbod op besnijdenis
In IJsland hebben parlementsleden van vier partijen, die samen goed zijn voor 46 procent  

van de zetels, een wetsvoorstel ingediend waarmee de niet-medische besnijdenis in het land  
zou worden verboden. Joodse organisaties hebben geschokt gereageerd. De besnijdenis  

is het teken bij uitstek van Gods verbond met het volk Israël.

Terug naar de weide
“Ik zal Israël terugbrengen naar zijn woonplaats. Het zal de Karmel en de Basan  

afweiden en op het bergland van Efraïm en Gilead zal het verzadigd worden.  
In die dagen en in die tijd, spreekt de Heere, zal gezocht worden naar de  
ongerechtigheid van Israël, maar die zal er niet zijn ...” (Jeremia 50:19-20)

Midden tussen een hele serie oordeel-
sprofetieën over de volkeren, vinden 
we plotseling deze profetie over Israël. 
In de voorgaande verzen begint deze 
met een aangrijpend beeld: Israël als 
een verloren schaap, dat door de leeu-
wen is opgejaagd. De ene leeuw heeft 
het schaap verslonden, de ander heeft 
nog eens de botten afgekloven. Assyrië 
heeft Israël onder de voet gelopen en 
Babel Juda – de Assyrische en de Baby-
lonische ballingschap. Een aangrijpend 
verhaal van verderf en verwoesting! Zo 
is het Israël zo vaak gegaan. Opgejaagd, 
verslonden, de botten afgekloven.

Welke weide
Maar, zegt God, de God van Israël, Ik 
doe bezoeking over de vijanden en Ik 
breng Israël terug naar zijn weide. Het 
beeld van het schaap blijft gehandhaafd: 

het mag naar de weide terug. Boeiend 
is het om te zien welke weide Israël 
terugkrijgt: Karmel, Basan, Efraïm en 
Gilead – de vier vruchtbaarste gebieden 
van het beloofde land. Boeiend ook om 
te beseffen, dat het een belofte is voor 
de twaalf stammen! 
Zijn deze woorden vervuld in de dagen 
van de profeet? Nee. Wel keerde Juda te-
rug uit de Babylonische ballingschap – 
maar van de tien stammen hoor je nau-
welijks nog iets. En na enkele eeuwen 
begon de volgende grote ballingschap.
De profetie verwijst ons dus naar de 
grote toekomst die God aan Zijn volk 
belooft!

Actualiteit
Vandaag is God bezig Israël terug te 
brengen naar zijn weide. Het valt op, 
dat van de vier gebieden die hier ge-

noemd worden er vandaag maar één 
niet omstreden is: Karmel. Basan, de 
Golan, wordt geclaimd door Syrië. 
Efraïm moet een Palestijnse staat 
worden. En Gilead ligt in het huidige 
koninkrijk Jordanië. Zoals iedereen 
weet is er enorme internationale druk 
op Israël om Basan en Efraïm op te ge-
ven. Er zal nog heel wat water door de 
Jordaan moeten stromen voordat hier 
op politiek terrein oplossingen geko-
men zijn. Maar als ik mijn bijbel lees, 
dan zeg ik: de Heere heeft beloofd dat 
de schapen van Israël Karmel en Basan 
afweiden en op het gebergte van Efra-
im en Gilead zich verzadigen zullen. En 
nooit is een woord van God vergeefs 
gesproken. Uiteindelijk wordt de gang 
van de geschiedenis in de hemel be-
paald en niet in Washington, Moskou 
of Damascus.

Gebedspunten
Pieter Bénard
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Kanttekening

Heeft Israël 
gefaald?
Momenteel lees ik een boek dat 
geschreven is door een prediker die 
ik zeer hoog acht. Het bemoedigt 
mij in mijn geloof en spoort mij aan 
als discipel van Jezus te leven. Ieder 
hoofdstuk is kraakhelder en raakt 
niet alleen je denken maar ook je 
hart. En dan ineens, terwijl je zo 
dankbaar bent voor zo’n goed boek, 
kom je een alinea tegen met de 
volgende strekking: “Israël is nooit 
gehoorzaam geweest aan God. Ze 
bleven altijd koppig, opstandig en 
afvallig. Ze pleegden altijd geestelijk 
overspel en vervielen in afgoderij. Ze 
waren uitverkoren maar zijn nooit 
gereinigd. Ze bleven altijd ongehoor-
zaam aan hun roeping.” U kent dat 
waarschijnlijk wel, preken waarin zo 
maar even gezegd wordt dat Israël 
gefaald heeft en dat de Joden hun 
kans verspeeld hebben. 

Tegelijkertijd worden in al diezelfde 
preken en boeken Bijbelse figuren als 
voorbeelden aangedragen. We leren 
van Abraham en zijn uitzonderlijke 
geloofsgehoorzaamheid. We trekken 
lessen uit het leven van Jakob en 
Gods bemoeienissen met hem. Jozef, 
Mozes, David, Jesaja en Jeremia, 
Daniël en Zacharia. Denk ook aan 
bijvoorbeeld Petrus, Johannes en 
Paulus. Het meest nog willen we 
leren van de Here Jezus.
Het ironische is dat dit allemaal 
Joden waren en dat bijna alle gebeur-
tenissen waarover wij lezen in Israël 
hebben plaatsgevonden. Hoe kunnen 
we zeggen dat het in Israël het 
allemaal mis is gelopen – met daarbij 
de gedachte dat wij in tegenstelling 
tot hen wel gehoorzaam aan onze 
roeping zijn geweest – terwijl we ons 
voortdurend laten inspireren door 
voorbeelden uit Israël? De blindheid 
van zo veel christenen bestaat hierin 
dat we Jezus los zijn gaan zien van 
Israël, alsof Hij niet van Israël was 
(en is). 

We lezen in het Nieuwe Testament 
doorlopend dat sommige Joden Jezus 
en zijn discipelen ervan beschuldigen 
dat ze tegen de wet, tegen de tem-
pel, tegen Mozes en tegen Jeruzalem 
predikten. Maar die gedachte wordt 
elke keer ontkend! ‘Nee’, zeiden ze, 
‘wij preken niet tegen de wet of 
tegen de tempel of in strijd met Gods 
openbaring, beloften en verbonden 
aan Israël gegeven. Het ligt allemaal 
in het verlengde daarvan.’ Hoe dwaas 
is het dan wanneer wij als christenen 
dat wél gaan zeggen. Als we houden 
van de Joden uit de tijd van de Bijbel, 
waarom houden zo veel christenen 
dan niet van de Joden van nu?

Oscar Lohuis
olohuis@cvi.nl

Olie in Israël?Meer capaciteit 
Ben Gurion

De luchthaven Ben Gurion nabij Tel Aviv 
opende op 15 februari de vierde vleugel 
van terminal 3. De nieuwe vleugel heeft 
acht gates voor inkomende en vertrek-
kende vluchten en nog eens vier gates 
voor bussen die passagiers naar hun 
vlucht kunnen brengen. Met de nieuwe 
vleugel kan de luchthaven per uur tot 
1800 extra passagiers verwerken. Dat is 
hard nodig, want het aantal passagiers 
groeit. In 2017 reisden 20,8 miljoen 
mensen via Ben Gurion, een stijging van 
bijna drie miljoen ten opzichte van het 
voorgaande jaar. Ook de oude terminal 
1, die voor goedkopere vluchten wordt 
gebruikt, krijgt een upgrade om meer 
passagiers aan te kunnen. | Foto: Flash90

Half februari kwam voorzichtig in het nieuws dat er olie  
zou zijn gevonden in de Jizreëlvallei.

Palestijnse jongeren komen in aanvaring met Israëlische sol-
daten in Samaria. Dergelijke demonstraties zijn een terugke-
rend tafereel en bijna routine voor het Israëlische leger. Maar 
eigenlijk gaat het niet zo slecht met de situatie tussen Israël en 
de Palestijnen. Uit een rapport van het Meir Amit Inlichtingen 
en Terreur Informatiecentrum blijkt dat het aantal serieuze 
gewelddadige incidenten in 2017 minder was dan in het voor-

gaande jaar, namelijk 82 in 2017, tegenover 134 in 2016. Zelfs 
Trumps erkenning van Jeruzalem als Israëls hoofdstad deed 
daar weinig aan toe. Met betrekking tot Gaza was het rapport 
minder positief. Daar neemt de bereidheid tot geweld juist toe. 
De schrijvers van het rapport noemen de slechte economische 
situatie in de strook als voedingsbodem voor een eventueel 
conflict. | Foto: Flash90

Minder Palestijns geweld

In 1983 reisde de christelijke Amerikaan 
John Brown naar Israël en raakte daar 
geïnspireerd om naar olie en gas te zoe-
ken. In de daaropvolgende jaren stichtte 
hij Zion Oil & Gas. Het duurde tot het 
jaar 2000 voordat hij toestemming kreeg 
om proefboringen te verrichten in Israël. 
Als Bijbelse richtlijn gebruikt het bedrijf 
de tekst uit Deuteronomium 33:24, waar 
over Aser staat dat hij zijn voet in olie zal 
dompelen. Dit was voor Brown een aan-
wijzing dat er olie in de Israëlische bodem 
moest zitten.

Sporen van olie
Zion Oil & Gas begon in december 2017 te 
boren in de Jizreëlvallei, waar inmiddels 
tot ruim 5.000 meter diep is geboord. Op 
13 februari meldde het bedrijf dat het in 
de opgepompte modder uit de bodem 
van de put duidelijke sporen van olie had 
gevonden. Daarom besloot het bedrijf 
nog verder te boren in de hoop meer olie 

aan te treffen. Bij het ter perse gaan van 
deze krant was hierover nog geen verder 
nieuws.

Terughoudend
Zion Oil & Gas liet wel direct weten dat 
het nog geen garanties kon geven over 
de vraag of er nu daadwerkelijk binnen-
kort commerciële exploitatie mogelijk is. 
Het bedrijf hoopt met de vondst van olie 
Israël tot zegen te zijn. Op zijn website 
zegt het bedrijf te streven naar politie-
ke en economische onafhankelijkheid 
voor Israël. Als in Israël inderdaad grote 
olievoorraden zouden worden gevonden 
en het land een olie exporterend land 
zou worden, zou dit een verschil kunnen 
maken. Maar ook daarin moet tegen-
woordig enige terughoudendheid worden 
betracht. Het is de vraag of de droom van 
Brown, na 35 jaar en in een wereld die in 
toenemende mate streeft naar duurzame 
energie, nog relevant is.

De boortoren van Zion Oil & Gas in de Jizreëlvallei. | Foto: Zion Oil & Gas

Boorlocatie 
Zion Oil & Gas



Er lijkt een gouden tijd voor Israël aan 
te breken. De economie bloeit. Abbas 
en ‘zijn’ PLO en Hamas verliezen 
veel van hun support. De UNRWA, 
de geldopslokkende steunorganisatie 
voor Palestijnse vluchtelingen, raakt 
aanzienlijke sommen geld kwijt. Voor-
namelijk omdat het vertrouwen in de 
financiële betrouwbaarheid en poli-
tieke eerlijkheid van de organisatie 
verdwijnt. Mahmoud Abbas verliest 
ook steun van zijn Arabische vrienden 
en de islamitische landen. Die hebben 
wel wat anders aan hun hoofd dan het 
voortdurende gemekker, de leugens 
en de soms belachelijke, dreigende 
taal van Hamas en de PLO.
Door de ijverige activiteiten van 
Netanyahu en de effectieve steun van 
Israël gaan steeds meer Afrikaanse en 
Midden-Amerikaanse landen Israël 
steunen. Door de felle en terechte 
kritiek van de Amerikaanse VN-am-
bassadeur Nikki Haley, met name op 
Unesco, UNRWA en de vele anti-Isra-
elresoluties in de VN wordt de organi-
satie wel gedwongen de gebruikelijke 
anti-Israëltoon te matigen.

Trump en Kores
De Bijbelse Perzische koning Kores 
staat in geschiedenisboeken bekend 
als Cyrus de Grote. Hij onderwierp 
het grote Babylonische Rijk. Als ver-
overaar overwon hij Assyrische, Egyp-
tische en Babylonische vorsten. Hij 
gaf de overwonnen volken een zekere 
zelfstandigheid. Hoe hij zijn regering 

begon, leest u in Ezra 1:1-4. Daar staat 
een van de eerste proclamaties die 
koning Kores rondstuurde, over het 
Joodse volk in ballingschap. Het werd 
deze Joden niet alleen toegestaan, 
maar ze werden er ook toe aangemoe-
digd om terug te gaan naar Jeruzalem 
en de Tempel te herbouwen. In die 
proclamatie zegt Kores: “Hij heeft mij 
opgedragen”. ‘Hij’ is de “God die in 
Jeruzalem woont” (Ezra 1:2,3). Zelfs de 
door Nebukadnezar geroofde tem-
pelschatten kregen ze mee. De Heere 
spreekt heel positief over Kores: “Mijn 
herder, hij zal Mijn welbehagen vol-
voeren” (Jesaja 44:28). 
Waar staat Trump? Misschien is zijn 
erkenning van heel Jeruzalem als 
hoofdstad van Israël een eerste stap. 

De in 2019 geplande verhuizing van de 
Amerikaanse ambassade van Tel Aviv 
naar Jeruzalem zal een volgende stap 
moeten zijn. Het initiatief van Kores 
liep uit op de herbouw van de tempel. 
We zien dat Trump de moed heeft om 
op de weg van Kores door te gaan. Dat 
zal zegen voor Israël, voor de VS en 
een deel van de wereld betekenen.

Esau en zijn jongere broer Jakob
Rebekka was onvruchtbaar. Dus bad 
Isaak voor zijn vrouw. De Heere 
verhoorde het gebed en zij werd 
zwanger van een tweeling. Rebekka 
wist dat niet, Ze merkte alleen dat 
de baby nogal wild was. Ook zij ging 
bidden en de Heere antwoordde: “Er 
zijn twee volken in uw schoot ... Het 
ene zal sterker zijn dan het andere en 
de oudste zal de jongste dienstbaar 
zijn” (Genesis 25:23). Twee volken: 
Esau het eerst en daarna Jakob. Door 
een list pakte Jakob het eerstge-
boorterecht van Esau af. Dus belof-
ten en grote zegeningen. Ook zegt 
het Godswoord: “De oudste zal de 
jongste dienstbaar zijn”. In Genesis 
27:36 klaagt Esau: “Hij heeft mijn 
geboorterecht afgenomen (...) en 
mijn zegen”. In Ezechiël 35 lezen we 
hoe Edom het erfdeel van zijn broer 
Jakob in bezit wil nemen. Esau (is 
Edom, Genesis 36:1) zal Jakob (Israël) 
dienen. Deze strijd om het geboorte-
recht gaat al eeuwen door.
Wie is Edom in onze tijd? Israël 
ziet Rome en hieruit voortkomend 
de Roomse kerk of het ‘christelijke 
Westen’ inderdaad als Edom. In de 
Middeleeuwen waren er gruwelijke 
Jodenvervolgingen. Edom probeerde 
het Joodse volk (Jakob) uit te roeien 
en ook de erfenis (denk aan de land-
belofte) te ontnemen. Zo is de ver-
vangingsleer het ‘theologisch wapen’ 
waarmee Edom de zegeningen en 
beloften van Jakob probeert te roven. 
Het ‘vertalen’ van Jakob naar Israël 
en de ‘kerk’ naar Esau leert belangrij-
ke lessen ...

Trump en Esau
De oudste zal de jongste dienen. Dat 
is een taak van God voor de kerk. 
Het waren vooral christenen die 
Trump in het Witte Huis brachten. 

Het zijn christenen die Sion liefheb-
ben. Die Joden thuisbrengen. Die het 
Woord van God gehoorzaam zijn. 
Bovendien vermaant de Here Jezus 
in Matteüs 20:28 ons: “de Zoon des 
mensen is niet gekomen om gediend 
te worden, maar om te dienen”. Dat 
geldt in het bijzonder voor ons wat 
betreft Israël.

maart 2018 | israël aktueel geloof4

Wordt Trump  
een Kores of een Esau?

Verbijsterend
In Oekraïne vond tussen 1941 en 
1944 een ‘Holocaust door kogels’ 
plaats. Ongeveer 1,7 miljoen Oekra-
iense Joden werden vermoord door 
Duitse troepen in samenwerking met 
Oekraïense politie en lokale bewo-
ners. Het was echter niet de eerste 
keer dat de Joden het doelwit waren. 
Sinds de zestiende eeuw werd er op 
gezette tijden vreselijk huisgehouden 
in de Joodse gemeenschap. In de 
jaren 1919-1920 heeft de in Oekraïne 
gerespecteerde nationalist Symon 
Petliura op een onbeschrijfelijke wijze 
tweehonderd pogroms georganiseerd 
waarbij meer dan 150.000 Joden  
werden vermoord. Dit vond plaats 
nog geen 25 jaar voordat de nazi’s 
Oekraïne en Polen binnentrokken. 
Op 13 oktober 2017 werd in Vin-
nitsa een standbeeld onthuld van 
deze Symon Petliura, die ook zelf 
participeerde in de moordpartijen. 
Hij wordt vereerd als een held. Het 
standbeeld werd geplaatst in de oude 
Joodse wijk van Vinnitsa op de dag 
dat het Joodse volk het Bijbelse feest 
Vreugde der Wet viert, in het bijzijn 
van hoogwaardigheidsbekleders en 
ook de burgemeester van Vinnitsa. 
De aanwezigen bogen hun hoofd 
voor hun oude held en sloegen het 
kruisteken. De veiligheidsdienst van 
Oekraïne kwam de rabbijn nog even 
waarschuwen dat de Joodse gemeen-
schap zich rustig moest houden. Ook 
worden er in Oekraïne veel straatna-
men veranderd, van de namen van 
Russische helden naar die van oude 
nationalisten die zich bijna zonder 
uitzondering hebben beziggehouden 
met anti-Joodse maatregelen en 
pogroms. Bij de demonstraties in de 
straten van Oekraïne wordt weer 
gehoord: “Dood aan de Russen en 
dood aan de Joden”.

Ook in Polen werd er door veel land-
genoten intensief samengewerkt met 
de nazi’s. Het is dan ook verbijsterend 
om te lezen dat de Poolse regering 
wetgeving heeft aangenomen die 
erop neerkomt dat er niet meer over 
‘Poolse vernietigingskampen’ mag 
worden gesproken. De gevangenis-
straf hierop bedraagt drie jaar.
In Ierland is wetgeving in voorberei-
ding die handel met Judea en Samaria 
strafbaar stelt met een maximum 
gevangenisstraf van vijf jaar. Alleen al 
het voorbereiden van zulke wetge-
ving tegen het Bijbelse hartland van 
Israël wakkert de ongegronde haat 
tegen het Joodse volk aan.
Psalm 83 laat zien dat de haat tegen 
het Joodse volk ten diepste een 
verzet is tegen de God van Israël. 
Daarom willen wij Israël juist nu 
zegenen en ons verootmoedigen voor 
de Heilige van Israël, wiens Naam wij 
zo besmeurd hebben voor de ogen 
van Zijn eigen volk.

Het is opvallend hoe vaak de Bijbel spreekt over het ‘herstel van Israël’. Er is wereldwijd een  
zware strijd gaande om Israël. Zij die het goede zoeken voor Israël worden vaak gehaat.  

Welke rol speelt de president van de VS, Donald Trump, in die strijd om het komende Koninkrijk?  
We zullen twee mogelijke rolmodellen voor Donald Trump bespreken. 

Column

D
rs

. J
a

n
 v

a
n

 B
a

rn
e

v
e

ld

Roger van Oordt 
rvoordt@cvi.nl

De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu ontmoetten elkaar afgelo-
pen maand tijdens het World Economic Forum in Davos. | Foto: Flash90

‘De vervangingsleer is ‘het 
theologisch wapen’ waarmee Esau 
Jacobs zegen probeert te roven.’
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kort nieuws

Gasveld bij Cyprus

Cypriotische media meldden in fe-
bruari de ontdekking van een enorm 
gasveld in de Middellandse Zee nabij 
Cyprus. De vondst is een tegenval-
ler voor Israël. Voor de Israëlische 
kust werden eerder ook gasvelden 
ontdekt. Het exploiteren van deze 
gasvelden en het exporteren van 
aardgas wordt namelijk lastiger als er 
concurrentie is. Ook voor de Egyp-
tische kust werd eerder een groot 
gasveld gevonden. | Foto: Flash90

Landbouw in de Arava
Ieder jaar organiseert het onder-
zoekscentrum in de Aravawoestijn 
een internationale landbouwbeurs. 
Afgelopen maand vond die voor de 
zevenentwintigste keer plaats. In 
twee dagen tijd maakten zo’n der-
tigduizend bezoekers uit binnen- en 
buitenland kennis met het werk en 
de kunde van de bewoners van de 
woestijn. Deze beurs is op landbouw-
gebied de grootste in Israël. Dit jaar 
was de aandacht vooral gefocust op 
de uitdagingen waar de mens voor 
komt te staan als gevolg van klimaat-
verandering. 
 
