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Driekwart 
Amerikanen 
waardeert Israël
Een recente peiling onder Amerikanen 
wijst uit dat bijna driekwart van de Ame-
rikanen positief staat ten opzichte van 
Israël. 74 procent van de ondervraagden 
geeft aan Israël te waarderen. Het hoog-
ste percentage sinds 1991 toen Saddam 
Hoessein Israël bestookte met scudraket-
ten. Dit in tegenstelling tot de Palestijnse 
Autoriteit. Slechts 21 procent kan de 
PA waarderen volgens de peiling. Toch 
geeft de peiling ook reden tot zorgen. 
Uitgesplitst op leeftijd, blijkt dat de steun 
voor Israël onder jonge Amerikanen fors 
afneemt. Slechts 31 procent van de Ame-
rikanen tussen de 18 en 34 jaar staat posi-
tief tegenover Israël.

Huizenprijzen dalen

Lange tijd stegen de huizenprijzen in  
Israël. Een ontwikkeling die het voor 
veel Israëli’s vrijwel onmogelijk maakte 
om een huis te kopen. Vooral investeer-
ders kochten land op en projectontwik-
kelaars bouwden prestigieuze bouwpro-
jecten waar vooral buitenlanders op af 
kwamen. Minister Moshe Kahlon van 
Financiën maakte het tot zijn missie om 
de huizenmarkt weer toegankelijker te 
maken door onder meer hogere belas-
tingen in te stellen voor investeerders en 
subsidieprogramma’s voor starters op  
de woningmarkt. Zijn beleid lijkt effect 
te sorteren. De huizenprijzen in Israël 
daalden de afgelopen vier maanden met 
2,15 procent en in Jeruzalem zelfs met  
7,6 procent. | Foto: Flash90

Een Israëlische en een Amerikaanse soldate poseren voor een foto  
tijdens ‘Juniper Cobra’, een grootschalige gezamenlijke militaire  

oefening van het Israëlische en Amerikaanse leger.

Dergelijke oefeningen zijn niet slechts 
routine, hoewel deze gezamenlijke oefe-
ning onder dezelfde naam al sinds 2001 
tweejaarlijks wordt gehouden. Dit jaar 
is de oefening meer beladen dan ooit. 
Hoewel het dagelijkse leven in Israël die 
indruk niet geeft, gonst het in de media 
van oorlogsgeruchten.

De situatie in Gaza is erbarmelijk en zou 
kunnen exploderen. Vanuit Libanon 
klinkt provocerende taal richting Israël. 
Iran vormt in Syrië een toenemende drei-
ging, waarbij de geestelijke leiders in Iran 

niet onder stoelen of banken steken dat 
de ‘bevrijding van Palestina’ ophanden is. 
Voor het eerst sinds de Jom Kippoeroor-
log in 1973 zijn het niet de Palestijnen die 
de grootste bedreiging voor het land vor-
men, maar buitenlandse machten, zoals 
Iran, die zinnen op de vernietiging van de 
Joodse staat.

De grootschalige oefening was daarom 
ook een signaal dat Israël in zijn verde-
diging niet alleen staat. De twee landen 
wilden hun samenwerking benadrukken 
en verbeteren. Hierbij werden actuele 

realistische scenario’s van aanvallen 
met ballistische raketten gesimuleerd. 
Tegelijkertijd oefende ook het thuisfront-
commando van het Israëlische leger. Dit 
onderdeel is verantwoordelijk voor de 
burgerbescherming. Tijdens de Tweede 
Libanonoorlog van 2006 kwam het dage-
lijks leven in Noord-Israël vrijwel stil te 
liggen vanwege de aanhoudende raketbe-
schietingen vanuit Libanon. Dat scenario 
wil Israël voorkomen en daarom oefende 
het legeronderdeel met lokale autoritei-
ten op gesimuleerde oorlogssituaties.  
| Foto: Flash90
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Israël
●   Wij kunnen het ons in Nederland 

niet voorstellen, maar er zijn macht-
hebbers en militairen die dag en 
nacht met de vernietiging van Israël 
bezig zijn. Bid voor Israël vanuit 
Jesaja 54:17a: “Elk wapentuig dat 
tegen u wordt vervaardigd, zal niets 
uitrichten.”

●   Deze maand viert het Joodse volk 
het zeventigjarig bestaan van zijn 
staat. Israël is een wonder en de 
Heere is zijn Bewaarder (Psalm 
121:4).

●   Dank dat de ambassade van de VS 
naar Jeruzalem komt, dat ook ande-
re landen aangegeven hebben dit te 
zullen doen. Bid dat ook Nederland 
deze beslissing zal nemen, Neder-
land vertrok in 1980 onder druk van 
Arabische landen uit Jeruzalem.