Een bijzonder initiatief

Het afgelopen jaar heeft de in Lon-
den gevestigde Arabische nieuwssite 
Elaph een reeks interviews gepubli-
ceerd met hoge Israëlische functio-
narissen. Er is onder meer gesproken 
met de stafchef van het Israëlische 
leger, een oud-minister van Defen-
sie, de minister van Inlichtingen en 
oppositieleider Isaac Herzog. De 
Saoedische uitgever licht toe: “We 
zijn onafhankelijk, op deze manier 
kunnen we wellicht een brug slaan 
tussen Israël en de Arabische landen 
en in het bijzonder tussen Israël en 
Saoedi-Arabië, het land waar ik van-
daan kom.” | Foto: Glenn Carstens-Peters

Israël en China
De contacten tussen Israël en China 
zijn goed, vooral op handelsgebied. 
Een Chinese delegatie bestaande uit 
23 boeren bezocht deze maand Israël 
en nam deel aan een trainingspro-
gramma over hoe groenten het beste 
groeien in kassen.
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Een kleine uittocht

Liever werken in Joods Jeruzalem

Eind vorig jaar mochten we veel Joden naar het vliegveld brengen om voorgoed naar  
Israël te vertrekken. Dit is altijd een behoorlijk uitdagende logistieke puzzel.  

De mensen komen vaak uit afgelegen plaatsjes en we hebben een beperkt  
aantal busjes. Hoe meer mensen er vertrekken, hoe lastiger het wordt.

Gelukkig gaat dit altijd goed en 
kunnen we hiervoor ook dankbaar 
gebruikmaken van onze schuilplaats 
bij Kiev. Daarheen brachten we nu de 
vertrekkende families een dag voor de 
vlucht, om ze de volgende dag in één 
keer tijdig naar het vliegveld te kunnen 
brengen.

Misverstand
In Tulchin haalden we die dag de al 
wat oudere Shura Feldman op. Ze was 
wat verward en heel nerveus. Er bleek 
een misverstand te zijn. Het Joods 
Agentschap had haar ingelicht dat ze 
om elf uur zou worden opgehaald. 
Zij had hieruit begrepen dat ze om elf 
uur ’s avonds zou worden gehaald en 
direct naar het vliegveld zou worden 
gebracht. Wij kwamen om elf uur ’s 
ochtends en namen haar eerst mee 
naar de schuilplaats. Het maakte haar 
erg ongerust en onzeker. Pas toen we 
haar verzekerden dat we haar tot aan 
de paspoortcontrole zouden vergezel-
len, leefde ze op.
Shura’s moeder overleefde de Holo-
caust in de hel van het concentratie-
kamp Pechora, waar ook Rita Schwei-

bes, over wie ik al vele malen eerder 
heb geschreven, zat. Ze heeft één zoon, 
die vijf jaar geleden al alija maakte en 
vanuit Israël zijn moeder heeft ge-
smeekt om ook te komen. Nu brak dit 
moment dan eindelijk aan.

‘Vrees niet’
Ondanks sneeuw en gladheid lukte het 
om alle olim van her en der te verzame-
len en naar de schuilplaats te brengen. 
In het knusse huis, waar iedereen maar 
ternauwernood in paste, verwelkomde 
Nataliya ze als een moeder. Daar ver-
telde zij hun ook meer over ons werk, 
over het land Israël en over de Machti-
ge van Israël. “Vrees niet”, zei Nataliya 
aan de aandachtig luisterende groep. 
En ze sprak met hen over Psalm 46, 
waar staat: “God is ons een toevlucht 
en vesting; Hij is in hoge mate een 
hulp gebleken in benauwdheden.” Ook 
voor hun onzekere toekomst in Israël, 
zal Hij zorgen.
We aten een heerlijke maaltijd met 
elkaar en de volgende ochtend om zes 
uur, vertrokken we met de hele groep 
naar het vliegveld. Daar begeleidden 
we, na de ontvangst door het Joods 
Agentschap, Shura als eerste met 
inchecken. Iedereen bedankte ons voor 
de uitstekende dienstverlening.

Vorig jaar vertrokken alleen al uit  
Oekraïne meer dan zevenduizend 
Joden terug naar Israël. Ook dit jaar 
gaan we onverminderd door om hier-
bij van dienst te zijn. Dit kan dankzij 
uw steun! 

»  Zie ook de nieuwsbrief over Breng 
de Joden thuis die u bij deze krant 
aantreft.

Een Arabische verkoopmedewerkster in een Joodse winkel in Je-
ruzalem. Dat is tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld. 
Jonge Arabieren uit de Arabische wijken in het oosten van Jeruza-
lem zoeken steeds vaker naar werk in Joods Jeruzalem. “Je krijgt 
meer betaald, deelt in alle secundaire arbeidsvoorwaarden en als 
je hard werkt, maak je kans op promotie”, citeerde de economi-
sche nieuwssite Bloomberg een 22-jarige Arabische medewerkster 
in een van Jeruzalems kledingzaken. In 2010 werkte al 28 procent 
van de Arabische Jeruzalemmers in Joods Jeruzalem en hun aan-
tal groeit nog steeds. Deze situatie zorgt voor een betere integra-
tie en minder terreur. Arabieren die economische kansen krijgen 
bij Joodse werkgevers, gaan niet de straat op om gewelddadig te 
demonstreren. Dit was er dan ook mede de oorzaak van dat na 
Trumps erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël het 
geweld in de Arabische sector niet zo hoog oplaaide als wel werd 
verwacht. | Foto: Flash90

Koen met Shura Feldman op de luchthaven in 
Kiev. | Foto’s: CvI

De vertrekkende olim aan de maaltijd in de schuilplaats.
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Verloren of verlost?

Gastcolumn

Het is aardig ingeburgerd 
onder christenen dat het 
geloof zo werkt. Dat we zelf 
nog een hand hebben om 
ons ‘verloren gaan’ te voor-
komen, als we maar geloven. 
Daarmee ligt de sleutel tot 
ons behoud in eigen hand en 
kunnen we door ons geloof 
en onze volharding voorko-
men dat we verloren gaan.

Als een dergelijke voorstel-
ling klopt, kun je je afvragen 
wat de rol van Israël eigenlijk 
is. Want als je met eigen in-
spanning je ‘verloren gaan’ 
kan verhoeden, waarvoor is 
Israël dan nog nodig? Dan is 
geloof en behoud iets tussen 
jou en God alleen.
Als een dergelijke voorstel-
ling klopt, kun je je ook 
afvragen wat de rol van Jezus 
eigenlijk is. Want als je met 
eigen inspanning je behoud 
kunt bewerken, wat is dan 
precies de rol van Jezus ge-
weest?

Verloren hebben
Als je (het) verloren hebt, is 
het al gebeurd. Dan valt er 
niets meer te strijden. Dan 
zit je als verliezer aan de kant 
of ben je kwijt wat je eens 
bezat. Er valt geen eer aan te 
behalen.
Wil je uit zo’n toestand nog 
gered kunnen worden, dan 
heb je een verlosser nodig. 
Maar dan komt de eer niet 
jou toe, maar degene die je 
verlost.
Sommige christenen leven 
nog met deze overtuiging. 
Het geloof is voor hen geen 
middel tot behoud, maar 
eenvoudigweg een weten-
schap van het feit dat er 
verlossing is uit die verloren 
toestand. Dat stemt tot 
dankbaarheid en lof van de 
Verlosser.

Die voorstelling maakt ook 
dat je de rol van Israël gaat 
begrijpen. Elf hoofdstukken 
lang schetst de Bijbel in Ge-
nesis een beeld van een we-
reld die het verloren heeft: 
het paradijs, de onschuld, 
de vrede. En dan roept God 
Abraham, om vader te wor-
den van een groot volk dat 

‘tot zegen’ zal zijn. Waarin 
‘alle geslachten van de aard-
bodem gezegend zullen zijn’. 
Het begin van de verlossing!

In die voorstelling ga je ook 
de rol van Jezus beter begrij-
pen. Hij is de hoeksteen van 
dat verlossingswerk, de vlees-
wording van Gods Woord, de 
Thora, die God in de wereld 
stuurt om de verloren wereld 
te redden. Jezus en Israël ho-
ren onlosmakelijk bij elkaar! 
Hij herstelt de gebrokenheid 
van Israël, de ‘vervallen hut 
van David’, om als koning 
van Zijn volk uiteindelijk 
Zijn shalom wereldwijd te 
maken en die belofte aan 
Abraham te vervullen.

Heilsplan
Ik denk dat het goed is dat 
we als christenen dat onder-
scheid tussen verloren gaan 
en verloren hebben duidelijk 
krijgen. Dat valt niet mee, 
want we houden graag de 
eer aan onszelf. Maar wan-
neer we beseffen dat we al 
lang verloren hebben, dat 
we – om het met een bekend 
kerstlied te zeggen – ‘een we-
reld verloren in schuld’ zijn, 
kunnen we ook loskomen 
van ons ik-gerichte, op lijfs-
behoud gefocuste geloof, en 
dankbaar opzien naar onze 
Verlosser.

We hebben het regelmatig 
over ‘Gods heilsplan’. De 
inhoud van zo’n term gaat 
al gauw schuil achter de 
woorden zelf. Maar hier gaat 
het over: dat God een plan 
heeft om die wereld verloren 
in schuld te verlossen! En 
daartoe riep God Israël, om 
door het naleven van Zijn 
Woord die verloren wereld te 
herstellen, tikkoen olam (‘her-
stel van de wereld’ of ook wel 
‘opbouw van de eeuwigheid’), 
zoals dat in het Jodendom 
wordt genoemd. 
Pas als wij als christenen 
onze eigen pretenties van 
zelfverlossing loslaten, kun-
nen we dankbaar opzien 
naar dat heilsplan en zien 
hoe wonderlijk de Eeuwige 
niet alleen ons, maar de hele 
schepping zal verlossen.

Profetendrank
Aan het eind van vorig jaar kreeg ik 
van Israëlvrienden uit Nijkerk een fles 
‘profetendrank’ cadeau. Altijd goed, 
op het leven! Maar ‘profetendrank’? 
Iets nieuws? Bekijk ik het etiket op 
de fles, dan lees ik het overduidelijk: 
Jerusalem Hills; en aan de andere 
zijde: Judean Heights.
Dat zag de profeet Joël al gebeuren: 
“Te dien dage zal het geschieden, 
dat de bergen van jonge wijn zullen 
druipen” (Joël 3:18). En ook de profeet 
Amos zag dat in de verre toekomst. 
“Ik zal een keer brengen in het lot van 
mijn volk: verwoeste steden zullen zij 
herbouwen en bewonen; wijngaarden 
zullen zij planten en de wijn ervan 
drinken” (Amos 9:14).
Profetendrank, te dien dage, in onze 
tijd! En wát een tijd. Wat maken we 
niet allemaal mee! Zeventig jaar na 
de stichting van de staat Israël. En 
altijd bonje om Jeruzalem. Ik lees 
weer eens het boek My Life van 
Golda Meir. Hoe zij de ontwikkelin-
gen van het land beschrijft ondanks 
alle tegenstand en oorlogen met de 
naaste buren (zie Psalm 83). Houdt 
het dan nooit op?
Maar wat helaas ook nooit lijkt op 
te houden is het wegtheologiseren 
van het profetenwoord inzake de 
toekomst van Israël. En hoe Israël nu 
dient als schietschijf voor de Verenig-
de Naties. Hoe men omgaat met die 
uitverkoren plaats Jeruzalem, waar-
voor Unesco nieuwe namen heeft 
bedacht. Maar ondertussen gaat de 
terugkeer van Joden overal vandaan 
gewoon door. En dat niet alleen. De 
zogenaamde verloren tien stammen 
horen ook de roep om naar huis te 
keren. Naar het profetenwoord. Om 
weer akkers aan te leggen en proef-
boerderijen in de woestijn. Het Joods 
Nationaal Fonds weet daar alles van.
En wij? De fles die ik kreeg getuigt 
daarvan. Nu, in onze dagen! We leven 
in dit zeventigste jaar van de staat 
Israël in een wonderlijke tijd.

»  Het Israël Producten Centrum 
importeert heerlijke wijnen uit 
Israël. Bezoek de winkel in Nijkerk 
of bestel op israelwinkel.nl.
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Er is een verschil tussen verloren gaan en het  
verloren hebben. De term ‘verloren gaan’  
impliceert iets dat nog moet gebeuren.  

En daarmee suggereer je de mogelijkheid  
dat er nog iets aan te doen is om dat  

verlies te voorkomen.

Bert Koning
bkoning@cvi.nl

‘Als je met eigen  
inspanning je ‘verloren 

gaan’ kan verhoeden, 
waarvoor is Israël  
dan nog nodig?’

Foto: Ian Espinoza



Al jaren reizen zijn ouders de wereld over. Ze hebben 
ontmoetingen met invloedrijke mensen en spreken op 
belangrijke bijeenkomsten, niet alleen om aandacht 
voor Hadar te vragen maar ook voor Oron Shaul, die 
in 2014 hetzelfde lot trof als Hadar. Ongewild zijn 
Leah en haar man Simcha in een politiek schaakspel 
verwikkeld geraakt waarin iedere partij een eigen 
agenda lijkt te hebben. Via via krijg ik de kans aange-
boden om deze ouders te ontmoeten en te intervie-
wen. Als ik ernaartoe reis, ben ik nerveus. Ik heb geen 
vragen voorbereid. Iedere vraag lijkt te veel, nutteloos 
en ongevoelig.

Fundamentele mensenrechten
Maar vragen stellen blijkt niet nodig. Leah spreekt 
onafgebroken. Over wat een toegewijde zoon, broer, 
vriend en soldaat Hadar was. Over zijn talenten. Ze laat 
zijn schilderijen zien en een aantal door hem geschre-
ven teksten. “Alles deed hij met gevoel, toewijding en 
veel aandacht; nooit iets ‘zomaar’. Ook in het leger, 
hij was officier met een speciale vermelding.” Het is 
even stil. “Hadar is ontvoerd en vermoord nadat er een 
staakt-het-vuren was overeengekomen tussen Israël en 
Hamas. De Palestijnse Autoriteit als verantwoordelijk 
bestuursorgaan is hiervoor aansprakelijk. Voor zo’n 
overeenkomst gelden regels en die zijn door het ont-
voeren en doden van Hadar overschreden. Dat betekent 
dat ieder land dat de Palestijnse Autoriteit financieel 
ondersteunt – dus ook Nederland – niet alleen de VN 
afvalt, maar ook de fundamentele mensenrechten ont-
kent. Het is belangrijk dat dit bekend wordt.” 

‘Gezamenlijke plicht’
Sinds juli 2017 worden Hadars ouders pro Deo bijgestaan 
door professor Irwin Cotler, oud-minister van Justitie 
van Canada, en bekend mensenrechtenadvocaat die on-

der meer Nelson Mandela bijstond. Cotler: “Door illegaal 
de stoffelijke resten van Hadar Goldin en Oron Shaul 
vast te houden, overtreedt Hamas het verbod op het 
schenden van de waardigheid van overledenen onder de 
statuten van het Internationaal Strafhof, door hun recht 
op teraardebestelling te minachten. Voor dit onmenselijk 
achterhouden van hun lichamen is de Palestijnse Autori-
teit als verantwoordelijk bestuursorgaan aansprakelijk.”
Helaas lijken overheden moeilijk over te halen om dit 
onrecht aan de kaak te stellen en van de PA te eisen 
dat deze Hamas tot de orde roept. Cotler: “Nobelprijs-

winnaar Elie Wiesel, mijn dierbare vriend en mentor, 
waarschuwde altijd voor het gevaar van onverschilligheid 
en niet-handelen ten overstaan van het kwaad en van 
onze verantwoordelijkheid om te spreken en te hande-
len tegen onrecht. Het is onze gezamenlijke plicht niet 
te zwijgen en niet op te geven totdat de lichamen van 
Hadar en Oron terug zijn in Israël.”

‘Diep geraakt’
Ook in Europa begint het verhaal van Hadar en Oron 
door te dringen. Ook Europarlementariër voor de SGP 
Bastiaan Belder kent hun verhaal.
“Ik heb de familie Goldin onlangs in Israël ontmoet en 
ben diep geraakt door het verlies van Hadar, een geliefde 
en begaafde zoon”, aldus Belder. “Het intense verlangen 
van de familie Goldin naar een waardige begrafenis steun 
ik van harte en ik heb dan ook aan de Hoge Vertegen-
woordiger van de EU, Federica Mogherini, schriftelijk 
om internationale interventie gevraagd.” Daarnaast wil 

Belder in het Europees Parlement, door een ontmoeting 
met de familie Goldin, urgente Europese aandacht en 
steun vragen voor de beëindiging van deze flagrante 
schending van fundamentele principes van het internati-
onaal humanitair recht.

Leah onderbreekt haar gesprek met mij. Ze moet weg 
voor afspraken met hopelijk nieuwe sleutelfiguren. “De 
situatie is intens verdrietig. Maar voor verdriet is geen 
tijd. We moeten sterk zijn en blijven vechten tot ze 
thuis zijn”, besluit ze.

De laatste Gaza-oorlog in 2014 werd beëindigd met een door de VN en Amerika bemiddeld staakt-het-vuren  
tussen Israël en Hamas. Amper twee uur na het ingaan van dit bestand, doodden Hamasterroristen  

drie Israëlische soldaten. Het lichaam van één van hen, Hadar Goldin, werd meegenomen.  
Zijn lichaam is door Hamas nooit vrijgegeven ...

Hadar Goldins lichaam wordt al vier jaar door Hamas vastgehouden

‘Vechten tot ze thuis zijn’
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interview

Eind vorig jaar hield de VN-Veiligheidsraad een speciale zitting over het internationaal humanitair recht 
met betrekking tot vermiste en gevangen personen in Gaza. Hier spraken ook Irwin Cotler en Leah Goldin. 
Hieronder leest u de kernpunten uit hun verhaal.

Prof. Irwin Cotler
“Hadar Goldin werd vermoord en zijn lichaam meegenomen, in strijd met een door de VN bemiddeld humanitair 
staakt-het-vuren. (...) Deze voortdurende schending van het internationaal humanitair recht door Hamas – helaas 
geholpen en bijgestaan door de Palestijnse Autoriteit – is tevens een schending van het fundamentele principe 
van de Verenigde Naties om internationale vrede en veiligheid te respecteren en te beschermen. Daarmee tonen 
Hamas en de Palestijnse Autoriteit een aanhoudende verachting en verwerping van de Verenigde Naties zelf, 
van hun waarden, instituten, normen en verantwoordelijkheden.”

Dr. Leah Goldin
“We zijn niet de eerste Israëlische ouders die een geliefd kind verliezen in de strijd om de verdediging van ons 
land, en helaas zullen we niet de laatste zijn. Maar ons verdriet is anders, omdat onze zoon niet het slachtof-
fer van de oorlog in Gaza is, maar een slachtoffer van een staakt-het-vuren, een humanitair staakt-het-vuren, 
bemiddeld door de Verenigde Naties. (...) De integriteit van de VN staat hier op het spel. Wij zijn hier om u te 
vragen aan de juiste kant van de geschiedenis te gaan staan, om humaniteit af te dwingen bij diegenen die dit 
weigeren en ontkennen, om op te staan en te zeggen dat we allen kinderen van God zijn, en dat daarom allen 
vrede zouden moeten vinden, zij het niet bij leven, dan in de dood. Wij vragen u dit onrecht te herstellen. Zoals 
God tegen Kaïn zei in het vierde hoofdstuk van Genesis: “Er is een stem van het bloed van uw broer, dat van de 
aardbodem tot Mij roept.” De stemmen van het bloed van Hadar Goldin en Oron Shaul roepen naar u ...”

‘Voor verdriet is 
geen tijd. We moeten 
sterk zijn en blijven 
vechten.‘

Hadar Goldin met zijn moeder Leah. | Foto: familie Goldin
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Schaatsen in Israël
Israël is geen schaatsland, zoals Nederland. Zoals hier 
collectief de medailles van onze Nederlandse schaatsers 
werden gevierd tijdens de Olympische Spelen, gebeurt 
dit niet in Israël. Maar dat wil niet zeggen dat er niet 
geschaatst kan worden. Niet op natuurijs, uiteraard.

Maar dat schaatsen leuk is, weten ze in Israël ook. Op diver-
se plaatsen zijn daarom overdekte schaatsbanen waar je een 
baantje kunt trekken of pirouetjes kunt draaien. Een uitbater 
van Ice Peaks, een schaatsbaan in Holon bedacht een leuke 
actie om meer Israëli’s op het ijs te krijgen. In Israël wordt geen 
moederdag of vaderdag gevierd. In plaats daarvan is het op de 
30e van de maand Sjewat ‘familiedag’. Dit jaar viel dit op don-
derdag 15 februari. Tijdens familiedag konden gezinnen die de 
schaatsbaan bezochten gratis lessen krijgen. De uitbater hoopt 

de schaatssport in Israël aan te wakkeren en sponsorde ook de 
Israëlische olympische delegatie van dit jaar. | Foto: Tamar Ben-Ozer

kort nieuws

Mobiele kliniek

Zichron Menachem is een organi-
satie die zich inzet om het leven 
van kankerpatiëntjes in Israël te 
verlichten. Omdat het niet meevalt 
om als kind met kanker steeds naar 
het ziekenhuis te gaan, hoopt de 
organisatie een mobiele kliniek te 
realiseren, die door Israël reist en zo 
naar de patiëntjes toe kan komen. 
Het project kost 300.000 euro. | Beeld: 

Zichron Menachem

Toerisme-app
Het aantal toeristen dat Israël 
bezoekt, blijft stijgen. Tijdens de 
finales van de Israël Hackaton 2018 
presenteerden zes finalisten ideeën 
voor nieuwe apps op het gebied van 
toerisme. De winnaar werd de app 
Tourbo, ontworpen voor zakenmen-
sen die maar heel kort de gelegen-
heid hebben om tijdens een zakenreis 
toeristische plekken aan te doen en 
die op deze manier snel een overzicht 
krijgen van interessante bezienswaar-
digheden.

Opsporing verzocht

Carlos Breij (65) uit Enschede pro-
beert al jaren de Joodse familie op te 
sporen die te zien is op een vijftig jaar 
oude filmband die hij erfde van een 
collega. “Ik ging ervan uit dat er iets 
van natuur op zou staan, maar toen 
ik de beelden liet digitaliseren bleek 
het te gaan om een Joodse familie die 
emigreerde naar Israël. De film laat 
het vertrek van het gezin zien, hun 
reis en hoe ze zich in Israël vestigen. 

Overleden
Na eenendertig jaar in vegetatie-
ve toestand te hebben verkeerd, 
is afgelopen maand de Israëlische 
sergeant Avraham Ajami overleden. 
In 1987 raakte hij tijdens gevechten in 
Libanon ernstig gewond, nadat een 
projectiel naast hem ontplofte. Hij 
overleefde de aanslag, maar kwam 
nooit meer bij kennis. Op zijn drukbe-
zochte begrafenis hield Michael Oren 
een toespraak namens de Israëlische 
regering. “Hij keerde terug naar huis, 
maar hij keerde nooit echt terug.”

Avraham Stern herdacht
Israëli’s wonen een herdenking bij bij het graf van Avraham 
Stern. Tijdens de jaren dertig van de vorige eeuw vocht de uit 
Polen afkomstige Stern bij de Hagana, een Israëlische verzetsbe-
weging, behorend bij de Arbeiderspartij. Omdat hij de houding 
van de Hagana te defensief vond, sloot hij zich aan bij de meer 
offensief ingestelde verzetsbeweging Irgun. Toen de Tweede 
Wereldoorlog uitbrak, besloten zowel de Hagana als de Irgun 
om de Britse gezagdragers in het mandaatgebied te steunen 

in hun strijd tegen de Duitsers. Stern, die de Britten zag als 
de vijand, richtte daarom een eigen verzetsgroep op om tegen 
de Britten te blijven strijden. Op 11 februari 1942 werd Stern 
door Britse detectives opgespoord en neergeschoten. Hoewel 
Sterns acties omstreden bleven, wordt hij toch jaarlijks officieel 
herdacht, omdat zijn handelen, maar ook zijn poëzie, waarin 
hij een vurige liefde en opofferingsgezindheid voor zijn land liet 
zien, velen hebben geïnspireerd. | Foto: Flash90

Boeken

We haten elkaar meer dan de Joden

Avraham Stern. | Foto: GPO

Grote kwesties worden voor het grote publiek vaak teruggebracht tot behapbare proporties. Zo ook het Israë-
lisch-Palestijnse conflict. Dat de werkelijkheid vele malen complexer ligt, ontgaat de meeste mensen. Maar wie 
dieper wil begrijpen, grijpt dankbaar naar bronnen die meer context verlenen.

Zo’n bron is het laatste boek van Els van Diggele. Na het schrijven van twee boeken over Joden en 
christenen in Israël, sluit ze het drieluik met een boek over de Palestijnen. En dat is een behoorlijke 
openbaring. In We haten elkaar meer dan de Joden schetst Van Diggele een goed leesbare, overzich-
telijke geschiedenis van de Palestijnse strijd, waarin duidelijk blijkt hoe onderlinge verdeeldheid die 
strijd parten speelt. Nooit lijken de facties tot elkaar te kunnen komen. Het boek geeft inzicht in de 
totstandkoming van ‘de Palestijnen’ zoals we ze vandaag de dag kennen. Wie het boek leest met een 
Bijbelse pro-Israëlbril op, ontwaart wellicht iets van hoe de Eeuwige de vijanden van Israël intern ver-
deelt om kwaad over Zijn volk te voorkomen. Maar ook vanuit seculier standpunt verdient het boek 
aanbeveling. Overduidelijk blijkt hoe de wereldse benadering van ‘de Palestijnen’ als éénheid in feite 
een miskenning is van velen van hen en veel ellende heeft veroorzaakt. (RR)

We haten elkaar meer dan de Joden - Tweedracht in de Palestijnse maatschappij; Els van Diggele;  
Athenaeum, Amsterdam; E 22,50



Hendrik Hoet is kanunnik, theoloog en diocesaan. Hij raakte betrokken bij de interreligieuze dialoog  
in Antwerpen en kwam zo in contact met het Jodendom. Hij laat zijn licht schijnen over hoe  

de Rooms-Katholieke Kerk zich tegenwoordig verhoudt tegenover het Jodendom.

‘Heel wat vooroordelen wegwerken’

Hendrik Hoet. | Foto: Rony Boonen

Baarden in het leger

Het Israëlische leger heeft aangekon-
digd dat het het ‘coiffure beleid’ voor 
religieuze soldaten heeft versoepeld. 
Volgens de nieuwe richtlijnen kan een 
soldaat die om religieuze redenen een 
baard wil dragen, speciale toestem-
ming vragen aan het militaire rabbi-
naat dat de kwestie dan bespreekt 
met de commandant van de soldaat. 

Soldaten waren eerder verplicht 
goedkeuring te krijgen van hoogge-
plaatste officieren, een ingewikkelde 
en langdurige procedure. | Foto: Flash90

Meer Arabisch
Steeds meer Israëli’s willen Arabisch 
leren. Dat stellen leraren van een 
groot aantal scholen en instituten 
in het land. De Arabische taalkun-
dige Anwar Ben-Badis is blij met dit 
bericht. Hij geeft al jaren Arabische 
les. Onder zijn leerlingen waren 
President Reuven Rivlin en Benny 
Begin. “Het is goed om de taal van 
de ‘zogenaamde vijand’ te leren. Als 
je met elkaar kunt praten, wordt de 
afstand minder groot en is er meer 
ruimte voor contact.”

Dode Zeerol ontcijferd

Wetenschappers aan de universiteit 
van Haifa hebben de inhoud van de 
laatste twee nog niet ontcijferde Dode 
Zeerollen gereconstrueerd en een 
unieke kalender ontdekt die gebruikt 
werd in de periode van de Tweede 
Tempel. De rol is geschreven in een 

gecodeerde taal en bestaat uit zestig 
kleine fragmenten, waarvan sommige 
kleiner zijn dan een vierkante centime-
ter. | Foto: Flash90

Oorlog in 2018?
Zowel aan de zuidelijke als aan de 
noordelijke grens van Israël is de sfeer 
gespannen. Nieuwsberichten over 
naderende oorlogen zijn dagelijks te le-
zen. Stafchef van het Israëlische leger 
Gadi Eizenkot voorspelt dit jaar een 
conflict tussen Israël en Hamas. Maar 
ook aan de noordelijke grens wordt er 
gespeculeerd over oorlog. “Wij blijven 
in gesprek en willen iedere escalatie 
voorkomen”, aldus de Israëlische pre-
mier Benjamin Nethanyahu.
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Hoe groeide uw belangstelling voor de Joods-christelijke 
betrekkingen?
“Ik ben ooit uitgenodigd door priester Omer Hamels 
voor een gespreksavond met Joden en christenen. 
Hij was pastoor van de St. Jozef-kerk en lid van de 
Antwerpse Contactgroep voor Joods-christelijke 
betrekkingen. We kwamen bij iemand thuis samen in 
een gemengd gezelschap van Joden, protestanten en 
katholieken om in gesprek te gaan. Op een bepaald 
ogenblik waren er in Antwerpen wel vijf van deze groe-
pen. Vanuit deze lokale groep ben ik toen uitgenodigd 
naar de nationale commissie en later ben ik voorzitter 
geworden van deze Nationale Katholieke Commissie 
voor de relaties met het Jodendom. Nog later werd het 
OCJB opgericht als overlegorgaan tussen christenen 
(protestanten en katholieken) en Joden in België.”

Bestaan er nog veel vooroordelen bij de rooms-katho- 
lieken over de Joden?
“Wat bedoelt u met ‘de katholieken’? Al de mensen die 
gedoopt zijn? Er zijn zo veel soorten katholieken. Maar 
je kunt stellen dat het antisemitisme er ingebakken 
zit. Misschien is dat tegenwoordig wat verbeterd, maar 
de katholieken waren zeg maar antisemieten. Wij 
zijn als volk nog lang niet aan het Nostra Aetate toe. 
Dit Vaticaanse document veroordeelt elke vorm van 
antisemitisme en anti-judaïsme, maar in de manier 
van spreken over Joden worden nog geregeld uitdruk-
kingen gebruikt die niet getuigen van respect en liefde 
voor hen. Veel katholieken gaan op zondag niet naar 
de mis. Ze horen dus niet veel meer, en lezen doen 
velen ook al niet. Wij katholieken moeten opnieuw le-
ren luisteren naar het evangelie. Het is gemakkelijker 
naar je instincten te luisteren dan naar het evangelie. 
Antisemitisme is één van die oerinstincten, zoals het 
racisme. Een verfoeilijk instinct dat er bij alle mensen 
ingebakken zit.”

Welke invloed had dan het Tweede Vaticaanse Concilie 
waar het Nostra Aetate werd aangenomen?
 “Vaticanum II had een zeer grote invloed op het vlak 
van de Joods-christelijke betrekkingen. Wat vooral 
vernieuwend was, was dat in het Nostra Aetate, voor 
de eerste keer slechts enkele citaten stonden vanuit 
de katholieke traditie of van de kerkvaders, maar dat 
in de meeste voetnoten alleen maar naar de Bijbel 
werd verwezen. Voor het eerst werden ook protestan-

ten, orthodoxen en vertegenwoordigers van andere 
religies en politieke ideologieën als waarnemers bij het 
concilie uitgenodigd en benoemd. Het was de grote 
vernieuwing binnen de kerk.”

Protestantse christenen kennen de jaarlijkse Israëlzondag. 
Bestaat zoiets ook in de Rooms-Katholieke Kerk?
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interview

“Nee, spijtig. Het argument van de bisschoppen is 
altijd geweest: er zijn al zo veel zondagen in de kerk 
die al een aparte betekenis hebben, zodat niet nog 
eens een thematische zondag moest opgezet worden. 
Ik persoonlijk vind dat wij ons best zouden kunnen 
aansluiten bij Nederland en Italië die wel zo een zon-
dag hebben. Het zou best kunnen in januari vlak voor 
de oecumenische gebedsweek. Het zou een goed idee 
zijn om de relaties met de Joden aan te zwengelen. 
Anderzijds zou elke zondag ‘Israëlzondag’ moeten zijn. 
Want ook vandaag merken we bij lezing uit het Oude 
Testament dat niemand nog denkt aan Israël als onze 
gezamenlijke bron.”

Komt daarin nu enige verandering? 
 “Er is bijzonder veel werk verricht op het liturgische 
terrein en dat heeft invloed op de manier van preken 
en spreken in de kerken. Maar ik moet toegeven dat ik 
soms ontzet ben als ik sommige pastoors hoor spreken 
en vooral van het soort clichés waarvan sommigen 
zich nog altijd weten te bedienen. Er is ook een grote 
inspanning geleverd met betrekking tot de catechese-
materialen. De redactie van het nieuwe leerplan heeft 
ons advies ingewonnen voor het creëren van de richt-
lijnen voor de leerkrachten die op het onderwijsveld 
daarmee op een goede manier aan de slag kunnen.” 

Hoe staat de Rooms-Katholieke Kerk vandaag de dag  
tegenover Israël?
 “Dit is ook voor mij een zeer grote vraag, hoe wij 
als katholieken, theologisch of als christenen in het 
algemeen over de relatie met Israël moeten denken? 
Gedurende de hele christelijke Middeleeuwen zag 
men het Jodendom als een dwaling en huldigde men 
de visie dat de Joden bekeerd moesten worden. Met 
het Tweede Vaticaanse Concilie kwam hierin een 
grote verandering, die niet vanzelfsprekend was. De 
interreligieuze dialoog won het van de bekerings- 
ijver. Men ging beseffen dat die dialoog een onder- 
deel vormt van de missie van de kerk. Dialoog 
betekent luisteren naar de ander, de ander aanvaar-
den in zijn anders-zijn. Onze missie is getuigen van 
Gods liefde en dialoog is daarin een eerste stap. Wij 
moeten in de eerste plaats een goede samenleving 
realiseren tussen de Joden en de christenen en vooral 
heel wat vooroordelen wegwerken die door de eeu-
wen heen zijn gegroeid.”

‘Onze missie is  
getuigen van Gods 
liefde en dialoog  
is daarin een  
eerste stap’
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Hoe staat het er?

Het Israël van God
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Het is een beetje een merkwaardige 
zin, deze tekst, bijna aan het slot van 
Paulus’ brief aan de Galaten. Wie 
bedoelt Paulus hier eigenlijk?

Niet het volk Israël
In de meeste Nederlandse vertalingen 
lijkt het om twee te onderscheiden 
groepen te gaan: de ene aangeduid met 
‘hen’ en de andere als het ‘Israël van 
God’. Het woordje ‘hen’ slaat terug op 
het eerste stukje van het vers: “allen die 
overeenkomstig deze regel wandelen”. 
Alleen de Bijbel in Gewone Taal heeft 
hier blijkbaar genoeg van Israël en 
veegt alles op een hoop: “Als je zo leeft, 
hoor je bij Gods volk. En dan zal Hij 
medelijden met je hebben en je vrede 
geven.” Die vertaling laat in ieder geval 

wel duidelijk zien hoe deze tekst vaak 
uitgelegd wordt: het Israël van God is 
niet het volk Israël, maar de gemeente 
van Christus, waarin het er niet meer 
toe doet of je Jood of niet-Jood bent. 
Het is een mogelijke uitleg, maar 
misschien is er meer mogelijk.

De tegenstelling overwonnen
Welke regel bedoelt Paulus? Dat wat 
hij in het voorgaande vers schrijft. Hij 
schrijft het veel korter dan het er in 
de vertalingen staat, bijna struikelend 
over zijn woorden: “In Christus is 
besnijdenis niets en ook voorhuid niet, 
maar een nieuwe schepping!” Wie dat 
hoog in het vaandel houden wenst hij 
vrede en barmhartigheid. En dat wenst 
hij ook het Israël van God. 

Nu moeten we hierbij nog eens beden-
ken wat de hele kwestie in deze brief is. 
Sommigen vonden dat de van oorsprong 
heidense gelovigen zich moesten laten 
besnijden en de regels van het Jodendom 
moesten overnemen zoals de feesten, de 
spijswetten en dergelijke. Paulus bestrijdt 
dat krachtig. Een niet-Jood hoeft geen 
Jood te worden en een Jood blijft een 
Jood, maar er is eenheid in de Messias. In 
Hem breekt zelfs de vernieuwde schep-
ping aan. Daarin is de tegenstelling, de 
vijandschap tussen Jood en niet-Jood 
overwonnen. Het verschil is niet opge-
heven, maar er is vrede gekomen. En 
ook de niet-Jood deelt in Gods barmhar-
tigheid. Zou dat dan ook niet voor heel 
Israël blijven gelden? Israël is en blijft 
tenslotte Gods eigendom.

Een bemoedigend feest

kort nieuws

Olympische  
Winterspelen
Ook al is Israël niet echt een winter-
sportland, toch heeft het dit jaar 
de grootste delegatie ooit naar 
de Olympische Winterspelen in 
Zuid-Korea afgevaardigd. Tien spor-
ters. Shorttrackschaatser Vladislav 
Bykanov, alpineskiër Itamar Biran en 
skeletonsleeër Adam Edelman. Voor 
kunstschaatsen zullen Israëls trots 
verdedigen: Alexei Bychenko, Daniel 
Samohin, Evgeni Krasnopolsky, Paige 
Conners, Adel Tankova, Ronald 
Zilberberg en Aimee Buchanan.

Vogels kijken

Het Ganei Yehoshuapark in hartje Tel 
Aviv is een bezoek waard, ook met 
kinderen. Er zijn wandel- en fietspa-
den, speeltuinen en een botanische 
tuin. Ook heeft het park een aantal 
vijvers en is er veel groen. Dat trekt 
een grote verscheidenheid aan vogels 
aan. Sinds kort is er daarom in het 
park een vogelobservatiecentrum van 
waaruit men de vogels kan bekijken, 
zonder ze te storen.| Foto: Flash90

Legale nederzetting
De Israëlische regering heeft Havit 
Gilad, een nederzetting op de  
Westelijke Jordaanoever, gelega-
liseerd, nadat daar in februari een 
bewoner was vermoord door Pales-
tijnse terroristen. In de nederzetting 
wonen ongeveer vijftig families. 
Volgens premier Benjamin Netanyahu 
was legalisering nodig om “het leven 
van de bewoners veiliger te maken en 
de voortgang van het dagelijks leven te 
waarborgen.” Een woordvoerder van de 
PLO veroordeelde de beslissing.

ZAKA

De Israëlische humanitaire vrijwilligers-
organisatie ZAKA verleent hulp bij 
terreuraanslagen, ongelukken, zoek- 
en reddingsacties en rampen over 
de gehele wereld. ZAKA is door de 
Verenigde Naties officieel erkend, 
waardoor de organisatie toegang 
heeft tot alle landen in de wereld, 
ook als er geen diplomatieke banden 
met Israël zijn. Afgelopen maand 
nam ZAKA deel aan het jaarlijkse 
Inter-American Defense College 
seminar in Washington DC, waar 
landen van over de hele wereld hun 
kennis en ervaring delen op het 
gebied van rampen en oorlogen.  
| Foto: Flash90

“Vrede en barmhartigheid over hen en over het Israël van God” (Galaten 6:16)

Een orthodoxe vader en zijn zoon lezen uit het boek Esther 
tijdens het Poerimfeest. Dit jaar valt het feest op 1 maart. 
Poerim is een vrolijk feest, waarbij Joden zich uitdossen en 
verkleden en zich verheugen. Voor de eenvoudige toeschouwer 
lijkt het een soort carnaval. Maar de aanleiding is serieus. Met 
Poerim wordt het verhaal van Esther gelezen, waar het snode 
plan van Haman om het volledige Joodse volk te vernietigen 
wordt verijdeld. De naam van God komt in het hele boek niet 
voor, maar de naam Esther verwijst volgens de Joodse traditie 
naar de woorden hesteer astier panai, ‘Ik zal Mijn gezicht verber-

gen’. En waar Mordechai, de oom van Esther in hoofdstuk 4:14 
zegt: “dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlos-
sing voor de Joden komen”, begrijpt men dat de Heere hier op 
verborgen wijze Zijn volk behoed van de vernietiging.
Dat is een bemoediging. Door de eeuwen heen zijn er Hamans 
geweest die Israël hebben willen vernietigen. En vandaag de  
dag misschien meer dan ooit, dreigt opnieuw vanuit Iran, het 
voormalige Perzië, de vernietiging van Israël. Poerim wijst  
Israël op zijn verborgen Beschermer, die sluimert, noch slaapt.  
| Foto: Flash90
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Jeremia 
Jeremia is het sterkste voorbeeld van iemand die zich niet 
zomaar geeft en zich schikt om het kanaal te worden dat 
God hem wil doen zijn voor zijn boodschap. “Ik kan niet 
spreken,” zegt hij als God hem benadert, “Ik ben jong.” Dat 
betekent eigenlijk dat Jeremia ervan uitgaat dat hij zelf een 
prestatie moet leveren. Allereerst stelt God daar tegenover 
dat Jeremia al was uitverkoren om profeet te worden nog 
vóór hij geboren was, namelijk in de moederschoot. Maar 
het passieve van hinavée, van profeteren, komt aan het licht 
waar God zegt: “Zie, Ik leg mijn woorden in uw mond.” (1:9). 
Passief? Jazeker, de profeet hoeft ze alleen maar te herhalen. 
Hij is maar een kanaal.