Voorbede
●    “Als iemand Mij liefheeft, zal hij 

Mijn woord in acht nemen” (Johan- 
nes 14:23a). Spreek in uw tijden 
van voorbede in geloof teksten uit. 
Bewaar zo Gods Woord in uw hart 
en groei in Zijn liefde.

●   Welke situatie zich op dit moment 
ook voordoet in Israël, geestelijk, 
maatschappelijk of militair, we 
mogen dit in gebed brengen vanuit 
Jeremia 32:17: “Ach, Heere, Heere! 
Zie, U hebt de hemel en de aarde 
gemaakt door Uw grote kracht en 
door Uw uitgestrekte arm. Niets is 
voor U te wonderlijk.”

●   Bid voor onze broeders en zusters 
in het Midden-Oosten. Predikanten 
en priesters, gemeenteleden en 
bezoekers aan kerkdiensten staan 
zwaar onder druk. Moslims die zich 
bekeren tot het christendom doen 
dit met gevaar voor eigen leven.

Christenen voor Israël
●   Bid dat in de meer dan veertig lan-

den waarin Christenen voor Israël 
actief is, de Heilige Geest werkt in 
de harten van de mensen die horen 
over de plaats van Israël in onze we-
reld. Iemand noemde Israël zien een 
tweede wedergeboorte. Bid daarom 
dat mensen die Jezus kennen ook 
Zijn volk gaan liefhebben.

●    Bid dat de doelstelling van Chris-
tenen voor Israël, ‘om christenen 
in Nederland en in andere landen 
bewust te maken van de betekenis 
van het Joodse volk in Gods hande-
len met deze wereld’, begrepen en 
ondersteund zal worden.

De staat Israël werd uitgeroepen op vrijdag 14 mei 1948. Op de 
Joodse kalender viel deze datum op de 5e van de maand iyar. In 
Israël wordt Onafhankelijkheidsdag, of in het Hebreeuws Jom 
Ha’atsmaoet, dan ook op die datum gevierd en dat valt dit jaar op 
donderdag 19 april.

Wilt u Israël ook feliciteren? Stuur dan een kaartje of bloemetje 

naar de Israëlische ambassade in Nederland. U kunt uw felicitatie 
sturen naar: 

Israëlische Ambassade in Nederland
T.a.v.: Zijne excellentie ambassadeur dhr. A. Shir-On
Buitenhof 47
2513 AH Den Haag

Feliciteer Israël

Johannes 12:27

Vader, verheerlijk uw Naam
Dat is wat Jezus bidt als Hij Jeruzalem binnengaat, uiteindelijk op  
weg naar het kruis. “De ure is gekomen, dat de Zoon des mensen  

moet verheerlijkt worden” sprak Hij even tevoren. En dat is bijzonder.  
In Zijn sterven zien we dus de heerlijkheid van Christus en wordt  

de Naam en het wezen van God zichtbaar.

Als je er wat langer over nadenkt, dan 
begrijp je dat ook. Het gaat om de 
liefde en de barmhartigheid van God. 
Op Golgotha reinigt God Zijn volk van 
alle zonden. Het Lam van God, Zijn 
eigen Zoon, genomen uit de kudde van 
Israël, draagt zelfs de zonden van de 
wereld. En beladen met die zondenlast 
legt Christus Zijn leven af. Hij neemt 
de zonde mee in Zijn dood en in Zijn 
graf! Wat een liefde, wat een trouw. 
Zo is God, zo is Christus voor Israël en 
voor ons. Wat een heerlijkheid.

Ballingschap en zonde
Maar er is nog iets. Als de evangelist 
Johannes met zijn bediening voor 

Israël (Galaten 2:9) één ding duidelijk 
wil maken, is het dat Jezus met Zijn 
sterven een einde maakt aan de bal-
lingschap en de verstrooiing van Zijn 
volk. Hij is het die de woorden van 
Kajafas doorgeeft dat Jezus niet alleen 
sterft voor het volk, maar ook om de 
verstrooide kinderen van God bijeen 
te vergaderen. Ballingschap heeft alles 
te maken met zonde en met de donke-
re macht van de duisternis. Als Jezus 
sterft, breekt Hij de gevangenis van 
Israël open.
Pasen is dus opnieuw Pesach. Als het 
Lam geslacht is, trekt het volk uit 
Egypte op weg naar het beloofde land. 
Nu is er ruimte voor een nieuwe exo-

dus, uit alle hoeken van de wereld op 
weg naar Sion.

Exodus
Achteraf zou het nog eeuwen duren. 
Wij kregen de voorrang en de eersten 
werden voor ‘even’ de laatsten. Maar 
nu worden de laatsten weer de eersten. 
En we maken het mee. En we doen ook 
mee. We staan niet aan de kant toe te 
kijken. Om ons heen vindt de laatste 
exodus plaats. Wij vieren in onze tijd 
Pasen als nooit tevoren en God zal Zijn 
Naam straks nog meer verheerlijken, 
als het Lam zelf, als de Leeuw van Juda 
verschijnt.

» Pieter Bénard
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Kanttekening

Oogwenk
Op 19 april viert de staat Israël zijn 
zeventigste verjaardag sinds zijn 
oprichting in 1948. Zeventig jaar. Wie 
alleen maar naar Nederland kijkt, 
beseft hoe kort en wonderlijk deze 
zeventig jaar zijn. Nederland bestaat 
als parlementaire democratie sinds 
1848 – een eeuw langer dan de mo-
derne staat Israël – en als koninkrijk 
sinds 1814. Maar onze vaderlandse 
geschiedenis gaat natuurlijk veel ver-
der terug. Vele honderden jaren.

Zeventig jaar is in dat opzicht maar 
een korte tijd. Israël is een piepjon-
ge staat. Maar ook de geschiedenis 
van Israël gaat natuurlijk veel verder 
terug. Wie de Bijbel leest en gelooft, 
kan daarvan meespreken. Wie in dat 
licht de oprichting van de staat Israël 
beschouwt, beseft dat Israël mis-
schien een jonge staat is, maar wel 
met een eeuwige dimensie. De Heere 
beloofde Abraham immers al dat Hij 
het land aan zijn nakomelingen zou 
geven tot in eeuwigheid (Genesis 
13:5). In het licht van de eeuwigheid 
zijn die zeventig jaren sinds de onaf-
hankelijkheid van de staat Israël dus 
maar een oogwenk.

Het is goed om dat te beseffen. Ook 
als christenen zijn we geneigd om 
de staat Israël te zien in het licht 
van de wereldgeschiedenis. Om 
het te verdedigen met argumenten 
die aansluiten bij de wereldpolitiek. 
Argumenten die we ook zouden ge-
bruiken voor een land als Nederland 
of België. Maar met vergelijkbare 
argumenten wordt Israël aangevallen. 
Tegenstanders beweren dat Israël 
een onterecht gevolg is van westers 
imperialisme, Joodse expansiedrift of 
een door schuld gedreven wereldpoli-
tiek na de Holocaust.
Wij zijn dan geneigd Israël te verdedi-
gen met argumenten als de voor-
uitgang die de zionistische pioniers 
hebben gebracht en hun vreedzame 
intenties. We wijzen op de irrationele 
haat van Israëls vijanden. We zijn ook 
geneigd om de wonderlijke ontwikke-
ling van de staat Israël te bezingen in 
lof voor de pioniers en de visionaire 
leiders en strategen die Israël door 
moeilijke tijden heen hielpen.

Maar als ons vieren van Israëls zeven-
tigjarig bestaan zich slechts daartoe 
beperkt, is het maar een armoedig 
gebeuren. Misschien moeten we de 
afgelopen zeventig jaar niet te veel 
ophemelen, maar vooral zien als die 
oogwenk op de eeuwigheid. Uitein-
delijk gaat het immers niet om de 
‘staat Israël’, maar om de verwezen-
lijking van Gods koninkrijk op aarde. 
Waarvan de zeventig jaar bestaande 
staat Israël een hoopvol voorteken 
mag zijn.

Ruben Ridderhof
» redactie@cvi.nl

33 miljoen vliegen gedumpt op Gaza
Elke week strooien Israëlische vliegtuigen 33 miljoen steriele 
mannetjesvliegen uit over het land van de boeren in Gaza. 
Waarom? Om te voorkomen dat vrouwtjesvliegen de vruchten 
besmetten. De mannetjes paren met de vrouwtjes waardoor 
er geen nieuwe generatie vliegen ontstaat. In Gaza heerst een 
fruitvliegenplaag, een van de grootste ter de wereld. Volgens 
schattingen scheelt de bestrijding met steriele vliegen zo’n 
33.000 liter aan chemische bestrijdingsmiddelen die boeren 
anders dus over hun land zouden sproeien. Dit project word 
gedaan door Bio Bee.

Langere zomers
Het klinkt ons Hollanders misschien als muziek in de 

oren, maar langere zomers in Israël, daar zitten niet veel 
mensen op te wachten. Toch is dat een waarschijnlijk 
toekomstscenario, zeggen Israëlische meteorologen.

Lof en kritiek voor 
Protective Edge

Het is bijna vier jaar geleden, maar nog altijd is de 
Israëlische ombudsman bezig om het handelen van 

Israël tijdens de Gazaoorlog van 2014 te onderzoeken. 
Afgelopen maand verscheen het vierde rapport van 

zijn onderzoek naar operatie Protective Edge.