Amos
Veehouder en kweker van moerbeivijgen is hij, deze figuur 
die bij het heiligdom van Bethel komt optreden als profeet: 
Amos. Zijn naam betekent mogelijk ‘last’, in de zin van iets 
dat gedragen moet worden. Nu, hij komt ook met een last 
op zich naar Bethel waar hij zijn profetische boodschap ter 
plekke bezorgt. Visioenen heeft hij gehad van Godswege en 
zijn taal is striemend voor wie hem horen. De Heere zei: 
“Rijp is het einde voor Israël, mijn volk. Ik zal het voortaan 
niet meer sparen.” (8:2). Zo ook: “Ik haat, ik veracht uw 
feesten en kan uw samenkomsten niet luchten ...” (5:21). Het 
is geen wonder dat uitspraken als deze wrevel opwekken, 
misschien zelfs kwaad bloed zetten. Amos wordt wegge-
stuurd door Amasja, de priester van Bethel. Hij noemt Amos 
ziener, chrizèh, een oudere aanduiding voor profeet. “Ga 
heen”, zegt hij, “vlucht naar het land van Juda, eet daar brood 
en profeteer dáár ...ve-sham tinavée.” (7:12). Amos reageert fel 
op dat profeteer, tinavée. “Ik ben geen profeet; doch de Here 
nam mij achter de schapen vandaan en zeide tot mij: Ga 
heen, profeteer (hinavée) tegen mijn volk Israël” (7:15). Ja, en 
nu hebben we een kijkje achter de schermen. Feitelijk zegt 
Amos dat hij geen keus heeft, de Heere heeft hem immers 
vanachter de schapen weggeroepen. Hij was het die sprak: 
“Ga heen en profeteer, hinavée, tegen mijn volk.” Voortdu-
rend in de grondtekst dat passieve werkwoord hinavée. Ook 
Amos beseft dat hij juist Gods woorden moet overbrengen, 
uitspreken. Hij kan niet anders, het overkomt hem. Anders 
gezegd: het komt over hem.

Ezechiël
Ook bij Ezechiël vinden we tekenen van het niet kunnen ontko-
men aan een macht die groter is dan hijzelf. Een terugkerend 
teken is deze uitspraak: “Toen deed ik zoals mij bevolen was.” 
(12:7). In 37:7 lezen we: “Ik nu profeteerde zoals mij bevolen was.” 
Dit wordt herhaald in vers 10: “Toen profeteerde ik zoals Hij mij 
bevolen had.” De grondtekst zegt: ve-hinabéti ka-ashèr tsiváni. 
Een rechtstreeks bevel dus van God naar de profeet. De profeet 
hanteert het passieve werkwoord hinavée. De knecht gehoor-
zaamt en God spreekt dóór hem.

Inleidende woorden 
“Zo spreekt de Heere”. Daarmee opent veelal een profetische 
boodschap: koh-amár JHWH. Dit amár wordt meestal vertaald 
in de tegenwoordige tijd, met ‘spreekt’. Maar feitelijk spreekt 
de grondtekst hier in de verleden tijd: ‘Zó, aldus, heeft JHWH 
gezegd’. De vraag is nu of datgene wat de profeet hoorde ook 
letterlijk zo wordt herhaald. Over de inspiratie van het godde-
lijke woord, de inblazing, heerst onduidelijkheid. Met onder 
anderen Abraham Kuyper spreekt men van twee mogelijkheden: 
mechanische dan wel organische inspiratie. Kortweg gezegd: bij 
mechanische inspiratie is er sprake van dat de profeet alleen maar 
zijn hand leent en de gehoorde boodschap opschrijft. Meer niet. 
Daar staat tegenover de organische inspiratie. De gedachte hierbij 
is dat de profeet een boodschap van Godswege ontvangt en zelf 
deel mag hebben aan de uiteindelijke vorm waarin hij die aan zijn 
toehoorders/lezers meedeelt. Met honderd procent zekerheid 
kiezen voor een van deze mogelijkheden kan niet. We weten 
het eenvoudigweg niet. Echter, in deze reeks artikelen hebben 
we steeds gewezen op het letterlijk nemen van wat er geschre-
ven staat. De Hebreeuwse grammatica maakt een heel precieze 
analyse mogelijk van de grondtekst. Het tekstmateriaal leunt daar 
sterk op. Wat kan dit nu betekenen voor ons? Wel, we weten dat 
het werkwoord profeteren, hinavée, niet actief van vorm is, maar 
passief, en daarom samen met ‘worden’ moet worden gelezen, In 
dat geval kan er feitelijk geen toevoeging door de profeet mogelijk 
zijn. Het passieve werkwoord wijst in de richting van een passieve 
herhaling. Dit argument vanuit de grammatica is weinig bekend. 
In de discussie over mechanische ofwel organische inspiratie 
door de Geest komt het nauwelijks ter sprake. Nu, men moet niet 
alleen de boodschap nauwkeurig lezen, maar ook de technische 
benaming.
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Behouden 
worden
Een van de belangrijkste dingen waar 
het om gaat in ons geloof is behou-
den worden. Dat ligt ook besloten in 
de naam van onze Heiland: Jezus. Dat 
is de Latijnse vorm van een Grieks 
woord wat weer een vertaling is van 
Yeshua, redder.
In de Middeleeuwen dachten mensen 
bij behouden worden vooral aan de 
hemel. Jezus was gekomen om ons te 
verlossen uit dit aardse jammerdal. 
De Here Jezus zou onze ziel uit dit
lichaam redden en we zouden eeuwig 
leven in een nieuw, zuiver en vooral 
geestelijk bestaan.
Misschien was die gedachte ook 
wel begrijpelijk. Het leven in de 
Middeleeuwen was niet zo makkelijk. 
Ondertussen deden Jeruzalem en 
Israël er zo natuurlijk niet meer toe. 
Dat ging allemaal voorbij als ze dat al 
niet waren.

Maar in de Bijbel is behouden worden 
helemaal geen ontsnapping uit dit 
leven. Daar is lichaam, ziel en geest 
een eenheid. God redt ons niet uit 
ons menselijk bestaan en de aarde is 
helemaal geen plaats die voor altijd 
verlaten moet worden (Psalm 115:16). 
In de Bijbel is behouden worden, 
bevrijd worden. Het grote voorbeeld 
van die bevrijding is de Exodus uit 
Egypte. En dat is geen beeld voor iets 
anders. Behouden worden is bevrij-
ding van ongeloof en onwetendheid. 
Zo zegt Jezus dat het eeuwige leven 
in de eerste plaats het kennen van 
de enige en waarachtige God is 
(Johannes 17:3). Het is verlost worden 
van zonden, maar ook van zondaren 
en van onderdrukking. Als Maria en 
Zacharias zingen over de geboorte 
van de Messias, is dat hetgeen wat zij 
noemen. Het is weer heel gemaakt 
worden, zoals die bloedvloeiende 
vrouw die ‘behouden werd’ toen zij 
Jezus van achter bij zijn gedenkkwas-
ten aanraakte. Jezus sprak daar ook 
over: Hij had het over het loslaten 
van gevangenen, het genezen van 
blinden en Hij sprak over gebroke-
nen van hart die Hij zou oprichten. 
Wedergeboorte is opnieuw gebo-
ren worden naar geest, ziel én naar 
lichaam.
Daar zien we naar uit, naar de volko-
men verlossing, de transformatie van 
de schepping en de opstanding des 
vlezes, en Christus die bij zijn komst 
ons vernederd lichaam veranderen 
zal zodat het aan zijn verheerlijkt 
lichaam gelijkvormig wordt 
(Filippenzen 3:21).
En in die grote verlossing wordt ook 
Jeruzalem en zelfs gans Israël behou-
den.

Woordschat
Ds. Henk Poot
hpoot@cvi.nl

Mijn knechten,  
de profeten (2)

In het vorige artikel zagen we dat het woord profeteren, hinavée, passief van aard is.  
De profeet doet zijn werk niet eigenstandig. We moeten dat hinavée, vertalen samen  

met ‘worden’. Profeteren gebeurt áán de profeet en niet altijd is het diens wens.
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ff Van wie is Jeruzalem?
‘Van wie is Jeruzalem?’ Dat vroeg de hele wereld zich eind 2017 opvallend geëmotioneerd af.  

Op 6 december had de Amerikaanse president Donald Trump Jeruzalem erkend als hoofdstad  
van Israël. Hierbij zei hij expliciet dat hij niets anders deed dan een feit erkennen.

Foto: Flash90

Israël heeft tenslotte nooit een andere hoofdstad 
gehad. Jeruzalem werd door de Israëlische regering op 
13 december 1949 uitgeroepen tot hoofdstad. Dat rege-
ringen zelf beslissen waar hun hoofdstad is gevestigd, 
is een heel normale gang van zaken.

Trump liet overigens in zijn verklaring een heleboel 
open. Hij sprak bijvoorbeeld niet, zoals zijn voorgan-
gers Clinton en Obama, over Jeruzalems ondeelbaar-
heid. Hij meed vragen over toekomstige grenzen, 
Palestijnse vluchtelingen of Joodse nederzettingen. 
Objectief gezien draagt Trumps verklaring over 
Jeruzalem alle fatale kenmerken van dubbelzinnigheid 
die zo veel andere documenten over het Midden-Oos-
tenconflict ook kennen.
Van wie is Jeruzalem? Met zijn verklaring maakte 
Trump duidelijk dat Jeruzalem niet aan de Ameri-
kanen toebehoort. Uit naam van de Amerikaanse 
bevolking kondigde hij aan: wij blijven eraf. We 
erkennen de feitelijke toestand. Voor dit realisme zou 
de Amerikaanse president eigenlijk moeten worden 
geprezen. Maar de wereld reageerde verontwaardigd.

Noodsessie VN
Een paar dagen voor kerst kwam de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties bijeen voor een 
speciale noodsessie en veroordeelde Trumps Jeruza-

lemverklaring. 128 landen steunden deze resolutie. 35 
staten onthielden zich van stemming. Togo, Microne-
sië, Nauru, Palau, de Marshalleilanden, Guatemala en 
Honduras stemden samen met Israël en de VS tegen 
de resolutie.
Even voor de duidelijkheid: de naam ‘noodsessie’ wekt 
een indruk alsof de wereldvrede in acuut gevaar ver-
keert. Tot dusver hebben de VN dit instrument elf keer 
gebruikt in hun bestaan. Zeven van deze noodsessies 
betroffen Israël. De aanleidingen waren de Suezcrisis, 
de Zesdaagse Oorlog, de annexatie van Jeruzalem en 
de Golanhoogvlakte, de bouw van de Jeruzalemse wijk 
Har Homa en nu dus de Amerikaanse erkenning van 
Jeruzalem als hoofdstad van Israël
Hoe absurd dit verlenen van prioriteit is, blijkt uit een 
eenvoudige Google zoekopdracht naar de bloedigste 
conflicten sinds 1950. Een ranglijst toont China (40 
miljoen slachtoffers), de Sovjet-Unie (10 miljoen) en 
Ethiopië (4 miljoen) aan kop. Het Israëlisch-Palestijnse 
conflict (0,051 miljoen slachtoffers) staat in deze lijst 
op nummer 49. En deze lijst dateert nog van vóór de 
Arabische Lente, waar in de afgelopen vijf jaar jaarlijks 
méér slachtoffers vielen dan bij het Arabisch-Israëlisch 
conflict in de afgelopen zeventig jaar.

Vervreemde waarnemers
Maar nu weer even terug naar Trumps Jeruzalemver-

klaring van december. De spontane reactie van gewone 
Palestijnen vóór de golf van Europese verontwaardiging 
losbarstte, verdient aandacht. Sommigen wisten niet 
eens waar alle ophef over ging. Een Duitse journaliste 
voor Die Zeit sloeg de spijker op de kop toen ze schreef: 
“De wereld is in beroering en de Palestijnen kijken 
vervreemd afzijdig toe.”
Een voormalig PLO-strijder, zeer gerespecteerd in zijn 
eigen gemeenschap, zei: “Realiseren jullie je niet dat 
we andere problemen hebben? In de afgelopen dagen 
alleen zijn in de Jemenitische hoofdstad Sana’a meer 
dan duizend mensen vermoord!” De ontbranding van 
de regio die Europeanen zo vrezen, is al lang ontstoken 
en verslindt de landen rond Israël. Maar dit heeft niets 
te maken met de Joden, hun streven en hun staat.

Als Europa had gezwegen
Stel je eens voor hoe de dagen na 6 december 2017 
eruit hadden gezien als de Europeanen niets hadden 
gezegd. Misschien was er dan helemaal niets gebeurd? 
Heeft ook maar één Arabische staat de diplomatieke 
banden met Amerika doorgesneden vanwege wat 
Trump verklaarde? Natuurlijk konden Hamas en de 
Palestijnse Autoriteit na de Europese reactie niet 
achterblijven. Daarom moest de Europese woede wel 
een echo vinden in ‘Palestina’.
Maar het feit dat het Palestijnse leiderschap jongeren 



moest betalen om met stenen de straat op te gaan, spreekt voor 
zich. De demonstratief uitgeroepen ‘algemene staking’ was 
overduidelijk alleen maar voor de show en veroorzaakte eigenlijk 
alleen maar schade voor de Palestijnen. Zij die voor Joodse Isra-
eli’s werken, gingen gewoon trouw aan het werk. Toeristen in de 
Oude Stad fotografeerden de lege straatjes in de Arabische wijk 
en kochten hun souvenirs in de Joodse wijk. Arabieren die toch 
hun zaak hadden willen openen in de Arabische wijken, deden 
dit niet uit vrees voor brandstichting. 

Stad van drie religies
Maar is de ‘stad van de drie religies’ dan niet het kruitvat dat met 
het kleinste vonkje kan ontploffen? Trump zelf gebruikte zelfs 
dat cliché door te stellen: “Jeruzalem is vandaag, en moet altijd 
de stad blijven waar Joden bij de Westelijke Muur bidden, waar 
christenen de Via Dolorosa bewandelen en waar moslims bidden 
bij de Al-Aqsamoskee.”
Jeruzalem en de berg in het hart van de stad zijn allereerst heilig 
voor het Joodse volk. Daar legde Abraham zijn zoon op het altaar. 
Daar bouwde Salomo de tempel en bad: “Zelfs ook wat de vreem-
deling betreft, die uit een ver land komt, wanneer hij komt en naar 
dit huis zijn gebed richt, luistert Ú dan.” Vanuit Bijbels oogpunt 
was Jeruzalem nooit bedoeld als spiritueel centrum voor alleen Is-
raël, maar vanaf het begin af aan een ‘bedehuis voor alle volkeren’. 
Jeruzalem is zó belangrijk voor het Joodse volk dat er geen zegen-
spreuk voor de maaltijd, geen gebedsdienst, geen feest en zeker 
geen bruiloft voorbijgaat in het Jodendom waarin de hoop en het 
gebed voor het herstel van deze stad niet wordt uitgesproken.

Maarten Luther had gezien hoe Jeruzalem en het land Israël 
centraal staan voor het Joodse geloof. Daarom gebruikte hij in 
zijn brief Tegen de sabbathers aan een goede vriend die gebroken 
relatie tussen de Joden en hun stad. Om de Joden in diskrediet te 
brengen, spotte hij: “Laat ze naar dat land gaan en naar Jeruza-
lem, hun tempel bouwen en het priesterschap, wetsbetrachting 
en Mozes oprichten met zijn wet, zo dat ze weer Joden zouden 
worden en het land zouden bezitten. Als dat zou gebeuren, zou-
den ze ons snel achter zich aan vinden om zelf Joden te worden.” 
Luther was vol zelfvertrouwen over zijn analyse. Hij leunde zover 
uit het raam van zijn dogmatisch kasteel dat hij beloofde zelf 
Jood te worden als de Joden ooit naar hun land en naar Jeruzalem 
terug zouden keren. Tegelijkertijd echter, verklaarde de Duitse 
hervormer dat het aardse Jeruzalem en het land Israël niet langer 
van betekenis zijn voor het christendom. Luther hoorde bij een 
christendom dat zijn spirituele centrum van Jeruzalem naar 
Antiochië, Byzantium, Rome, Wittenberg, Genève of Los Angeles 
had verlegd. Hoe kun je met zulke ideeën Jeruzalem nog claimen 
als stad voor christenen?
Historisch gezien kwamen de eerste westerse christenen pas 
halverwege de negentiende eeuw naar Jeruzalem als missionaris-
sen. Kort daarna werd de eerste Latijnse patriarch geïnstalleerd 
om ‘de protestantse ophef te neutraliseren’. Tot op de dag van 
vandaag komen christenen nauwelijks naar Jeruzalem voor gees-
telijke wegwijzing. Liever komen ze naar Jeruzalem om vanuit 
hun eigen respectievelijke geestelijke centra Israël te zeggen wat 
ertoe doet en wat het zou moeten doen.

Jeruzalem en de islam
En hoe zit het met de islam? Ten eerste klopt het dat Jeruzalem 
nergens bij naam in de Koran wordt genoemd. Pas zes jaar na 
Mohammeds dood, in 638 werd de stad onder Kalief Omar Ibn 
al-Khattab door moslims veroverd. Historici vermoeden dat 
de grootste profeet van de islam nooit een voet in Al-Quds, ‘de 
Heilige’ heeft gezet.
Maar in Soera 2 noemt de Koran de stad wel indirect. Daar 
dicteert Mohammed zijn volgers een nieuwe gebedsrichting. Hij 
noemt het een kenmerk van het juiste geloof. In uitdrukkelijk 
contrast met Joden en christenen, wordt aan de moslims opge-

dragen om richting Mekka te bidden, niet Jeruzalem. Allah let 
op de richting van het gebed volgens de Koran en onderscheidt 
dus de ware gelovigen van de boosdoeners. Wie het grote belang 
van lichaamstaal in het Midden-Oosten kent, begrijpt wat het 
betekent wanneer tienduizenden moslims vijf keer per dag hun 
achterste keren naar de plaats waar eens het heilige der heiligen 
stond.
En ook hier bevestigt de geschiedenis deze religieuze houding. 
Van 638 tot 1967 was Jeruzalem in islamitische handen, met 
slechts korte onderbrekingen. Maar nooit tijdens deze periode 
was het de hoofdstad van een islamitische staat of zelfs maar een 
moslimprovincie. En des te opmerkelijker is dat toen op 2 juni 
1964 de PLO werd opgericht, dat dit gebeurde in het Interconti-
nental Hotel op de Olijfberg. In die tijd was de Oude Stad met al 
zijn heilige plaatsen nog niet in Joodse, maar in moslim handen. 
Maar op dat moment kwam niemand op het idee om ‘de Heilige’ 
op te eisen als hoofdstad van een Palestijnse staat. Jeruzalem 
wordt niet één keer genoemd in het handvest van de PLO.

Waarom?
Waarom is de wereld dan zo boos? Waarom is elke nieuwe wijk 
van Jeruzalem reden voor een noodsessie van de VN? Terwijl 
er nooit een noodsessie werd gehouden voor, laten we zeggen, 
Noord-Korea. Of tijdens de Koude Oorlog, of vanwege Iran. 
Om maar eens een paar zaken te noemen. Waarom wordt de 
staat Israël zo snel verdacht van het in gevaar brengen van de 
wereldvrede? Terwijl Israël juist een factor van stabiliteit in het 
Midden-Oosten is. Al is het alleen maar om het feit dat Israël 
zijn vijanden verenigt, die anders tegen elkaar zouden vechten. Je 
hebt geen expertise of insiderkennis nodig om je te realiseren dat 
Israël niet alleen uniek economisch succesvol is, maar ook het 
enige stabiele land in de regio.
Zij die hun eigen hebzucht voordoen als ‘kosteneffectiviteit’ 
en dan over Joodse bankiers klagen die vermoedelijk de wereld 
zouden domineren, worden vandaag de dag vlug ontmaskerd als 
antisemitisch. Maar hoe zit het wanneer het niet meer over geld 
gaat, maar over geweld? Als iemand zijn eigen excessen waarbij 
tientallen miljoenen doden vallen, voorstelt als ‘uitdagingen’ of 
zelfs afdoet als een triviale zaak en tegelijkertijd pretendeert ont-
zet te zijn over het ‘gewelddadige zionisme’ dat de wereld naar de 
afgrond trekt? Lijkt dat niet op dezelfde atmosfeer waarin eens in 
Duitssprekend Europa werd verkondigd: “Die Juden sind unser 
Unglück”, ‘de Joden zijn ons ongeluk’?

Een Bijbels perspectief
Er bestaat geen logisch antwoord op de vraag naar de gekte 
die de VN motiveert. Maar wel een Bijbels perspectief. Bij-
bellezers zouden niet verbaasd moeten zijn over de huidige 
gebeurtenissen. “Waarom woeden de heidenvolken”, vraagt 
de psalmist zich af in Psalm 2. Theologen hebben moeite om 
deze tekst historisch te classificeren. Maar hij lijkt wel ge-
schreven te zijn voor de 21e eeuw. Verbazingwekkend nauwge-
zet beschrijft het de besprekingen en resoluties van de mach-
tigen van deze wereld en ontmaskert hun inspanningen als 
gericht “tegen de Heere en tegen Zijn Gezalfde”. De psalmist 
realiseert zich dat al dit activisme van de volkeren doelloos is. 
Lachend werpt de levende God zijn tegenstanders tegen: “Ik 
heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg.”
Evenzo beschrijft de profeet Zacharia aan het einde van de 
zesde eeuw voor Christus hoe de volkeren zich tegen Jeru-
zalem verzamelen. In het scenario beschrijft hij profetisch 
hoe Jeruzalem een zware steen zal worden voor alle volkeren 
op aarde. Tegelijkertijd beschrijft hij de heilige stad als een 
‘schaal der bedwelming’.
Dit Bijbelse perspectief is niet rationeel begrijpelijk. Maar het 
past. En onze postmoderne maatschappij lijkt sowieso afgebo-
gen te zijn van de rede. Anders zou die de Joodse staat Israël 
en zijn huidige rol in actuele zaken heel anders beoordelen.

israël aktueel | maart 2018 

13

kort nieuws

Gilad ... Gilad ... Gilad ...

Ter nagedachtenis aan de in 2014 
door Palestijnse terroristen vermoor-
de Naftali Frankel (16, uit Nof Aya-
lon), Gilad Shaer (16, uit Talmon), en 
Eyal Yifrah (19, uit Elad), werd op Tu 
Bisjwat (het bomenfeest) een prome-
nade ter nagedachtenis aan de jon-
gens geopend in Gush Etzion. Tege-
lijkertijd werden daar op initiatief van 
de ouders van Gilad tweeëntwintig 
bomen geplant. “Sinds hun dood zijn 
er in Israël eenentwintig jongetjes en 
één meisje naar onze zoon vernoemd. 
Samen met de ouders van die baby’s 
hebben we de bomen geplant. Wat 
een feest om met zijn allen zo Gilad 
te herdenken. Op deze manier maken 
we positieve nieuwe herinneringen 
en blijft Gilad voortleven”, aldus Ofir 
en Bat-Galim Shaer. | Foto: Flash90

Samen

Tweeduizend Israëlische Joodse - en 
bedoeïenenjongeren hebben tijdens 
Tu Bisjwat een boomstekje geplant 
in de Negev, in een nieuw gebied dat 
‘Bos van de Hoop’ wordt genoemd. 
“Het planten van bomen is belangrijk, 
want planten geven niet alleen een 
fijn gevoel, ze zorgen er ook voor dat 
mensen en dieren zuurstof krijgen 
om te leven”, aldus de twaalfjarige 
Ibrahim Ziadna. “Maar het belangrijk-
ste vandaag is dat we bomen planten 
met elkaar. Joodse en bedoeïenen-
jongeren, dat geeft hoop voor de 
toekomst.” Na het planten, zaten de 
jongeren onder de modder, want het 
had de dagen ervoor behoorlijk ge-
regend. “Deze keer kan mijn moeder 
er niet boos over worden”, aldus een 
lachende Ibrahim.

Voorleespen
De Israëlische start-up Wizcomtech 
heeft een voorleespen ontwikkeld 
voor kinderen met dyslexie. De bij-
zondere pen leest de tekst hardop 
voor met behulp van een digitale 
stem. De pen kan ook synoniemen 
noemen voor gescande woorden om 
zo de tekst beter te leren te begrijpen 
en nieuwe woorden te leren.
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JAFFA heeft dringend vrienden nodig, heeft u nodig 
JAFFA óók in 2017…  

    

 

bankrekening nummer:  
NL12 RABO 0335 5422 39 

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

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

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

JAFFA kan niet zonder 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.
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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. 

SAMEN STERK ALS VRIENDEN VAN JAFFA. 
Doet u mee ? 
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De NAMEN in de Bijbel - Betekenis & concordantie  
Bijbelse namen hebben een belangrijke betekenis en geven meer inzicht 
in geschiedenissen en personen. Dit boek (met harde kaft) bevat alle ruim 
6000 Bijbelse namen inclusief alle teksten waar ze voorkomen. Deze 2e druk 
uit 2001 is een klassieker, die niet mag ontbreken in uw boekenkast.
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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 136 onder meer de volgende artikelen: ‘Van Gutenberg tot 
Genderneutraal - deel 2’, ‘Openbaring in Vogelvlucht’, ‘Een nieuw begin’,  

‘Moeilijke kwesties uit de Bijbel’ en ‘Tekenen der tijden’. 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.

Nederland Feliciteert Israël is een gezamenlijk initiatief van het Holland-Koor, Family7 en Christenen voor Israël

Van harte welkom op donderdag 10 mei a.s. (Hemelvaartsdag) om 
aanwezig te zĳ n bĳ  het felicitatie-concert om 19.30 uur in de Grote 
Kerk in Apeldoorn, waar we Israël feliciteren met haar zeventigste 

verjaardag! Met prachtige Israëlische muziek, heerlĳ ke samenzang en 
veel onderlinge verbondenheid.
Het belooft een muzikale en feestelĳ ke bĳ eenkomst te worden, met mede-
werking van het Holland-Koor, het Hineni Symfonie Orkest en diverse ar-
tiesten en sprekers. De meditatie wordt verzorgd door Ds. Kees van Velzen. 
In aanloop naar deze grootse gebeurtenis zal er een landelĳ ke campagne 
plaatsvinden om geld in te zamelen voor kansarme kinderen in Israël. 
Uitgebreide informatie over het programma, de sprekers én het project in 
Israël vindt u op: www.nederlandfeliciteertisrael.nl 
Op deze website kunt u ook alvast uw plaats reserveren (€ 10,- p.p.).
Meld u nu aan voor dit fantastische feest op donderdag 10 mei, waar we 
Israël van harte zullen feliciteren met haar zeventigste verjaardag! We 
verwachten veel belangstelling - bent u er ook bĳ ?

 Nederland Israël!
met haar 70-jarig jubileum met haar 70-jarig jubileummet haar 70-jarig jubileum

feliciteert 

10 mei 2018
Grote Kerk Apeldoorn
kerk open: 18.45 uur
programma 19.30 - 21.30 uur (geen pauze)

Uitnodiging!
an harte welkom op donderdag 10 mei a.s. (Hemelvaartsdag) om 

Uitnodiging!Uitnodiging!
felicitatie-concert op 10 mei 2018

#IL70
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Mail of bel Roel Abraham
r.abraham@bdu.nl of 06-54274244

in Israel Aktueel en bereik 65000 
betrokken lezers!

ADVERTEER 



Help het Cheider met achterstallig onderhoud
De robuuste hekken van gegalvaniseerd staal, de beveiligingscamera’s en de  

marechaussee-bewaking geven de indruk dat er een gevangenis staat. Alleen de  
moeders met kinderen die af en aan komen, passen niet in dat beeld. Het is een school.

israël aktueel | maart 2018 
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Het Cheider is de enige orthodox-Joodse 
school in Nederland. De school biedt 
basis- en voortgezet onderwijs volgens 
de eisen van de Nederlandse wet, maar 
ook binnen de kaders van het orthodoxe 
Jodendom. Naast het reguliere onderwijs, 
krijgen de kinderen les in bijvoorbeeld 
Thorakennis en het Hebreeuws.
Helaas is het nodig dat deze school zo 
zwaar moet worden bewaakt. Het il-
lustreert enerzijds de bereidheid van de 
Nederlandse overheid om de Joodse ge-
meenschap te bewaken, anderzijds haar 
onvermogen om een maatschappij te 
creëren waarin Joden onbezorgd kunnen 
wonen.
De school telt alles bij elkaar nog geen 
honderd leerlingen en dat aantal neemt 
af. Orthodox-Joods leven in Nederland is 
moeizaam en gaat makkelijker in Israël 
of in grote Joodse gemeenschappen in 
bijvoorbeeld Antwerpen of Londen. Van-
wege het kleine leerlingenaantal, ont-
vangt de school wrang genoeg ook maar 
mondjesmaat subsidie van de overheid.
“We hebben overigens uitstekende ver-
houdingen met de overheid”, vertelt di-
recteur Richard Kalder. “De gemeente, de 
inspectie, ze begrijpen heel goed dat we 
als Joodse school met extra uitdagingen 
kampen.”

Die uitdagingen zijn er vooral op finan-
cieel gebied. “Met zo weinig subsidie én 
een deel van de kosten voor onze eigen 

beveiliging, komen andere zaken in de 
knel”, vertelt Kalder. We hebben een 
meerjarenbegroting voor het onderhoud 
aan het pand, maar daar lopen we eigen-
lijk al jaren mee achter. Je kunt een euro 
maar één keer uitgeven, dus als ik moet 
kiezen tussen een hoognodige nieuwe les-
methode of nieuw hang- en sluitwerk op 
de deuren, dan snap je het wel.”
Maar intussen loopt het onderhoud 
zó achter, dat het de veiligheid in het 

gebouw in gevaar brengt. “We hebben 
ramen die naar binnen openklappen. Het 
is nu een paar keer gebeurd dat een raam 
gewoon naar binnen viel. Gelukkig zon-
der dat er iemand onder zat, maar zo’n 
situatie moet je gewoon direct oplossen. 
We hebben 128 van deze ramen in het 
gebouw. Die zijn nu allemaal van goede 
beugels voorzien. Dat kostte ons 6.000 
euro. Maar de inspectie heeft ons op 
meer zaken gewezen ...”

Tijdens een rondje door het gebouw 
laat Kalder zien waar het aan schort. Je 
hoeft niet ver te kijken. Het linoleum is 
op veel plekken versleten en dit levert 
hier en daar struikelgevaar op. Vooral in 
het trappenhuis. Daar zijn ook veel an-
ti-slipranden van de treden eraf gelopen, 
waardoor gladde treden ontstaan. “Daar 
moeten we op korte termijn een oplos-
sing voor vinden. Maar waar halen we 
het geld vandaan?”

» kijk op vriendenvanhetcheider.nl

varia

De ‘Jezusboot’

kort nieuws

Technologieconferentie

In januari vond in Tel Aviv de Cyber-
Techconferentie 2018 plaats. Het is 
een van de belangrijkste en meest in-
vloedrijke conferenties op dit gebied. 
Op het driedaagse evenement waren 
15.000 bezoekers, 170 sprekers en 120 
bedrijven uit de hele wereld. Ze wa-
ren er niet alleen om te netwerken, 
maar vooral om de hedendaagse uit-
dagingen en nieuwe ontwikkelingen 
in de cyberindustrie te bespreken. | 
Foto: Flash90

Mooie route
Route 40 is een prachtige 
noord-zuidroute door het zuiden van 
Israël. De hoofdsnelweg verbindt 
Beer Sheva, Mitzpe Ramon en Eilat 
met elkaar. Een mooie rit per auto 
of per bus, tot Dimona is er zelfs 
een treinverbinding. Langs de route 
zijn allerlei attracties zoals kaas-en 
wijnboerderijen, restaurants en luxe 
en minder luxe plekken om te over-
nachten.

BDS-verbod
De BDS-beweging (de afkorting 
staat voor boycot, desinvestering en 
sancties) wordt wereldwijd steeds ac-
tiever en groter. De organisatie roept 
burgers, bedrijven en instellingen op 
geen relaties met Israël aan te gaan 
en Israëlische producten te boycot-
ten. Sinds vorig jaar kent Israël een 
wet die het mogelijk maakt BDS-ac-
tivisten een visum te weigeren. Israël 
gaat nu nog een stapje verder en 
verbiedt BDS-leden van twintig or-
ganisaties wereldwijd de toegang tot 
het land. De zwarte lijst bevat onder 
meer actiegroepen uit Europa en de 
Verenigde Staten. Op de lijst staan 
geen Nederlandse organisaties.

Marathon
Op 23 februari verandert Tel Aviv 
voor één dag in een groot sport-
parcours als de Samsung Marathon 
plaatsvindt. Voor de hardlopers is 
er keuze tussen een marathon, een 
halve marathon of parcoursen van vijf 
en tien kilometer. Het is het grootste 
jaarlijkse sportevenement in Israël 
met meer dan vijfendertigduizend 
deelnemers. Het marathonrecord 
van vorig jaar staat op: 2:07.59. | Foto: 

Flash90

Steun het Cheider
Met uw steun kan het Cheider dit 
achterstallig onderhoud aanpakken.  
U kunt het Cheider steunen via een 
gift aan stichting Vrienden van het 
Cheider. Deze stichting is een ANBI 
en dus is uw gift belastingaftrekbaar.

Foto’s: CvI

In 1937 werd door Zionistische jongeren de kibboets Ginosar gesticht, die later Israëls eerste  
kibboetshotel opende. Ginosar, de Hebreeuwse versie van het Griekse en Latijnse Gennesaret,  

betekent ‘vruchtbare tuin’. Tijdens de grote droogte van 1986 vielen grote delen van de oevers van het  
meer droog. Twee vissers uit Ginosar ontdekten toen de restanten van een eeuwenoude boot.

Onder leiding van een archeoloog begon een elf dagen durende 
race tegen de klok om de restanten te bergen – eenmaal uit de 
klei begon het hout te verpulveren. De boot is ongeveer acht me-
ter lang en twee meter breed en dateert ongeveer van rond het 
begin van onze jaartelling. De boot werd gemaakt uit verschil-
lende houtsoorten en bood plaats aan vier roeiers, maar had ook 
een zeilmast. Deze platbodem werd gebruikt om langs de oevers 
te vissen maar kon ook mensen overvaren. Referenties naar dit 
soort vaartuigen vinden we in Romeinse geschriften, de Bijbel en 
bij mozaïeken. Ook de discipelen gebruikten een soortgelijke ‘Je-
zusboot’, zoals de vondst genoemd werd, om te vissen en de Here 
Jezus sprak vanuit een dergelijk schip de mensenmassa  
op de oever toe. 
Na tien jaar conservering in een chemisch bad kreeg de antieke 
boot een permanente plaats in het Yigal Alloncentrum in kib-
boets Ginosar.  

Het is de oudste boot ter wereld die in een museum te bezich-
tigen is.

Vaartochtje
Vandaag de dag bieden in Egypte gebouwde replica’s van de hou-
ten ‘Jezusboot’ plaats aan tussen de 45 en 150 personen. De schip-
pers leggen aan bij Capernaum, Ein Gev, Tiberias of Ginosar.
Aan boord hebben groepen hun eigen programma: sommige hij-
sen de nationale vlag en zingen hun volkslied; zij bidden, houden 
Bijbelstudie en zingen met elkaar. Op het water komt de Bijbel tot 
leven, vooral als de kapitein demonstreert hoe vissers in Jezus’ tijd 
hun net uitwierpen. Tijdens de 45-60 minuten durende tocht op 
het meer kan men zelfs nog een Israëlische volksdans leren.
Voordat de pelgrims voet aan land zetten, ontvangen zij een 
certificaat ter herinnering aan een gedenkwaardige tocht in de 
‘Jezusboot’ over het Meer van Gennesaret.

Een boottochtje op het Meer van Galilea. | Foto: IsraeltourismDe gepreserveerde Jezusboot in het Yigal Alloncentrum in kibboets Ginosar. 
 | Foto: Flash90
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Clash of Kingdoms
Wat de Bijbel zegt over Rusland, 

IS, Iran en de eindtijd

Charles Dyer & Mark Tobey | 

120 pag.

Dit boek is uiterst actueel. Het 

beschrijft de ineenstorting van 

IS, maar Clash of Kingdoms 

kijkt alweer naar de nog grotere 

dreigingen die aan de horizon 

 opdoemen. Als je wilt weten wat 

er uit IS voortkomt, dan moet je 

dit boek lezen.

This changes everything
Het verhaal van een tiener: 

Jezus veranderde mijn leven

Jaquelle Crowe | 159 pag.

Dit boek, geschreven door de tiener 

Jaquelle Crowe, wil je laten zien 

hoe de waarheid over God alles 

verandert – onze relaties, onze tijd, 

onze zonden, onze gewoonten. 

Meer nog, het bevrijdt ons om zo 

vol vreugde en gehoorzaamheid te 

leven dat Jezus erdoor groot wordt 

gemaakt, zelfs wanneer je jong bent.

of

Waarom is er zoveel aandacht 
voor Israël in de media en politiek? 
Hoe moeten we de onrust in de 
samenleving plaatsen? Waarom is er 
zoveel onrust in de harten van mensen?

Het Zoeklicht laat niet alleen zien in welke wereld we leven, maar ook 

wat God met u en met deze wereld van plan is. De Bijbel is heel actueel 

en zegt hier heel veel over. Ook over wat dit betekent voor ons leven als 

christen in deze tijd. Laat u bemoedigen, opbouwen en informeren. 

Leef uit verwachting!

Waarom is er zoveel aandacht 

Een heel 

jaar voor 

€43,50

(en gratis lezen 

via de app)

www.zoeklicht.nl/israelaktueel



Op 19-jarige leeftijd bezocht Miri, die in Nederland woonde, voor het eerst Israël.  
Haar opa had zowel Joodse familieleden als Joodse vrienden en hij wist veel van de  

geschiedenis van Israël. Miri voelde zich bijzonder aangetrokken tot het land en  
daarom wilde zij haar wortels verkennen.

‘Dit is voor velen een eyeopener’

Israël anders

israël aktueel | maart 2018 
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Ze liep twee maanden stage bij het Jaffa Instituut van David 
Portowicz in Jaffa bij Tel-Aviv. Daarna wist ze zeker dat dit 
het land was waar ze zich thuis voelde en waar ze wilde 
zijn. Ze rondde haar studie af in Israël, ging er werken en 
trouwde met Shay Bar-Tzion. Samen kregen ze drie kin-
deren. Nu werkt ze mee aan twee projecten in Judea en 
Samaria, waarvan één om bruggen te bouwen tussen Joden 
en Palestijnen.

Rode heuvels
Het is een prachtige tocht door de bergen naar Ma’ale Adumim 
(‘rode heuvels’), zeven kilometer ten oosten van Jeruzalem. Het 
Bijbelse hartland Judea en Samaria toont een glooiend heuvel-
landschap met prachtige vergezichten. Dit zijn de ‘bergen van 
Israël’, waarover spreekt in Ezechiël 36. Ma’ale Adumim ligt op 
een berg, genoemd in Jozua 15:7 en 18:17. De rode gloed van de 
bergen en heuvels doet de naam van de stad eer aan. Er heerst 
een serene rust in dit mooie stadje.
Miri ontvangt mij hartelijk op traditionele Nederlandse wij-
ze met koffie. Ze voert een koosjere huishouding. Haar drie 
kleuters spreken Hebreeuws en soms verstaan ze een beetje 
Nederlands. Shay, haar man, werkt bij de politie.

Israël anders
Miri: “Toen ik voor mijn studie maatschappelijk werk stage 
liep bij het Jaffa Instituut, waar minderbedeelde kinderen en 
hun gezinnen in velerlei opzicht geholpen worden, voelde ik 
mij thuis in deze sfeer van barmhartigheid, die kenmerkend 
is voor de meeste Israëli’s.

interview

kort nieuws

Mars in Mitzpe Ramon

In Mitzpe Ramon in de Negev wordt 
door medewerkers van de Ben 
Goerion universiteit een experiment 
gedaan om het leven op de planeet 
Mars na te bootsen. Een aantal 
vrijwilligers zal enige weken in een af-
gesloten ruimte doorbrengen, waarbij 
allerlei proeven worden gedaan. Voor 
dit experiment is Mitzpe Ramon 
uitgekozen, omdat de levensomstan-
digheden daar veel lijken op die van 
Mars, zeggen de deskundigen. | Foto: 

Flash90

Antisemitisme
David Collier, een journalist en 
blogger over antisemitisme, is samen 
met twee andere Joodse mannen, 
tegengehouden bij de ingang van de 
Britse campus van Warwick, 90 km 
ten noordwesten van Londen. De 
mannen wilden een lezing bijwo-
nen over Israëls gedrag jegens de 
Palestijnen. Een woordvoerder van 
de Britse universiteit reageerde op dit 
incident door te stellen dat de lezing 
was georganiseerd door een groep 
onderzoekers en studenten en niet 
door de universiteit. “We zijn dan ook 
niet verantwoordelijk.”

Gastvrijheid

Het bekende restaurant Piccolino 
in Jeruzalem opent op vrijdagavond 
haar deuren voor chayalim bodedim 
oftewel lone soldiers. Het zijn jonge-
ren vanuit de hele wereld die zonder 
familie naar Israël komen om drie 
of vier jaar, en soms langer, in het 
leger te dienen. Als een soldaat vrij 
is, gaat hij naar huis waar voor hem 
wordt gezorgd. Maar soldaten zonder 
familie hebben dat niet. Piccolino 
trakteert de helden op een warme 
maaltijd in een gezellige Sjabbatsfeer. 
| Foto: Flash90

Oeganda
Het Israëlische beursgenoteerde 
bedrijf Shikun & Binui Holdings Ltd. 
gaat een luchthaven bouwen in het 
noordwesten van Oeganda. De bouw 
zal drie jaar in beslag nemen en de 
kosten worden geschat op 309 mil-
joen dollar. De luchthaven is bedoeld 
ter ondersteuning van de ontwikke-
ling van de olie-industrie in de regio.

Na mijn huwelijk met Shay was het onze bewuste keuze om in 
Ma’ale Adumim te gaan wonen. Wij besloten hier ook een ap-
partement te verhuren aan toeristen om Israël op een andere 
manier te laten zien dan het vaak negatieve beeld dat de media 
weergeeft. ‘Israël anders’ is op deze manier voor veel mensen 
een eyeopener geworden. Ma’ale Adumim wordt een neder-
zetting genoemd, maar is een integraal deel van Jeruzalem. In 
een aantal supermarkten zijn hier Palestijnen werkzaam, om-
dat zij liever in Joods gebied werken dan in Palestijns gebied, 
vanwege een hoger salaris en betere werkomstandigheden”.