Ombudsman Yosef Shapira publiceerde het rapport in het 
Hebreeuws en Engels. Een ongebruikelijke stap. Mogelijk wil 
de ombudsman voorzien in een antwoord op de internationale 
vraag naar de legitimiteit van Israëls handelen in Gaza in de 
zomer van 2014. Met het oog op een dreigend nieuw conflict in 
Gaza is die interesse weer actueel.

Shapira heeft zowel lof als kritiek voor het Israëlische leger 
en het veiligheidskabinet, een groep ministers die tijdens het 
conflict de politieke regie voerde over de oorlog. Hij prijst de 
mate waarin Israël aan het internationaal recht had voldaan 
tijdens de militaire acties: “Zowel het politieke als het hogere 
militaire echelon hebben expliciet de grenzen en bepalingen van 
het internationale recht overwogen met betrekking tot de strijd 
in Gaza. De premier heeft expliciete instructies gegeven om 
onschuldige burgers te sparen.”
De kritiek betreft onder meer het trage tempo waarmee het 
leger incidenten tijdens het conflict onderzocht. Ook merkt 
de ombudsman op dat het leger te weinig Arabischsprekende 
contacten in Gaza had om de locatie van burgers te leren en zo 
rekening te kunnen houden met hun veiligheid. Het rapport 
prijst het feit dat soldaten les krijgen in de wettelijke aspecten 
rond conflictsituaties, maar wijst erop dat hier te weinig tijd 
voor wordt uitgetrokken.

Een woordvoerder van het Israëlische leger laat weten dat “het 
leger blij is met het rapport van de ombudsman. We zullen de 
bevindingen zorgvuldig bestuderen en actie ondernemen om de 
aanbevelingen erin te verwezenlijken.”

Ombudsman Yosef Shapira (rechts) presenteert het rapport. | Foto: Flash90

De Middellandse Zeevlieg vormt tegenwoordig wereldwijd een plaag voor  
oogsten. | Foto: Scott Bauer/Wikimedia Commons

Israël maakt nu al veranderingen mee in het klimaat. De afgelo-
pen jaren waren warmer en droger. Die trend zal waarschijnlijk 
doorzetten. De zomer in Israël duurt nu ongeveer vier maanden. 
Meteorologen vermoeden op basis van klimaatmodellen dat deze 
nog vóór de helft van de 21ste eeuw vijf maanden zal duren en 
tegen het jaar 2100 zelfs een half jaar. De temperaturen nemen 
daarbij toe en het regenseizoen neemt af, waarmee de regio ook 
droger zal worden.
Dit heeft natuurlijk de nodige consequenties. “Als deze verande-
ringen doorzetten, zullen ze van grote invloed zijn op ons leven. 
De watervoorraden krimpen, de waterkwaliteit neemt af en 
risico’s op bosbranden en luchtvervuiling nemen toe”, legt Assaf 
Hochman, hoofd van het onderzoeksteam van de Universiteit 
van Tel Aviv uit.
“Ons onderzoek laat zien dat de klimaatveranderingen die we 
nu al voelen, waarschijnlijk zullen doorzetten en heftiger zullen 
worden. Het is belangrijk dat we dit begrijpen en zoveel mogelijk 
proberen te voorkomen of ons op z’n minst voorbereiden op de 
veranderingen die gaan komen.”

Israëli’s zoeken verkoeling bij een fontein in Jeruzalem tijdens een hete  
zomerdag. | Foto: Flash90



Wat is de betekenis van het lijden van 
de Messias voor Israël? God heeft Hem 
immers in de eerste plaats voor Israël 
gezonden (Handelingen 4:26). In het 
evangelie van Johannes en in de Hebree-
enbrief wordt gesproken over reiniging. 
God heeft door het offer, door het bloed 
van Christus Israël gereinigd van zijn 
zonden: de Zoon van God heeft zich 
gezet aan de rechterhand van God nadat 
Hij de reiniging van de zonden tot stand 
gebracht heeft (zie Hebreeën 1:3). Het 
doet me denken aan wat Paulus schrijft: 
dat Christus Zijn gemeente heeft liefge-
had en zich voor haar heeft overgegeven 
zodat zij stralend, zonder vlek of rimpel, 
heilig en onbesmet voor Hem staat. En 
ik denk dat je bij het woord gemeen-
te, ekklesia, hier moet denken aan het 
eeuwenoude volk van de uitverkorenen. 
God heeft Israël immers aan de handen 
van zijn Zoon toevertrouwd. 