Flint-storms Project
Miri werkt als fotografe mee aan het Flint-storms Project. Ze 
legt uit: “Met dit project rijden wij met jeeps door Judea en 
Samaria, wat de wereld de ‘Westelijke Jordaanoever’ noemt, 
om langs de dorpen te gaan met als doel de Bijbelse plaatsen 
en de prachtige natuur te bekijken en ontdekken. De toe-
risten die bij ons vakantie houden en daarin geïnteresseerd 
zijn, kunnen ook meerijden met de jeeps om te zien hoe we 
dit doen. Bovendien kunnen zij de prachtige ongerepte na-
tuur, de vele wijngaarden en het gevarieerde landschap zien, 
terwijl we eveneens proberen om oude paden en wegen te 
ontdekken. Maar toeristen kunnen ook zelf met hun gezin of 
familie een jeep met een ervaren gids huren.”

Project met het leger
“In het tweede project waar ik bij betrokken ben, met een iets 
ander doel, werken we samen met de IDF, het Israëlische leger. 
Officieren van de IDF rijden mee in open jeeps langs Joodse en 
Palestijnse dorpen in Judea en Samaria, om zo het spannings-
veld wat er vaak is tussen de Palestijnen en Joden te doorbreken. 
Hierbij spreken we veel met de bewoners en met elkaar, met als 
gevolg dat de spanning wordt verminderd; respect is hierbij het 
sleutelwoord. En met succes, want het werkt”.

Tijdens het interview maken de oudste kinderen Itamar en 
Talya een mooie tekening, Amchai kijkt mee. Miri: “De twee 
oudsten zitten op een religieuze school, en dat bevalt ons 
heel goed. Omdat mijn ouders niet-Joods zijn, denk ik erover 
om ‘Gioer te doen’, dat is het toe-eigenen van het Jodendom. 
De kinderen zullen daar ook baat bij hebben”.

» Kijk ook op israelanders.nl

Miri met twee van haar kinderen in haar tuin in Ma’ale Adumim. | Foto: 
Geja Lahpor

Een jeeptour door de heuvels van Judea | Foto: Flash90



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

Zin in het voorjaar?  
Kom vrijblijvend zonnige producten  

uit Israël bekijken bij:

Gratis de Israëlische zon  

in al je gerechten. 

Bij aankoop vanaf e 25,00 

een pot dadelspread.

Open huis in de week van 5 t/m 10 maart 2018
Aalsmeer Mevr. Wichers  � 020 - 6455530 

“Het Baken” Sportlaan 86 
Zaterdag 10 maart 13.00 - 16.00 uur

Alblasserdam Fam. Fiole  � 06 - 30902370 
In “Het Scheepke” 
Rijnstraat 434 
Dinsdag 6, donderdag 8 en vrijdag 9 maart 
10.00 - 12.00 en 14.00 - 17.00 uur

Alkmaar/Koedijk Anneke van Wordragen - 
Smits  � 072 - 5619690 
Blaer 42 
Maandag 5 maart 10.30 - 20.30 uur

Almere Jolanda van der Kist  � 036 - 5333513 
Beursjeskruidstraat 8 
Dinsdag 6 maart 10.30 - 17.00 uur

Amersfoort W. Heeneman  � 06 - 18674022 
Harskamperzand 1 
Maandag 5 t/m zaterdag 10 maart  
Na telefonisch overleg.

Amersfoort Gerda Visser  � 033 - 8877804 
Diamantweg 19 
Woensdag 7 maart 10.00 - 14.00 uur

Amerongen Mevr. Boonstoppel 
 � 0343 - 454871 
Kon. Wilhelminaweg 81 
Maandag 5 t/m 10 maart na telefonisch 
overleg

Amstelveen Mevr. Wichers  � 020 - 6455530 
Nieuwenhuijsenlaan 15 
Woensdag 7 maart 10.00 - 20.00 uur

Amsterdam Mevr. Wichers  � 020 - 6455530 
“Tituskapel” hoek Derkinderenstraat /  
W. Nuijenstraat 1 
Zaterdag 17 maart 11.00 - 15.00 uur

Apeldoorn Janny van Beek  � 06 - 21956664 
Hoornbloem 1 
Vrijdag 9 maart 10.00 - 14.00 uur

Arnhem Anneke Nicolaij  � 06 - 57527906 
Stadswaardenlaan 95 
Maandag 5 t/m zaterdag 10 maart na tel. 
overleg.

Assen Annet en Richard Frankfort  �
� 0592 - 399366 
Planetenlaan 34 
Maandag 12 t/m woensdag 14 maart  
vanaf 10.00 uur

Barneveld Marilene Zoutendijk  �
� 0342 - 417224 
Arendshorst 46 
Donderdag 8 maart 09.00 - 12.00,  
14.00-17.00 en 19.00 - 21.00 uur 

Beekbergen Thea en Hans Jansen  
 � 0313 - 655617 
“Het Hoogepad” Papenberg 5 
Zaterdag 17 maart 10.00 - 17.00 uur

Beilen Anneke Broksma  � 0593 - 542926 
Dovenetellaan 15 
Donderdag 1 maart 10.30 - 20.00 uur 
Vrijdag 2 maart 10.30 - 15.00 uur

Beverwijk Mevr. P. Zuidema - Luijben  �
� 06 - 27307722 
Kerkgebouw Vrije Evangelische Gemeente 
Van Riemsdijklaan 1 
Woensdag 7 maart 14.30 - 18.00 uur

Biggekerke Suzet Besuijen  � 0118 - 552472 
Kerkplein 16 
Donderdag 8  maart van 09.30 - 17.30 uur

Bruchem Henk en Alice van de Werken  �
� 06 - 33758860 
De Kosterijstraat 43 
Woensdag 7 maart 18.00 - 21.00 uur

Buitenpost Hinke Minnema  � 06 - 13129370 
Bij: Sipke Folkert de Boer 
Kruirad 35 
Donderdag 8 maart 10.00 - 16.00 uur

Buitenpost Hinke Minnema  � 06 - 13129370 
Trekweg 16 
Vrijdag 9 maart 10.00 - 17.00 uur

Capelle aan den IJssel Mevr. Koolmees  �
� 010 - 4508036 
Crocusstraat 7 
Ma 5 /tm vr 10 maart 10.00 - 17.00 uur  
na tel. overleg.

Creil Erna Mellema  � 0527 - 652159 
“Abida” Graaf Florislaan 36 
Vrijdag 9 maart 19.00 - 20.00 uur 
Zaterdag 10 maart 10.00 - 12.00 uur

Den Haag Noor Roeleveld - Kuijper  �
� 070 - 3545730 
Nederhoflaan 22 
Dinsdag 6 maart 13.00 - 18.00 uur

Den Haag Wilma en Dirk  Blom  �
� 070 - 3609021 
Heiloostraat 83 
Woensdag 7 maart 14.00 - 19.00 uur

Ede Arie en Hanneke Eland  � 0318 - 625503 
Coba Ritsemastraat 22 
Donderdag 8 maart 10.00 - 18.00 uur

Eindhoven Alfred en Irene Fietje  �
� 040 - 2416589 
Orléanshof 26 
Maandag 5 maart 11.00 - 16.00 uur

Elburg Wil van Rijssen - van Doorm  �
� 06 - 14069146 
Molenkampdwarsstraat 8 
Dinsdag 6 maart 10.00 - 17.00 uur

Emmeloord Ria Mulder - de Jong  �
� 0527 - 613903 
Bunschotenlaan 38 
Donderdag 8 maart 14.00 - 17.00 uur  
na tel. overleg.

Enschede Ada Otter in Boekhandel David  �
� 06 - 24652926 
Beltstraat 45 
Maandag 5 t/m zaterdag 10 maart tijdens 
openingstijden Boekhandel David

Etten Leur Fam. Willems  � 076 - 7505883 
Orgelhof 44 
Maandag 5 t/m zaterdag 10 maart na  
tel. overleg.

Genemuiden Mevr. van der Heide  �
� 038 - 3866996 
In het Hervormd Centrum,  
Stuivenbergstraat 51 
Vrijdag 6 april 12.00 - 18.00 uur 

Goes Willy Jansens - Dekker  � 06 - 51057947 
Berkenstraat 8 
Donderdag 8 maart 13.00 - 17.00 uur

Groenekan Mevr. J. Geurts  � 0346 - 215662 
Versteeglaan 36 
Dinsdag 6 t/m donderdag 8 maart  
13.30 - 16.00 uur na tel. overleg.

Groningen Mevr. T.F. de Nooyer  �
� 050 - 5416968 
H. Dunantlan 608 (Heymanscentrum) 
Donderdag 8 maart 10.00 - 17.00 uur

Groningen Mevr. Hazenberg  � 050 - 5771243 
J. van Hattumstraat 23 
Donderdag 8 maart 10.30 - 18.00 uur

Hardenberg Mevr. van Eldik  � 0523 - 232002 
Van Oijstraat 24 
Vrijdag 9 maart 16.00 - 19.00 uur

Heteren Dik en Elly Vergunst  � 026 - 4722054 
“De Bron” Kastanjelaan 20 
Vrijdag 9 maart 18.30 - 20.00 uur

Hoek Charlotte The  � 0115 - 442348 
Irisstraat 101 
Vrijdag 16 maart 10.00 - 18.00 uur

Hoensbroek Mevr. A. Gielkens  �
� 045 - 5221039 
Raambouwstraat 3 
Ma 5 t/m za 10 maart na tel.overleg

Hoogvliet Fam. Verhelst  � 06 - 14397023 
Kardoenhof 34 
Woensdag 7 maart 15.00 - 21.00 uur 
Zaterdag 10 maart 11.00 - 21.00 uur

Huizen Mevr. Ankie de Pater  � 035 - 5255284 
S. de Beauvoirlaan 85 
Woensdag 7 en donderdag 8 maart 
10.00 - 12.00 en 14.00 - 16.00 uur

IJmuiden Mevr. J. J. Zwitser - Slager  �
� 0255 - 511652 
Keetberglaan 50,  Toren 2 
Dinsdag 6 maart 10.00 - 18.00 uur

IJsselmuiden Carola van der Spek  �
� 038 - 3380774 
Kluisstraat 45 
Vrijdag 9 maart 09.00 - 17.00 uur

Kamerik Anneke Los - Meijers  
 � 06 - 14526532 
Mijzijde 4 
Woensdag 7 en vrijdag 9 maart  
10.00 - 17.00 uur

Kampen Mevr. Kok - Opgelder  �
� 06 - 23864456 
Burgwal 13 
Donderdag 8 maart 14.00 - 18.00 uur

Katwijk Fam. Kuipers  � 071 - 4028828  
Doggersbank 7 
Dinsdag 6 maart 10.00 - 21.00 uur 
Woensdag 7 maart 14.30 - 18.00 uur

Kockengen Hilda van Oosterom  �
� 06 - 83231780 
Fuut 4 
Vrijdag 16 maart 14.00 - 17.00 uur

Leek Fam. Postma  � 0594 - 707010 
Romboutstraat 16 
Maandag 5 t/m vrijdag 9 maart  
14.00 - 18.00 uur 
Zaterdag 10 maart  10.00 - 16.00 uur

Leerbroek Mevr. Hijkoop  � 0345 - 599711 
Leerbroekseweg 39 
Woensdag 7 maart 14.00 - 19.00 uur

Leerdam Jantine Slotboom - Brouwer  �
� 0345 - 610120 
Violierlaan 36 
Maandag 5 t/m zaterdag 10 maart na tel. 
overleg.

Lelystad M. Buijnink - Akker  � 0320 - 842758 
Bongerd 206 
Maandag 5 t/m donderdag 8 maart na  
tel. overleg.

Lisse Fam. Gelderman  � 0252 - 415165 
Jacob van Ruysdaelplein 133 
Maandag 5 t/m zaterdag 10 maart na  
tel. overleg.

Maassluis Anita Mudde - Teeuwen en Wil Heijes 
 � 010 - 4676148 
App.complex “De Maeze” 
Mgr. W. M. Bekkerslaan 46 
Dinsdag 6 maart 10.00 - 18.00 uur

Maurik Mevr. Emke  � 0344 - 691261 
in het verenigingsgebouw van de kerk 
Kerkplein 8 
Woensdag 28 maart 10.00 - 14.00 uur

Middelharnis Sophie en Wim Stoter  �
� 0187 - 846232 
Prins Willem Alexanderstraat 13 
Woensdag 7 maart 13.00 - 21.00 uur

Nieuwegein Dhr. van Heck  � 030 - 6036921 
Martinusgaarde 16 
Woensdag 7 maart 10.30 - 21.00 uur

Nieuwleusen Fam. Neelis  � 0529 - 484525 
Kon. Wilhelminalaan 59 
Vrijdag 9 maart 11.00 - 17.00 uur en  
19.00 - 21.00 uur.  
Zaterdag 10 maart 11.00 - 16.00 uur

Niezijl Fam. van der Naald  � 0594 - 212983 
Hoofdstraat 79 
Vrijdag 9 maart van 14.00 - 18.00 uur 
Zaterdag 10  maart 10.00 - 17.00 uur

Oldebroek Piet en Gea Wastenecker  �
� 0525 - 631779 
Klocklaan 9 
Donderdag 8 maart 10.00 - 17.00 uur 
Vrijdag 9 maart 10.00 - 21.00 uur 

Oldemarkt Janny Bouwer - Muis  �
� 0561 - 452171 
in “de Ontmoeting”, Marktplein 9 
Zaterdag 10 maart 10.00 - 16.00 uur

Oud- Beijerland Ariena Troost  �
� 06 - 81170331 
Wolweversweg 15 
Maandag 5 maart 10.00 - 21.00 uur 
Dinsdag 6 maart  10.00 - 17.00 uur

Pernis Janny van der Kuil  � 010 - 4164698 
Burgemeester van Esstraat 189 
Dinsdag 6 maart van 10.00 - 21.00 uur 
Woensdag 7 maart van 10.00 - 16.00 uur

Putten Gerda Klok  � 0341 - 361257 
Harderwijkerstraat 91 
Donderdag 8 maart 11.00 - 17.00 uur

Rijssen Wilma Mensink  � 0548 - 522525 
In gebouw “Jeruël” 
Van Heekstraat 40 
Donderdag 8 maart 14.00 - 15.30 uur

Rijssen St. C.I.H.I.  � 0548 - 515122  
Jan en Riek Schelhaas 
Lindenlaan 5 
Dinsdag 6 t/m donderdag 8 maart  
13.30 - 18.00 uur na tel. overleg.

Rotterdam Yvonne Keemink  �
� 06 - 55366676 
Korfoepad 71 
Dinsdag 6 en donderdag 8 maart  
10.00 - 14.00 en 20.00 - 22.00 uur

Schiedam Mevr. Fekade - Vermeer  �
� 06 - 52097249 
Esdoornlaan 12 
Zaterdag 10 maart 11.00 - 18.00 uur

Staphorst Mevr. van der Heide  �
� 038 - 3866996 
In Gereformeerde Kerk “De Bron”, 
Churchilllaan 2 
Vrijdag 16 maart 10.00 - 18.00 uur 

Steenwijk Mevr. H. Hakvoort - Braad  �
� 0521 - 852995 
Dieptol 150 
Zaterdag 10 maart 14.00 - 16.00 uur

Stiens Johanna Zilver  � 058 - 2575846 
Dr. G.A. Wumkesstraat 9 
Zaterdag 10 maart 10.00 - 16.00 uur

Streefkerk Mevr. N. Noorland - van Werkhoven 
 � 0184 - 683270 
Molenakker 18 
Dinsdag 6 maart 09.30 - 21.00 uur

Surhuisterveen Mevr. van der Hoek  �
� 0512 - 362896  
Munnikestraat 7 
Ma 5 t/m za 10 maart na tel. overleg

Vaassen Jan en Aartje Brummel  �
� 0578 - 570031 
Apeldoornseweg 27 
Dinsdag 6 maart 09.00 - 12.00 uur 
Woensdag 7 maart 13.00 - 17.00 uur 
Donderdag 8 maart 15.00 - 20.00 uur

Voorburg Barbara en John Roeloffs  �
� 070 - 7442767 
Appelgaarde 231 
Ma. 5 t/m za. 10 maart na tel. overleg

Wijk bij Duurstede Flora van Meggelen 
 � 0343 - 750249 
Birkastraat 47 
Maandag 5 t/m woensdag 7 maart na  
tel. afspraak

Wijk en Aalburg Toos Vos - Tissing  �
� 0416 - 697272 
Kortestraat 24 
Zaterdag 10 maart 14.30 - 17.30 uur

Zaandam Mevr. E.D. Middelhoven - Rem 
 � 075 - 6706035 
Stadskwekerij 12 
Maandag 5 t/m 10 maart na tel. overleg.

Zoetermeer Mevr. van West de Veer  �
� 079 - 3166074 
Annaplaats 3 
Dinsdag 6 en zaterdag 10 maart  
10.00 - 16.00 uur

Zwaagwesteinde / De Westereen Saakje +  
Feye van der Meulen  � 0511 - 442099 
Foarstrjitte 48 
Woensdag 7 t/m vrijdag 9 maart 
10.00 - 12.00 en 13.00 - 17.00 uur

Zwartsluis Mevr van der Heide  �
� 038 - 3866996 
Gebouw “de Poort”, Geref. Kerk 
Singel 
Vrijdag 2 maart van 10.00 - 18.00 uur

Zwolle Marja Hendriks  � 038 - 4659577 
Van Echtenmarke 4 
Donderdag 8 maart 10.00 - 17.30 uur
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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’.

Rabbijn Eisen komt geregeld naar 
Nederland, omdat hij het als zijn 
missie ziet om Joden en christe-
nen met elkaar te verbinden. In 
dat kader richtte hij ook Yeshivat 
Sharashim op, een online Bijbel-
school voor Joden en christenen 
die Eisen leidt vanuit Jeruzalem.
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 vij-
and. De staat Israël, die dit jaar 
zeventig jaar bestaat, wordt in 
het synagogale gebed ‘het ontlui-
kende begin van onze verlossing’ 
genoemd. Wat is verlossing in 
Joods perspectief? 

Maandag 5 maart om 20.00 uur in 
's-Gravendeel
Partycentrum Concordia, Dr. Bossers-
straat 11, ’s-Gravendeel

Dinsdag 6 maart om 20.00 uur in 
Assen
Bethelkerk (Voormalige Synagoge), 
Groningerstraat 14, Assen

Woensdag 7 maart om 20.00 uur 
in Ede
De Ark, Heyendaal 10, Ede

Donderdag 8 maart om 20.00 uur 
in Apeldoorn
Synagoge, Paslaan 18, Apeldoorn

De entree is gratis.

Lezingen rabbijn Chaim EisenNederland  
feliciteert Israël
Van harte welkom op donderdag 10 mei a.s. 
(Hemelvaartsdag) om aanwezig te zijn bij het 
felicitatieconcert om 19.30 uur in de Grote Kerk 
in Apeldoorn, waar we Israël feliciteren met zijn 
zeventigste verjaardag! Met prachtige Israëlische 
muziek, heerlijke samenzang en veel onderlinge 
verbondenheid.

Het belooft een muzikale en feestelijke bijeenkomst te 
worden, met medewerking van het Holland-Koor, het 
Hineni Symfonie Orkest en diverse artiesten en spre-
kers. De meditatie wordt verzorgd door ds. Kees van 
Velzen.

Locatie: Grote Kerk Apeldoorn
Kerk open: 18.45 uur
Programma: 19.30 - 21.30 uur (geen pauze)

»  Meld u nu aan voor dit fantastische feest. Bestel uw 
kaarten á 10 euro op nederlandfeliciteertisrael.nl.

Dinsdag 8 mei in de Nieuwe Kerk in Katwijk aan Zee
met een uniek Israël-projectkoor o.l.v. Bert Noteboom

Maandag 14 mei in de Emmaüskerk in Eindhoven
met Gerald Troost

Donderdag 17 mei in de Goede Herderkerk in Emmen
met het Kampen Boys Choir o.l.v. Rintje te Wies

Dinsdag 22 mei in de Bovenkerk in Kampen
met CRK Voices o.l.v. Jan Quintus Zwart

Donderdag 24 mei in Schouwburg De Lawei in Drachten
met het Hineni Symfonie Orkest o.l.v. Lubertus Leutscher

Dinsdag 29 mei in de Grote Kerk in Gorinchem
met het Holland-Koor o.l.v. Jan Quintus Zwart

Donderdag 31 mei in De Fontein in Nijkerk
met Marcel van der Poel & Gilad Nezer

Donderdag 7 juni in de Grote Kerk in Dordrecht
met Jongerenkoor Jigdaljahu o.l.v. Bert Noteboom

Donderdag 14 juni in de Nieuwe Kerk in Middelburg
met het Holland-Koor o.l.v. Jan Quintus Zwart

In mei en juni 2018 organiseert Christenen voor Israël speciaal voor het 70-jarig bestaan van de 
staat Israël een feestelijke concerttour door Nederland: Mazzeltov Israël, gefeliciteerd! 