Met elkaar verbonden
Maar ik moet ook denken aan Jeremia 
31. Daar lezen we dat God Israël een 
nieuw verbond belooft: “Zie, de dagen 
komen, luidt het woord des Heren, dat 
Ik met het huis van Israël en het huis 
van Juda een nieuw verbond sluiten 
zal” (vers 31). Het oude was gesloten in 
de dagen van Mozes. Mozes had bij de 
Sinaï namens God de bijzondere positie 
en roeping van Israël voorgelezen. De 
Israëlieten hadden gehoord dat God 
hen bevrijd had om Zijn eigendom te 
zijn en om Hem te dienen als een heilig 
priestervolk. Daar hadden ze als uit één 

mond ‘amen’ op gezegd en toen was er 
een altaar voor de Heere opgericht, er 
waren dieren geslacht en hun bloed werd 
opgevangen, dat bloed was uitgegoten 
op het altaar van God en gesprengd op 
het volk dat stond te luisteren. Door dat 
bloed werden God en Israël met elkaar 
verbonden en de Israëlieten werden zo 
gereinigd en geheiligd.

Israël bevestigd in roeping
Jezus spreekt op de avond voor Zijn 
sterven over dat nieuwe verbond. Door 
Hem wordt dat nu van kracht en de 
schrijver van de Hebreeënbrief legt 
dat verder uit: Jezus is de middelaar 
van het nieuwe verbond, Hij heeft 
het volmaakte offer gebracht en Zijn 
bloed het hemelse heiligdom binnen-
gebracht. Door Zijn bloed is Israël 
opnieuw geheiligd en gereed gemaakt 
om zijn dienst aan God te vervullen 
(Hebreeën 9:11 en 14, 10:14). En kort 
na de hemelvaart zien we dan ook hoe 
Christus zelf op het pinksterfeest de 
gaven van het nieuwe verbond uitdeelt. 
Niet alleen de vergeving van alle zon-
den maar ook de Heilige Geest. Israël 
wordt bevestigd in zijn roeping en het 
duurt niet lang of de naam van God 
wordt als nooit tevoren aan de wereld 
bekendgemaakt door de twaalven, de 
vertegenwoordigers en de toekomstige 
heersers van Israël (Matteüs 19:28).

Gods plannen gaan door
Maar er is nog meer. Als Jezus sterft, 
draagt Hij de zonden van Israël en 

van de wereld met zich mee Zijn 
dood en Zijn graf in. Dat betekent 
niet minder dan dat de duivel, de 
overste van de wereld zijn machtsba-
sis verliest. Jezus zegt ook dat Hij de 
duivel als een bliksem uit de hemel 
zag vallen en Hij spreekt over Zijn 
sterven als het uur van Zijn verheer-
lijking (Johannes 12:23). Nu wordt 
de overste van de wereld geoordeeld 
en buitengeworpen en nu kunnen 
alle beloften van God werkelijkheid 
worden. Gods heilsplan kan niet meer 
worden belemmerd door de macht 
van de zonde. De verstrooide kinde-
ren van Israël kunnen worden bevrijd 
uit de diaspora en thuisgebracht 
worden (Johannes 11:52, 12:32; Jesaja 
49:22-25). De Hebreeënbrief zegt dat 
nog veel verhuld is, maar wat niet is 
verhuld, is dat de satan onttroond is 
en dat Christus met eer en heerlijk-
heid gekroond is (1:8). De angst voor 
de dood is weggenomen en Gods 
plannen gaan door en zij zullen door 
de Messias zelf worden uitgevoerd 
(Jesaja 53:10).

Voor Israël heeft het lijden van Jezus 
te maken met reiniging, met ver-
nieuwd worden in de dienst aan God, 
met het einde van de ballingschap, 
met het herstel van Jeruzalem en met 
de wederoprichting van alle dingen. 
En wij mogen daar getuige van zijn en 
er zelfs in delen. Ook voor ons is de 
betekenis van het sterven van Jezus 
nog groter dan wij weleens denken.
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Waarvoor  
is Jezus gestorven?

Waar komen 
wij vandaan?
Waar komen wij vandaan? is de titel 
van het boekje van dr. Mart-Jan 
Paul. Een mooi boek omdat het de 
Bijbel als Gods Woord centraal stelt 
en stilstaat bij de grote daden van 
God in de schepping. Een boek dat 
heel goed gelezen en besproken kan 
worden in gezinsverband.

Eigenlijk is het een heel mooie inlei-
ding op het volgende boek:  
Waar gaan wij naar toe?
Uiteindelijk gaat het daarover in de 
hele heilsgeschiedenis. Het loopt uit 
op de bruiloft van het Lam, de vereni-
ging van de geliefden van de Heiland 
met hun Heer. En eigenlijk dan begint 
het pas. Dan zal de schepping ver-
nieuwd worden en de mens tot zijn 
volle ontplooiing komen. De Bijbel 
begint met een huwelijk en eindigt 
met een huwelijk. God schiep Adam 
en Eva en de laatste hoofstukken van 
de Bijbel eindigen met de glorieuze 
verbintenis van de Bruidegom en 
zijn Bruid en het neerdalen van het 
nieuwe Jeruzalem.

Zacharia 12 begint met de verzen: 
“De Heere spreekt, Die de hemel 
uitspant, de aarde grondvest en de 
geest van de mens in zijn binnenste 
vormt.” Er zullen wonderlijke gebeur-
tenissen plaatsvinden met de komst 
van de Messias, met Jeruzalem en 
Israël en de volken. Daarvoor plaatst 
de Heere dit eerst in het perspec-
tief van Zijn Schepping; dat Hij het 
is die ons verstand en inzicht heeft 
gegeven. Dat doet Hij, om daar als 
het ware mee te zeggen: het is voor 
jullie onbegrijpelijk, maar toch zal het 
gebeuren. Jullie verstand en wijsheid 
is begrensd, maar Ik ga het doen.

Dan zal Jezus komen, de Olijfberg zal 
doormidden splijten, levend water zal 
uit het heiligdom, de tempel komen 
tot genezing en de Heere zal koning 
zijn over de gehele aarde. Het land 
zal worden als een vlakte en Jeruza-
lem zal verhoogd worden. De volke-
ren zullen naar Jeruzalem optrekken 
om het Loofhuttenfeest te vieren 
en inzicht en wijsheid te ontvangen 
van Hem die zal zitten op de troon 
van Zijn vader David. Het is net als 
de schepping wonderlijk, maar vast 
en zeker, omdat de Heere over Zijn 
Woord waakt om dat te doen.

In de kerk geloven we dat Jezus gestorven is voor onze zonden.  
En dat is ook waar. Johannes de Doper wijst op Jezus en zegt:  

“Zie het Lam van God dat de zonden van de wereld wegdraagt.”  
En de apostel Paulus schrijft erover in zijn brieven: Christus is  

voor jullie gestorven toen jullie nog zondaren waren (Romeinen 5:8).  
Maar als we naar Israël kijken, zien we nog meer.
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Roger van Oordt 
» rvoordt@cvi.nl

De graftuin in Jeruzalem. | Foto: Flash90
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Aangepaste muis
Een muis voor het bedienen van je 
computer is heel handig, tenminste 
als je handen en vingers hebt. Een 
nieuw Israëlisch bedrijf heeft voor 
mensen zonder handen – bijvoorbeeld 
door een amputatie – een armband 
uitgevonden. Met de bewegingen van 
je arm kan je dan toch je computer 
bedienen.

Onafhankelijkheids- 
verklaring tekenen
Israëli’s krijgen de kans om ook de 
Onafhankelijkheidsverklaring van hun 
land te ondertekenen. De verklaring 
is het document waarmee de staat 
Israël werd uitgeroepen in 1948. Nu 
zeventig jaar later kunnen Israëli’s een 
week voor de jaarlijkse Onafhankelijk-
heidsdag digitaal hun handtekening 
zetten, een actie ter gelegenheid van 
het zeventigjarig bestaan. Daarna 
wordt er een boek van gemaakt dat 
komt te liggen in de Onafhankelijk-
heidshal in Tel Aviv.

Voedselverspilling

In Israël wordt veel voedsel verspild. 
Dat schrijft de organisatie Leket Israël 
in zijn jaarverslag. Zo’n 2,3 ton voedsel 
belandt niet op het bord maar in de 
prullenbak. Dat is ongeveer een derde 
van de voedselproductie. Als twintig 
procent van dit voedsel niet in de af-
valbak maar bij de armen terecht zou 
komen dan hebben de armen geen 
honger meer. Leket is een organisatie 
die verspilling van voedsel tegengaat 
en het doneert aan de armen. | Foto: 

Flash90

Vergrijzing
Het ministerie van Gezondheid in 
Israël slaat alarm over de vergrijzing 
in het land. Doordat de bevolking 
steeds ouder wordt nemen de kosten 
voor de gezondheidszorg toe, want 
ouderdom komt met gebreken. De 
gezondheidszorg moet zich daarom 
snel aanpassen aan de veranderende 
situatie.

Hondsdolheid

In de vlakte van Jizreël is een jakhals 
met hondsdolheid aangetroffen. Ie-
dereen, mens en dier, die misschien in 
aanraking is geweest met de jakhals, 
moet zich direct melden bij het ge-
zondheidscentrum voor preventieve 
behandeling. | Foto: Flash90
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Vijf nieuwe ambassadeurs

Vorig jaar vertrokken Ilana en Alexander naar Israël.  
Zij lieten hun woonplaats Charkov in Oekraïne achter zich.  