Negen inspirerende avonden waarop u de fascineren-
de geschiedenis, het heden én de toekomst van Israël 
op een unieke manier beleeft. We toeren door heel 
Nederland, dus iedereen heeft de kans om dit feest 
mee te vieren en Israël te feliciteren.
Kom ook naar één van de feestelijke Mazzeltovcon-
certen en beleef Israël op een unieke manier. Met 
samenzang, inspirerende verhalen én muziek van 
onder andere het Hineni Symfonie Orkest, het Hol-
land-Koor, Gerald Troost en jongerenkoor Jigdaljahu. 
Alle Mazzeltovconcerten beginnen om 19.30 uur 

en duren tot ongeveer 22.00 uur (inclusief pauze). 
Een entreekaart kost maar E 5,- inclusief één gratis 
consumptie!

»  Bestel kaarten op 70jaar.nl of bel 033-4220404 
(maandag t/m zaterdag van 9.00-22.00 uur) 

Mazzeltovtour 2018!

Rabbijn Chaim Eisen. | Foto: Yeshivath Sha-
rashim

Lezing door Nati Rom
Hoe is het om als Jood te leven in het Bijbel-
se hartland? Hoe voelt het als bijna de hele 
internationale gemeenschap het op je ge-
munt lijkt te hebben? En wat motiveert je om 
dan tóch door te gaan?

Zomaar een paar vragen die voorbij zullen komen 
in de lezing die de Israëlische advocaat Nati Rom op 
maandag 12 maart om 19.30 uur geeft in het Israël-
centrum, aan de Henri Nouwenstraat 34 in Nijkerk. 
De toegang is gratis en de koffie staat klaar. Aanmel-

den is verplicht, via 
bijeenkomst@cvi.nl 
of telefonisch:  
033-2458824.
Nati is oprichter van 
Lev HaOlam, wat  
Hebreeuws is voor 
‘Hart van de wereld’. 
Nati’s boeiende 
presentatie omvat foto- en videobewijs dat u vanuit 
eerste hand een uniek inkijkje biedt op wat er echt 
aan de hand is in Israël.



Het nieuwe Israëlcentrum is een écht 
bezoekerscentrum en daarom heten we er 
graag zo veel mogelijk mensen welkom! 
Bijvoorbeeld tijdens de gezellige Open Da-
gen op donderdag 1, vrijdag 2 en zaterdag 
3 maart.

Er is een doorlopend programma met lezingen, 
films, workshops, proeverijen, kinderactivitei-
ten en nog veel meer! Breng bijvoorbeeld een 
bezoekje aan de interactieve tentoonstelling 
Jubeljaar in Jeruzalem, geniet rond het middaguur 
van een heerlijk vers broodje falafel, of ontdek 
het nieuwe Israëlcentrum tijdens speciale rond-
leidingen.

Een kleine greep uit het programma:
•  donderdag 1 maart om 14.30 uur: film ‘The 

book of Esther’, bekijk op Poerim deze film over 
het Bijbelboek Esther (Nederlands ondertiteld, 
voor alle leeftijden) 

•  vrijdag 2 maart om 10.30 uur: lezing door 
opperrabbijn Binyomin Jacobs over De beteke-
nis van Poerim vandaag

•  zaterdag 3 maart om 10.30 uur: workshop 
Hebreeuws door ds. Jaap de Vreugd
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Open dagen Israëlcentrum

»  Elke Open Dag is er tussen 10.00 en 16.00 uur 
een doorlopend programma voor het hele gezin. 
Aanmelden is niet nodig en de entree is gratis. 
Kijk op cvi.nl/opendagen voor het complete 
programma. Lukt het niet om naar de Open Dagen 
te komen? Het Israëlcentrum is maandag t/m  
vrijdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur

In april komt het Arabische voorgangers- 
echtpaar Naim en Elvira Khoury weer naar 
Nederland. Naim is predikant van de First 
Baptist Church in Bethlehem, de geboorte-
plaats van de Here Jezus. Zijn missie is dan 
ook om vanuit Bethlehem het evangelie de 
wereld in te brengen.

Khoury spreekt op een aantal plaatsen in Neder-
land over zijn liefde voor Jezus én zijn liefde voor 
Israël. “Gods beloften voor Israël zijn eeuwig” is 
zijn boodschap aan zijn Arabische dorpsgenoten. 
De gedreven voorganger gaat ook in op de uitda-
gingen die hij tegenkomt. Want het is niet makke-
lijk om als christen te leven in de Palestijnse 
gebieden. Naim werd zelfs een keer neergeschoten, 
maar dat houdt hem niet tegen: “Blijkbaar wil God 
dat ik er nog ben.”

Bekijk het programma van Naim en zijn vrouw 
Elvira alvast op cvi.nl/agenda.

Matsemarkt in  
het Israëlcentrum
Matses, u weet wel, die ongezuurde broden, of zoals 
wij zouden zeggen, crackers, die Joden tijdens het 
Pesachfeest eten. Ze lijken misschien droog en saai, 
maar niets is minder waar. Ontdek alles over matses 
tijdens de matsemarkt op donderdag 15 maart in het 
Israëlcentrum in Nijkerk.

Vierkante matses, soep met matseballen en matsetaart. 
Er zit eigenlijk niks in zo’n matse. Toch zijn ze een trak-
tatie! Bijvoorbeeld met roomboter en suiker, met kaas of 
vlees, met jam of hagelslag. Kom proeven en beleef een 
eeuwenoude traditie. Matses zijn de herinnering aan 
de haast waarmee de Joden Egypte moesten verlaten. 
Er was geen tijd om het brood voor onderweg te laten 
rijzen, dus vond het hele proces van mengen, kneden en 
bakken in 18 minuten plaats. Dit getal is nog steeds de 
norm voor het hele proces van matsebereiding.

»  U bent op 15 maart welkom van 09.00-17.00 uur in 
het Israëlcentrum aan de Henri Nouwenstraat 34 in 
Nijkerk om te proeven en uiteraard diverse soorten 
matses en matsemeel te kopen.

Op vrijdag 16 maart spreekt ds. Kees Kant tijdens een open 
Israëlavond in Emmeloord over het prikkelende thema 
‘Ik heb niks met Israël’. Tijdens deze avond treedt ook de 
bekende zanger Christian Verwoerd op. De bijeenkomst 
vindt plaats in de Hoeksteen, Nagelerstraat 2 in Emmeloord 
en begint om 19.30 uur. De toegang is gratis. Er wordt gecol-
lecteerd voor het werk van Hineni in Jeruzalem.
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Israëlavond in 
Emmeloord

Van 16 – 18 maart kunt u nog deelnemen aan 
het gezellige, ontspannen en verdiepende Isra-
elweekend in conferentiehotel ’t Vierhouterbos 
in Vierhouten. Luister naar boeiende sprekers 
als ds. Henk Poot, Jos van Westing en Jack van 
der Tang, geniet van de rust op de Veluwe en 
van goed gezelschap in een intieme sfeer.

Israëlweekend in Vierhouten

Christian Verwoerd | Foto: christianverwoerd.nl

Vanaf slechts E 167,75 all-in per persoon kunt u al 
deelnemen, maar ook als daggast bent u na aanmel-
ding van harte welkom. De prijs incl. programma, 
koffie en lunch bedraagt E 24,75. 

»  Voor meer informatie en aanmelding belt u 033-2458824 
of mailt u naar secretariaat@christenvoorisrael.nl.

Lezingen Naim en Elvira Khoury

Ds. Naim Khoury | Foto: Jaco Klamer
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Feestelijke afsluiting Jeruzalemexpositie
Eén van de belangrijkste pijlers van het werk van 
Christenen voor Israël is het gebed voor Israël. 
Natuurlijk in de eerste plaats omdat de Heere ons 
hiertoe zelf oproept in Zijn Woord: “Bid om vrede 
voor Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u lief-
hebben” (Psalm 122:6).
Christenen voor Israël moedigt u daarom aan om in 
gebed te gaan voor Israël. Dit kan persoonlijk, maar 
ook in groepsverband als gebedsgroep voor Israël. Om 
u bij uw voorbede voor Israël te helpen, geeft Christe-
nen voor Israël tweemaandelijks een gebedskalender 
uit. Gebedscoördinator Pieter Bénard noemt daarop 
voor elke dag een gebedspunt.
U kunt de gebedskalender elke twee maanden gratis 
ontvangen, via de post of via e-mail.  
 
»  Wilt u meebidden? Vraag de gebedskalender dan 

aan via cvi.nl/gebed, of bel 033-2458824.

Feliciteer Israël met tulpen!
Dit jaar bestaat Israël 70 jaar. Een goede reden om het 
land en zijn bevolking te feliciteren. En hoe kun je dat 
als Nederlander nou toepasselijker doen dan met bloe-
men? Om precies te zijn: oer-Hollandse tulpen!

Om te laten zien dat er in Nederland veel vrienden van 
Israël wonen, organiseren we al meer dan twintig jaar de 
Tulpentoer. Inmiddels hebben we namens u al miljoenen 
tulpenbollen uitgedeeld in Israël. Een teken van vriend-

schap en verbondenheid tussen Nederland en Israël.  
Help ook mee om Israël in bloei te zetten en doe mee 
met de grote jubileumactie van de Tulpentoer. 

»  Bij deze krant vindt u een folder waarmee u tulpen 
kunt bestellen die later dit jaar door het Tulpenteam 
als felicitatie worden uitgedeeld aan de bevolking van 
Israël. Is de folder al weg? Online bestellen kan ook, 
via cvi.nl/tulpentoer.

Israël-gebedskalender

De tiende editie van de succesvolle Israëlcursus is in volle gang. Maar niet getreurd: er komen nog 
acht interessante sprekers naar het Israëlcentrum die verschillende interessante onderwerpen zullen 
belichten. Aanmelden is nog steeds mogelijk.

Het resterende programma ziet er als volgt uit:

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

»  Kijk voor meer info over de sprekers, thema’s en aanmelden op cvi.nl/israelcursus

Israëlcursus voorjaar 2018

Heeft u de tentoonstelling Jubeljaar in Jeruzalem in het 
Israëlcentrum nog niet bezocht? Zaterdag 31 maart is 
uw laatste kans! Op deze dag zal de tentoonstelling 
feestelijk worden afgesloten met optredens van inter-
kerkelijk koor Maranatha. Zij zullen om 11.00 en 13.00 
uur een kort optreden verzorgen. Het repertoire bestaat 
uit vierstemmige liederen over geloof in God, hoop op 
de wederkomst van Christus en liefde voor Israël.

»  De tentoonstelling is tot en met 31 maart open van 
maandag t/m zaterdag van 10.00 – 16.00 uur. De 
toegang is gratis. Deelnemers ontvangen een gratis 
exemplaar van de glossy Jeruzalem

We komen vanaf 19.45 uur samen in kerkgebouw  
De Hoeksteen aan de Burgemeester Kampschöer-
straat 25. Het Katwijks Jong Mannenkoor Sjir El Shad-
daï (foto) treedt hier voor u op. Ook kunt u luisteren 
naar het oecumenisch koor Together uit Hoek van 
Holland. Verdere muzikale medewerking verlenen  
Nicolien van Deursen-van der Wel op dwarsfluit 
en Jan van Westenbrugge op het orgel. Ds. Jaap de 
Vreugd verzorgt de meditatie. De toegang is gratis.  
Er wordt gecollecteerd voor hulp aan Holocaustover-
levenden in Oekraïne.
In april hopen we onder meer zangavonden te hou-
den in ’s-Gravendeel (14 april), Groningen (18 april)  
en Ermelo (21 april). Meer informatie hierover vindt  
u in onze volgende krant. 

Woensdag 28 februari organiseert Christenen voor 
Israël weer een feestelijke zangavond in Monster. 

Foto: Amos Bar-Zeev

Foto: CvI



De Holocaust ligt inmiddels 73 jaar terug in de geschiedenis. Maar voor de overlevenden die nog in 
leven zijn, vormen de trauma’s van toen vandaag de dag nog steeds een dagelijkse realiteit.

Vertegenwoordigers C4I bijeen in Nijkerk
Het is een kleurrijk gezelschap, met uiteenlopende culturele en kerkelijke achtergronden. Wat ze ge- 
meenschappelijk hebben is de liefde voor het land en het volk Israël en de wens deze Bijbelse boodschap 
uit te dragen in hun eigen regio.

Bijna elke avond trekken onze sprekers eropuit 
om ergens in het land een Bijbelstudie te geven 
over Israël. Maar wist u dat een aantal van hen 
niet alleen spreekt, maar ook schrijft? We lichten 
er graag drie boektitels uit:

•  Van Eisenach naar Bethlehem - ds. Kees Kant, 
232 pagina’s, paperback | E 14,95

•  Totdat... Veertien profetische vergezichten - ds. Willem 
J.J. Glashouwer, 160 pagina’s, paperback | E 12,95

•  Jozef, een Messiaanse geschiedenis - ds. Henk Poot, 
313 pagina’s, paperback | E 16,90

   
»  Kijk voor meer info of bestellen op cvi.nl/winkel,  

of bel 033-2458824.

»  U kunt de schrijvers natuurlijk ook uitnodigen om 
over het boek te komen spreken. Neem daarvoor tele-
fonisch contact met ons op, of kijk op cvi.nl/sprekers 

Schrijvende 
sprekers

22 actief

Bijeenkomst met  
ds. Glashouwer

maart 2018 |  israël aktueel

Op woensdag 28 
maart is er van 15.00 
tot 20.30 uur in het 
Israëlcentrum aan de 
Henri Nouwenstraat 
34 in Nijkerk een 
Bijbelstudiedag met ds. 
Willem J.J. Glashouwer. 
Hij spreekt over het 
thema ‘De tekenen der 
tijden… Totdat!’. 

 

 

»  Aanmelden is gratis, maar wel verplicht:  
via bijeenkomst@cvi.nl, of bel 033 2458824 

Steun aan Holocaustoverlevenden

Internationale vertegenwoordigers van C4I bijeen in Nijkerk. | Foto: C4I

Joden die terugkeerden uit de kampen of gescheiden 
van hun ouders en familie als onderduiker de oorlog 
overleefden, moesten na de oorlog verder. Dat deden 
velen zo goed en zo kwaad als het ging. Maar voor hun 
trauma was en is vaak maar weinig gehoor. Hoe troost 
je iemand die zoveel gruwelen heeft doorstaan?

Christenen voor Israël wil op diverse manieren overle-
venden van de Holocaust tot troost zijn. Zo steunen we 
het werk van Amcha, een organisatie die Holocaust- 

overlevenden in Israël bij elkaar brengt om samen hun 
trauma’s te verwerken. Ook ondersteunen we diver-
se projecten waarbij Holocaustoverlevenden die in 
armoede leven steun ontvangen, zoals de gaarkeuken 
van Hineni. De Holocaustoverlevenden in Oekraïne 
helpen we met voedselpakketten en andere noodzake-
lijke levensbehoeften.

»  Voor meer informatie over onze steun aan Holo- 
caustoverlevenden, kijkt u op cvi.nl/steun-israel

Begin februari kwamen er vertegenwoordigers bijeen van 
Christians for Israel International (C4I) voor een tijd van 
toerusting en gebed. Vanuit diverse werelddelen kwam 
men naar Nijkerk en voor velen was dit de eerste ken-
nismaking met ons nieuwe pand. Het is voor de mensen 
die in het buitenland vaak met een klein team opereren, 
inspirerend om te zien wat er in Nederland gebeurt en 
om te weten dat zij onderdeel zijn van deze ‘familie’.
Het brengen van de boodschap over Gods plan met Israël 
is in sommige landen heel moeilijk. Op veel plaatsen 

hebben christenen simpelweg nog nooit onderwijs over 
Israël gehad. Niet zelden is men dan juist heel ontvanke-
lijk voor deze boodschap.

Na een tijd van onderwijs, ontmoeting en bemoediging is 
eenieder weer naar huis teruggekeerd, geïnspireerd door 
hetgeen ze gehoord en gezien hadden, aangemoedigd 
om door te gaan met het bijzondere werk van Christe-
nen voor Israël. Om, zoals oprichter Karel van Oordt het 
verwoordde: “Zendelingen te zijn in de kerk”.

Bijbelstudieweekend 
met Henk Binnendijk
Doe ook van 11 tot 13 mei 2018 mee met het Bijbelstudie- 
weekend met Henk Binnendijk. Het thema van dit 
weekend is: Israël in het boek Openbaring. Naast studies 
van Henk Binnendijk, opperrabbijn Jacobs en Marianne 
Glashouwer is er ook veel tijd voor lofprijzing en onder-
linge ontmoeting. Ben je tussen de 20 en 45 jaar? Meld je 
dan aan. Het weekend vindt plaats op de Betteld en het 
tegenovergelegen Zendingsdiaconessenhuis in Amerongen 
en deelname kost 129 euro (all-in).

» Meer info en opgave: cvi.nl/bijbelstudieweekend

Foto: Henk Visscher



Liefde voor Israël in beweging

Solidariteitsreizen naar Israël
Kibboets in de stad
Israël werd gebouwd door pioniers. Mensen met 
geloof en liefde voor het land. Met visie voor de 
toekomst plantten zij bomen, bewerkten het land 
voor de landbouw en bouwden zo Israël op.

Nu Israël aardig is opgebouwd, lijkt die pioniersmenta-
liteit weg te ebben. Is die nog wel nodig? Een volwassen 
maatschappij heeft echter zijn eigen problemen. En juist 
die kibboetsmentaliteit van ‘aanpakken’ kan daarin van 
betekenis zijn.
Zo begonnen in de jaren negentig een aantal pioniers 
uit een kibboets in de Negev met een nieuw project: een 
stadskibboets. Ze vestigden zich in Ir Ganim, een van 
de meest verpauperde wijken van Jeruzalem, om daar 
een verschil te maken. Langzamerhand wonnen ze het 
vertrouwen van de bewoners. Vuil werd opgeruimd, 
plantsoenen werden aangelegd en de buurt werd veel 
aantrekkelijker. De eerste stadskibboets, Reshit, werd een 
doorslaand succes.

Toekomst
Kinderen hebben de toekomst. Daarom besloten de 
kibboetsleden om ook te pionieren met het onderwijs in 
de wijk. Hun visie omvatte onder meer dat kinderen een 
band met het land nodig hebben. Maar tussen het beton 
van de stad, is de verbinding met de natuur soms ver te 
zoeken. Maar dat viel te verhelpen. De Reshitschool werd 
steeds groener. Omgeven door parkjes en plantsoenen 
werd ook een grote kas gebouwd waar de leerlingen sa-
men met de kibboetspioniers hun handen vuil maken in 
de rode aarde en allerlei gewassen verbouwen. Ook leren 
ze hoe ze in de stad zo ecologisch mogelijk kunnen leven. 
Door regenwater en dauw op te vangen en dit innovatief 
te gebruiken voor het bewateren van de gewassen in de 
kas. Zo bouwen deze leerlingen, onder wie veel immi-
grantenkinderen, een band op met het beloofde land.

Verder
De visie van de pioniers is nog lang niet uitgeblust. 
Reshit droomt ervan het kasproject verder uit te bouwen. 
Voor nu wordt er gewerkt aan een lokaal waar naast de 
praktijk van de kas ook de theorie verder kan worden 
toegelicht. Eerst maar eens een slim schoolbord, waar-
mee op hedendaagse wijze kan worden getoond hoe 
bijvoorbeeld fotosynthese werkt of hoe verschillende 
planten naar het licht groeien. En dan ... verder!

»  Om deze visie te verwerkelijken, willen we deze maand 
uit het Shalomfonds bijdragen aan dit bijzondere 
kibboetsproject in Jeruzalem. Helpt u mee? Stort uw 
gift op rekeningnummer NL38 ABNA 0529 310 252 en 
vermeld daarbij ‘Reshit’. Alvast hartelijk dank.

Internationale Auschwitzreis

Al vele jaren organiseert Christenen voor Israël 
bijzondere reizen naar Israël. ‘Solidariteitsreizen’ 
noemen we die. Want we gaan niet op het strand 
liggen of alleen maar voor de sightseeing. Nee, 
we reizen om het volk Israël te ontmoeten en te 
bemoedigen. En dat maakt onze reizen uniek.

Wilt u uw liefde voor Israël in beweging zetten? Reis dan 
in 2018 met ons mee. Bijvoorbeeld met de vrouwenreis 

eind april. Of tijdens de speciale Israël 70 jaar-reis in 
mei. Ook tijdens het Loofhuttenfeest reizen we weer naar 
Israël om iets mee te maken van Israëls Hoge Feestda-
gen. Kortom: keuze genoeg. We zorgen tijdens de reizen 
goed voor u. We reizen in comfortabele touringcars en 
verblijven in goede hotels waar u kunt genieten van de 
luxe, heerlijke ontbijt- en dinerbuffets en kunt proeven 
van het land van melk en honing.

»  Kijk op relireizen.nl/cvi voor een compleet overzicht 
en om u aan te melden.

israël aktueel | maart 2018 
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Dit voorjaar reist opnieuw een internationaal gezelschap met Christians for Israel International (C4I) 
naar Auschwitz om mee te lopen in de Mars van de Levenden. De voertaal bij deze reis is Engels.