Het stel is getrouwd en heeft een tweejarig zoontje.

Maandag 12 maart was een drukke dag voor de Israëlische 
president Reuven Rivlin. Die dag heette hij vijf nieuwe 
ambassadeurs welkom in Israël: uit Ghana, Zuid-Korea, de 
Dominicaanse Republiek, Argentinië en Malawi. Vijf volks-
liederen beluisteren, vijf keer de vlaggetjes aanpassen, vijf 
toespraakjes met positieve woorden over de verhoudingen 

tussen Israël en de betreffende landen en vijf keer pose-
ren voor een reeks foto’s. Maar het was niet de eerste keer. 
Ambassadeurs komen en gaan en worden gewoonlijk in serie 
welkom geheten in Israël. Geen van de landen van de nieuwe 
ambassadeurs overweegt overigens om de ambassade in Jeru-
zalem te vestigen. 

De cursisten voor de buschauffeursopleiding in Israël. | Foto: CvI

Foto’s: Flash90

In de afgelopen tien jaar runde Alex-
ander een cafetaria voor studenten 
bij de plaatselijke universiteit van 
Charkov. Door de uitbraak van geweld 
in het oosten van Oekraïne werd de 
economische situatie in het hele land 
slechter. Alexanders bedrijf leed er 
ook onder. Er kwamen steeds minder 
studenten naar zijn cafetaria, omdat ze 
het niet meer konden betalen. Alexan-
der deed er van alles aan om de kosten 

laag te houden, maar moest het uitein-
delijk opgeven en zijn zaak sluiten. 

Chauffeur
Om toch voor inkomen te zorgen, ging 
hij aan de slag als taxichauffeur. Hij 
maakte dagen van twaalf tot vijftien 
uur. En onderhand ging de economi-
sche  
situatie in Oekraïne nog altijd ver-
der achteruit. Daarom verdiepten 

Alexander en zijn vrouw zich in de 
mogelijkheden om naar Israël te gaan. 
Ze hoorden over een opleiding tot 
chauffeur in het openbaar vervoer. Dat 
maakte dat ze een aanvraag indienden 
om naar Israël te gaan.

Nieuwe start
Er volgend gesprekken met het stel in 
de maanden daarna. In augustus 2017 
was het zover. Ilana, Alexander en 
hun zoontje lieten voorgoed Oekraïne 
achter zich. Ze werden de eerste tijd 
opgevangen in het integratiecentrum 
in Kirjat Yam. Beiden hebben hun He-
breeuwse taallessen onlangs afgerond 
en zoonlief gaat naar de peuterschool. 
Alexander volgt de opleiding tot bus-
chauffeur. Ilana wil weer aan de slag 
als lerares. Ze kan Engelse les geven. 
Maar dat hoeft niet per se, als ze maar 
kan werken met kinderen.

»  Het kost E 135 om een Jood uit  
Oekraïne en E 900 om een Jood uit 
India naar Israël te brengen. Maak 
uw gift over op NL38 ABNA 0529 310 
252 onder vermelding van ‘Noorder-
land’ of ‘India’. Alvast hartelijk dank.
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Amsterdam 
sluit Joods  
Akkoord
Normaal gesproken is het lastig om 
vooraf te schrijven over verkiezingen, in 
dit geval is dat maar betrekkelijk. Ik schrijf 
over Amsterdam en de voorspelling 
over de uitslag in Amsterdam is net zo 
ongewis als in iedere gemeente. Echter, 
één ding staat vast: hoe de samenstelling 
van de gemeenteraad van Amsterdam 
er sinds 22 maart ook uitziet, er heerst 
raadsbrede consensus over een aantal on-
derwerpen rond de Joodse bevolking van 
de hoofdstad. Want vóór de verkiezingen 
verklaarden twaalf partijen het Amster-
dam Joods Akkoord, Amsterdam JA!, met 
elkaar aan te gaan.