Foto: Flash90

Wandelen bij Ein Gedi. | Foto: Rob Bye

Oekraïnereizen
Ook reizen we dit jaar nog een paar keer met een 
kleinere groep naar Oekraïne, waar we stilstaan bij 
de geschiedenis van de Joden in Oekraïne en de han-
den uit de mouwen steken om voedselpakketten in te 
pakken en uit te delen onder arme Joden in Oekra-
ine. Dergelijke reizen zijn dit jaar nog van 2-9 juni 
2018 (herhalersreis voor mensen die eerder met een 
werkreis meegingen), van 5 tot 14 juli 2018 (voor 
jongeren), van 25 augustus tot 1 september (een 
internationale jongerenreis), van 22-29 september en 
van 1-8 december. 

»  Voor meer informatie kijkt u op cvi.nl/reizen of 
mailt u naar vanderhoff@cvi.nl.

Deelnemers aan een werkreis naar Oekraïne met voedselpakket-
ten. | Foto: CvI

“Onvergetelijk zijn de indrukken als je daar staat waar 
duizenden en duizenden werden vermoord,” vertelt een 
deelnemer aan een eerdere Auschwitzreis. “Onvergetelijk 

is het ook als je met duizenden anderen meeloopt met 
de Mars van de Levenden. Wat een getuigenis dat niet de 
dood het laatste woord heeft.”

Naast het meelopen in de mars bezoeken we het voorma-
lige vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau en het dorp 
Oswiecim, waar we verblijven. We bezoeken de histo-
rische stad Krakau, waar we onder andere de synagoge 
bezoeken.

Informatie
Prijs: € 790,- (éénpersoonskamertoeslag: € 100,-)
Reisdata: 9 – 14 april
Reisleiding: Jos van Westing
Info: relireizen.nl/auschwitzreis

Sponsordiner in Putten
Kom vrijdag 9 maart naar Putten en geniet van een heerlijk sponsordiner van werkgroep Hart voor Israël. Voor 
E 32,50 wordt u in De Aker aan het Kerkplein 2 in Putten een heerlijke 3-gangenmaaltijd voorgeschoteld met kof-
fie of thee voor de liefhebber na. De opbrengst van deze maaltijd gaat naar de organisatie Aleh, die zich inzet voor 
kwetsbaar leven in Israël. Ze verlenen hulp aan honderden mensen die ernstig meervoudig gehandicapt zijn.

» Geef uzelf uiterlijk 3 maart op bij Drikus Lubbertsen, liefst per e-mail: hlubbertsen@solcon.nl óf 0341-357146.
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Jan Budding Schilderwerk
Elst (Utrecht)

 

Voor al uw schilderwerk,
binnen en buiten!

Bel voor een vrijblijvende offerte:
06-39 675 192
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www.homekeukens.nl
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24 februari 2018
Thoralezing: Tetsavè, Exodus 27:20-
30:10 
Haftaralezing: Ezechiël 43:10-27

1 maart 2018
Poerim (Lotenfeest)

3 maart 2018
Thoralezing: Ki tiessà, Exodus 30:11-
34:35
Haftaralezing: 1Koningen 18:1-39

10 maart 2018
Thoralezing: Wajakheel-Pekoedé, 
Exodus 35:1-40:38
Haftaralezing: Ezechiël 36:16-38

17 maart 2018
Thoralezing: Wajikrá, Leviticus 1:1-5:26
Haftaralezing: Ezechiël 45:16-46:18

24 maart 2018
Thoralezing: Tsav, Leviticus 6:1-8:36
Haftaralezing: Maleachi 3:4-24

31 maart-1 april
Pesach (Paasfeest)

Sprekers

Zaterdag 24 februari
10.30-14.30 uur: Nijkerk: Israëlcursus 

(2/5).  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34. Met 
Klaas de Jong (thema: Kristall- 
nacht en Kamp Westerbork) 
en Marcella van de Bovenkamp 
(thema: Hineni, hier ben ik). 
Kosten E 12,50

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: Vereni-
gingsgebouw de Rank, Bosschie-
terstraat 6. Thema: De plaats van 
Israël in Gods heilsplan.

1–3 maart
10.00-16.00 uur: Nijkerk: Open 

Dagen  in het Israëlcentrum. Met 
workshops, kinderactiviteiten, 
proeverijen, lezingen en meer. 
Gratis entree! Bekijk het inloop-
programma op cvi.nl/opendagen.

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 (1/4) met 
rabbijn Chaim Eisen.  Locatie: 
Israëlcentrum, Henri Nouwen- 
straat 34. Thema: Verlossing in 
Joods perspectief. Kosten E 12,50 
inclusief lunch. Aanmelden via 
bijeenkomst@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 E 12,50

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.

20.00 uur: Huizen: Lezing ds. Jaap 
de Vreugd.  Locatie: Jeugdkapel, 
Piersonlaan 2. Thema: De plaats 
van Israël in Gods heilsplan.

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 bijeenkomst@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.

Dinsdag 13 maart
19.15 uur: Zwolle: Jongerenbijeen-

komst met ds. Henk Poot.  
Locatie: CGK Noorderkerk, 
Thorbeckegracht 37. Thema: Ik 
heb niks met Israël.

19.45 uur: Lekkerkerk: Lezing 
Marianne Glashouwer.  Locatie: 
Ichtuskerk, Kerkweg 34. Thema: 
De Joodse vrouw, het Joodse 
gezinsleven. 

20.00 uur: Oegstgeest: Lezing ds. 
Oscar Lohuis.  Locatie: Dorpscen-
trum, Lijtweg 9. Thema: Waarom 
christenen iets met Israël hebben. 

Woensdag 14 maart
20.00 uur: Tholen: Lezing ds. Kees 

van Velzen.  Locatie: De Wingerd, 
Nieuwe Pad 1. Thema: Ruth: Uw 
volk is mijn volk, Uw God is mijn 
God.

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.

20.00 uur: Zeewolde: Lezing ds. 
Oscar Lohuis.  Locatie: Open 
Haven, Zaal de Aak, Kerkplein 8. 
Thema: Waarom christenen iets 
met Israël hebben. 

20.00 uur: Venlo: Lezing Peter 
Pellemans.  Locatie: Pinksterge-
meente Sion, Vossenerlaan 84. 
Thema: Sara en Hagar, de twee 
verbonden.

Vrijdag 16 maart
19.30 uur: Emmeloord: Open Israël- 

avond ds. Kees Kant en zanger 
Christian Verwoerd.  Locatie: 
De Hoeksteen, Nagelerstraat 2. 
Thema: Ik heb niks met Israel! 
Entree gratis.

16–18 maart 
Israëlweekend  in conferentieho-
tel ’t Vierhouterbos in Vierhouten. 
Sprekers: o.a. ds. Henk Poot en 
Jack van der Tang. Kosten: vanaf 
E 165,75 p.p. Meer info en aanmel-
den via cvi.nl/israelweekend of 
bel 033-2458824.

Zaterdag 17 maart
10.30-14.30 uur: Nijkerk: Israëlcursus 

(4/5).  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34. Met ds. 
Kees Kant (thema: Israël keert 
terug, een teken van hoop) en 
Farshid Seyed Mehdi (thema: het 
verschil tussen Allah en de God 
van Israël). Kosten E 12,50

Maandag 19 maart
19.30 uur: Vaassen: Seminar ds. 

Willem J.J. Glashouwer (2/3).  
Locatie: Kerkelijk Centrum de 
Rank, Torenstraat 15. Thema: De 
XII Artikelen en Israël. 

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

Dinsdag 20 maart
20.00 uur: Zutphen: Lezing ds. Jaap 

de Vreugd.  Locatie: Rode Kruisge-
bouw, Van Drinenstraat 4. Thema: 
Waarom christenen iets met Israël 
hebben.

20.00 uur: Werkendam: Lezing ds. 
Gerard Krol.  Locatie: Maranatha-
kerk, Gedempte Haven 1. Thema: 
De betekenis van de Tempel in 
Gods plan.

Woensdag 21 maart
20.00 uur: Eastermar: Seminar ds. 

Henk Poot (1/3).  Locatie: De 
Hege Stins, Torenlaan 12-14. 
Thema: De beloften van God aan 
Israël.

20.00 uur: Rijssen: Lezing Heleen 
Bénard.  Locatie: Ontmoetings-
kerk, Boomkamp 4. Thema: van 
Pesach naar Pasen.

Donderdag 22 maart
19.30 uur: Groningen: Seminar 

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

20.00 uur: De Meern: Lezing ds. 
Oscar Lohuis.  Locatie: De Klepel, 
Zandweg 126. Thema: Waarom 
christenen iets met Israël hebben.

20.00 uur: Dronten: Lezing Henriët 
Poot.  Locatie: De Boot, Educa-
laan 25b. Thema: Wat kunnen 
we leren van de orthodox-Joodse 
vrouw?

Dinsdag 27 maart
19.30 uur: Niezijl: Studieavond met 

ds. Willem J.J. Glashouwer.  Loca-
tie: Het Leerhuis, Hoofdweg 79. 
Thema: Israël, het voertuig van 
Gods Woord. 

20.00 uur: Oldemarkt: Seminar 
ds. Henk Poot (1/3).  Locatie: 
Gebouw de Ontmoeting, Markt-
plein 9. Thema: Jezus en Israël, de 
boodschap van het evangelie van 
Johannes.

Woensdag 28 maart
15.00 uur: Nijkerk: Bijbelstudiedag ds. 

Willem J.J. Glashouwer.  Locatie: 
Israëlcentrum, Henri Nou-
wenstraat 34. Thema: ’De tekenen 
der tijden: Totdat...’ Aanmelden 
verplicht via bijeenkomst@cvi.nl 
of 033-2458824. 

19.45 uur: Bantega: Lezing ds. Kees 
van Velzen.  Locatie: VEG Ban-
tega, Middenweg 114. Thema: 
Israël dichtbij de actualiteit.

20.00 uur: Eastermar: Seminar ds. 
Henk Poot (2/3).  Locatie: De 
Hege Stins, Torenlaan 12-14. 
Thema: De beloften van God aan 
Israël.

Donderdag 29 maart
19.30 uur: Enschede: Seminar ds. 

Henk Poot (1/3).  Locatie: De 
Cromhoff, Bleekhofstraat 300. 
Thema: Jezus, Israël en de Kerk.

Zaterdag 31 maart 
Feestelijke afsluiting van de 
tentoonstelling ‘Jeruzalem’  in 
het Israëlcentrum, Henri Nou-
wenstraat 34 in Nijkerk. Met om 
11.00 uur en 13.00 uur optredens 
van het interkerkelijk koor Mara-
natha uit Doorn. Gratis toegang.

Dinsdag 3 april
20.00 uur: Oldemarkt: Seminar 

ds. Henk Poot (2/3).  Locatie: 
Gebouw de Ontmoeting, Markt-
plein 9. Thema: Jezus en Israël, de 
boodschap van het evangelie van 
Johannes.

Woensdag 4 april
20.00 uur: Eastermar: Seminar ds. 

Henk Poot (3/3).  Locatie: De 
Hege Stins, Torenlaan 12-14. 
Thema: De beloften van God aan 
Israël.

20.00 uur: Wormer: Lezing ds. Oscar 
Lohuis.  Locatie: De Wijngaard, 
Dorpsstraat 134a. Thema: Waarom 
christenen iets met Israël hebben.

Donderdag 5 april
19.30 uur: Enschede: Seminar ds. 

Henk Poot (2/3).  Locatie: De 
Cromhoff, Bleekhofstraat 300. 
Thema: Jezus, Israël en de Kerk.

20.00 uur: Gouda: Lezing ds. Jaap 
de Vreugd.  Locatie: Pauluskerk, 
Van Hogendorpplein 2. Thema: 
Waarom christenen iets met Israël 
hebben.

Dinsdag 10 april
17.00-21.00 uur: Nijkerk: Israëlcursus 

(5/5).  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34. Met ds. 
Naim Khoury (Thema: vanuit 
Bethlehem naar de wereld) en 
Gilah Evers (thema: Pesach in een 
Joods gezin). Kosten E 12,50

19.30 uur: Putten: Lezing Marianne 
Glashouwer.  Locatie: De Aker, 
Fontanusplein 2. Thema: Rust 
vinden bij God in deze drukke 
wereld.

20.00 uur: Oldemarkt: Seminar 
ds. Henk Poot (3/3).  Locatie: 
Gebouw de Ontmoeting, Markt-
plein 9. Thema: Jezus en Israël, de 
boodschap van het evangelie van 
Johannes.

Woensdag 11 april
10.00 uur: Katwijk: Lezing Henriët 

Poot.  Locatie: vredeskerk, Baljuw-
plein 1. Thema: Jeruzalem, stad 
van de grote Koning.

20.00 uur: Bolsward: Lezing Naim 
en Elvira Khoury.  Locatie:  het 
Keerpunt, Burg. Praamsmalaan 35. 
Thema: vanuit Bethlehem naar 
de wereld.

Donderdag 12 april
19.30 uur: Enschede: Seminar ds. 

Henk Poot (3/3).  Locatie: De 
Cromhoff, Bleekhofstraat 300. 
Thema: Jezus, Israël en de Kerk.

20.00 uur: Eindhoven: Lezing Naim 
Khoury.  Locatie: De Schuilplaats, 
Marconiolaan 70. Thema: vanuit 
Bethlehem naar de wereld.

20.00 uur: Alkmaar: Lezing ds. Oscar 
Lohuis.  Locatie: Orgelzaal Booy, 
Daalmeerpad 13. Thema: Waarom 
christenen iets met Israël hebben.

Muziek

Woensdag 28 februari
19.45 uur: Monster: Zingen voor Israël
Locatie: De Hoeksteen, Burg. Kamp-

schöerstraat 25

Overig

Tot 31 maart 2018 
Nijkerk: Tentoonstelling Jubel-
jaar in Jeruzalem.  Locatie: Israël-
centrum, Henri Nouwenstraat 34. 
Toegang gratis inclusief koffie of 
thee. Meer informatie:  
cvi.nl/tentoonstelling.

De krant

De volgende krant verschijnt vrijdag  
23 maart 2018.

israël aktueel | maart 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: Pim van der Hoff | Eindredactie: Marijke Terlouw 
Redactie: Ruben Ridderhof

TECHNISCHE REALISATIE: Novente concept en creatie, Nunspeet

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

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

colofon

Israël online
Ook online en op sociale 
media bent u bij Christenen 
voor Israël aan het juiste 
adres. Via diverse kana-
len, kunt u de diepte in en 
blijft u tegelijkertijd op de 
hoogte!

•  WhatsApp-Israëlnieuws-
dienst 
voeg 06-58888171 toe aan je 
adresboek en stuur daarna een 
bericht met de tekst ‘Israël-
nieuws aan’. Je krijgt dagelijks 
een nieuwsbericht over Israël 
geappt.

•  Facebook 
facebook.com/christenenvoor-
israel  
facebook.com/alijaveldwerker-
KoenCarlier (over het werk in 
Oekraïne)

•  Christenenvoorisrael.nl 
Actueel nieuws, extra verdie-
ping, een complete agenda, in-
formatie over de projecten die 
we ondersteunen, een online 
winkel en contact en service.

•  Youtube 
Een kanaal boordevol boeiende 
filmpjes, series, lezingen over 
Israël.
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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

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

Kies de reis uit die uw hart raakt

Uw hart verlangt 
naar Israël

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

Leg verbinding met het land 
en het volk van Israël

Israël Idoed
Reizen

Van der Schoor Schilders
Postbus 501,3900 AM Veenendaal

Tel. 0318 - 50 44 00
info@vanderschoorschilders.nl
www.vanderschoorschilders.nl

VRIJSTAANDE WONING TE KOOP 
in Oude Pekela per oktober 2018.

Tevens boerenschuur (23 x 14) op 50 are grond in Onstwedde.
Prijzen n.o.t.k. 

Bel svp met 06-54363729, Familie De Haan

AMCHA ISRAEL
In Israel wonen nog 190.000 

overlevenden van de Holocaust. 

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

Steun Vrienden van 
Amcha Nederland Amersfoort

IBAN: NL42 ABNA 049 06 06 210

www.amcha.nl



What’s your reality?

 

•  Ben je tussen de 18-28 jaar en op zoek naar een onvergetelijke reis?
•  Geef je graag een betekenisvolle invulling aan je zomervakantie?
•  Wil je meer weten over wat er is gebeurd tijdens de Holocaust?
•  Ben je benieuwd naar Gods plan met het Joodse volk? 
•  Wil jij deel uitmaken van een tof jongerenteam met een missie?

Heb jij minstens één van de vragen hierboven met ‘ja’ beantwoord? Ga deze 
zomer dan met ons mee naar Auschwitz en Oekraïne voor een indrukwekkende 
jongerenreis! 
Na een bezoek aan het voormalige concentratiekamp Auschwitz in Polen reizen 
we verder naar Oekraïne. Daar deel je een week lang voedselpakketten uit aan 
arme Joodse gezinnen en Holocaustoverlevenden. We gaan weer veel doen en 
daarom noemen we onze missie DOEkraïne.

» Check isreality.nl/reizen voor meer info.

ISREALITY.NL

27

 C
O

LU
M

N
A

rja
n 

(2
7)

   
| 

Lamp in een duistere plaats
We leven in spannende tijden. Er gebeurt van alles in de wereld: 
oprukkend terrorisme, politieke conflicten en allerlei andere 
grensoverschrijdende problemen. Niemand weet wat de gevol-
gen zullen zijn en ook niemand weet de oplossing.
De apostel Petrus adviseert je om in zulke tijden de profetieën 
in de Bijbel nog eens goed te lezen: “En wij hebben het profeti-

sche woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als 
op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de 
morgenster opgaat in uw hart.” (2 Petrus 1:19)

Het onderwerp dat het vaakst voorkomt in de Bijbelse profetieën is de terugkeer 
van het Joodse volk naar het land Israël. Die terugkeer zien we in onze generatie 
met eigen ogen gebeuren. Joden keren van over de hele wereld terug naar Israël. 
God zegt: “Wees niet bevreesd, want Ik ben met u. Vanwaar de zon opkomt, zal Ik 
uw nageslacht halen en vanwaar zij ondergaat zal Ik u bijeenbrengen.” (Jesaja 43:5)

Juist in deze tijd waarin het lijkt dat angst en onzekerheid ons leven overheersen, 
mogen we dankzij de terugkeer van het Joodse volk dus weten dat we niet bang 
hoeven te zijn. God is trouw aan wat Hij belooft. Aan Israël, en dus ook aan jou 
en mij. Zo schijnt het profetisch woord als een lamp in een duistere plaats. God 
bouwt Israël weer op zodat het een licht voor de volken kan zijn (Jesaja 42:6,7) 
en het licht van Messias Jezus vanuit Jeruzalem kan stralen.

Deze zomer trekken we weer eropuit met twee te gekke jongerenreizen 
naar Israël! Er zijn nog plaatsen vrij en dit is waarom jij er daar eentje  
van wilt:

Je loopt waar Jezus ook liep
Lopen in de voetsporen van de Here Jezus: dat kan alleen in Israël! We bezoeken 

onder meer de Graftuin, de Oude Stad van Jeruzalem en de Olijfberg. Op deze plekken 
slaan we de Bijbel open en komen de eeuwenoude verhalen tot leven.

Je doet ook wat voor een ander
Tijdens deze reis denk je niet alleen maar aan jezelf, maar we gaan ook aan de slag 

voor een ander. Je helpt mee in een gaarkeuken voor de armste inwoners van Jeruzalem en 
werkt er een paar dagen mee in een vrijwilligersproject in een achterstandswijk.

Goedkoper dan bij ons krijg je ze niet
10 dagen Israël voor maar € 995,-. Dat vind je nergens anders! En dan heb je ook 

nog eens een rechtstreekse vlucht, een goed hotel (met rooftop swimming pool), uniek 
programma en deskundige gidsen.

Je gaat DRIJVEN OP DE DODE ZEE!
Naast verdiepende Bijbelstudies en het vrijwilligerswerk voor de armste inwoners 

redenen waarom jij met  
ons naar Israël wilt

Binnenkort ploft-ie weer bij 7.000 Isreality-leden op 
de mat: het Isreality Magazine!

van Jeruzalem is er natúúrlijk ook tijd voor ontspanning. Bijvoorbeeld als we lekker gaan 
chillen in Tel Aviv of drijven op de Dode Zee. Wát een gave ervaring is dat!

Je gaat samen met een toffe groep
Als het weer net zo’n succes wordt als onze jongerenreizen van de afgelopen 

jaren, dan is een topreis nu al gegarandeerd! Samen met andere jongeren ontdek je Israël 
en wat het land van de Bijbel vandaag voor jouw geloof betekent. Ga je mee?

» Kijk op isreality.nl/reizen voor ons reisaanbod van deze zomer.
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En die staat weer vol met leuke interviews, inspiratie  
en Bijbelstudies. Bijvoorbeeld:
 
•  Interview met Miranda: “Israël is een wonder!”
•  Elisjèva geeft je 5 redenen om vrijwilligerswerk  

te gaan doen in Israël
•  Interview met het Israëlische social media  

fenomeen Hananya Naftali
 
Ben je nog geen lid van Isreality? Word dat dan snel,  
want dan sturen we je ons toffe magazine helemaal  
gratis op.

 
            » isreality.nl/magazine

Meer inspiratie?  
Volg ons dan op Instagram: 

instagram.com/isrealityNL 
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