Ik heb het Joods Akkoord geïnitieerd. 
Als ik terugkijk op vier jaar Amster-
dam, dan constateer ik dat er diverse 
geweldsincidenten zijn geweest met 
een antisemitisch karakter, waarvan 
de aanvallen op het Joodse restaurant 
HaCarmel het meest bekend zijn. Er was 
ook gedoe rondom de stedenband die 
werd voorgesteld om aan te gaan met Tel 
Aviv. Het mocht geen stedenband zijn, 
ook Ramallah zou er bij moeten worden 
betrokken. Het werd een buitengewoon 
onfrisse discussie die de Joodse gemeen-
schap in Amsterdam, maar natuurlijk ook 
daarbuiten en iedereen met een hart voor 
Israël, met lede ogen hebben moeten 
aanzien. En wat te denken van de touw-
trekkerij om geld beschikbaar te krijgen 
voor de beveiliging van Joodse objecten 
in Amsterdam, en de problemen om de 
Shoah te behandelen op scholen?
Restaurants willen uitnodigend en gast-
vrij zijn. Links, rechts en aan de overkant 
van HaCarmel zit ook horeca. Daar loop 
je zo binnen voor je pizza, ijsje of glas 
bier. Bij het Joodse restaurant moet je 
eerst aanbellen. Het is onbestaanbaar 
dat er voor dit restaurant andere normen 
gelden. Het Joods Akkoord maakt 
duidelijk dat twaalf partijen daaraan 
een halt willen toeroepen. De tekst van 
het akkoord eindigt met: “Met dit Joods 
Akkoord verklaren de ondertekenende 
partijen dat zij zich in de bestuursperiode 
2018-2022 concreet en zichtbaar inzetten 
voor de veiligheid en ontplooiingsmoge-
lijkheden van de Joodse gemeenschap in 
Amsterdam. Joden in Amsterdam mogen 
ervan uit kunnen gaan dat zij als gemeen-
schap op dit gemeentebestuur kunnen 
rekenen. Dit Joods Akkoord is daarvoor 
de bevestiging.”

Verloren?

In onze tijd zien we het zwervend volk terugkeren. Niet via 
poolshoogte de weg vindend, maar met het oog op het oos-
ten gericht, op Sion! Eén van de Bijbelse profeten, Zacharia, 
heeft hier zo duidelijk de stem van de Allerhoogste doen 
klinken: “Wel zaai Ik hen onder de volken, maar in verre 
streken zullen zij aan Mij denken; zo zullen zij leven met hun 
kinderen en terugkeren” (Zacharia 10:9).
Zaaien onder de volken, lezen we bij de profeten. Een uitdruk-
king die dan bovenkomt is ‘strooien’. En dan denk ik aan het 
begrip ‘de verstrooiing’. Jacobus schrijft aan de twaalf stammen 
in de verstrooiing. Twaalf stammen! We gaan daar in de regel 
meestal aan voorbij. En dan spreken we gemakshalve alleen 
over de Joden en de tien andere stammen zijn dan de verloren 
stammen. Maar waren ze verloren? Zijn ze verloren?

Zouden we niet beter kunnen spreken over de tien zoek-
geraakte stammen? Die toch op de een of andere manier te 
vinden kunnen zijn. Een andere gedachte is spreken over de 
verborgen tien stammen. Verborgen door de Alwijze God. 
‘Tot later tijd’. Ik geloof dat we in die tijd leven. We zien het 
gebeuren.

Een van de heerlijkste profetische bladzijden in mijn Bijbeltje 
is Ezechiël 36. Tot 22 keer (het getal van het Hebreeuwse al-
fabet) zegt de Heere “Ik zal” het doen. “Ik zal u weghalen uit 
de volken”. “Ik zal u brengen naar uw eigen land”. Psalm 147 
bezingt dat ook: “De Here bouwt Jeruzalem, Hij verzamelt 
Israëls verdrevenen”. Wat een tijd om in te leven!
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“Zolang in het hart nog de ziel leeft van een Jood en  
gericht naar het oosten, het oog nog steeds naar Sion kijkt,  
is onze hoop nog niet verloren.” Ontroerende regels uit een  
volkslied dat aanzet tot nadenken over de terugkeer en de  

hoop op verlossing van een zwervend volk. Israël, niet alleen  
een land, maar ook een volk met die wonderlijke naam.

Ruben Vis
» gastcolumn@cvi.nl

april 2018 | israël aktueel

Vietnamese christenen  
en Israël

In januari had ik het voorrecht om voor de internationale afdeling van  
Christenen voor Israël te spreken tijdens twee conferenties voor christelijke  
voorgangers in Vietnam. In Hanoi en in Ho Chi Minhstad (Saigon). Ruim 170  
voorgangers heb ik daar ontmoet, veelal heel jonge mensen. Ze wilden graag  
Bijbelstudies horen over de plaats van Israël in ons geloof. Ik zag een enorme  
behoefte aan kennis, volop maakten ze notities op papier en in hun bijbels,  

en vol enthousiasme werd er gezongen en hardop gebeden.

Ik raakte in gesprek met een voor-
ganger van rond de zestig jaar. Tot 
viermaal toe had hij in de gevangenis 
gezeten en was daar ook meerdere 
keren ernstig mishandeld. Hij had het 
evangelie verkondigd op het platte-
land en daar ook kleine huisgemeen-
ten gesticht. Dat was verboden in het 
communistische land. Elke keer als 
hij weer in vrijheid was, begon hij op-
nieuw. Hij had de plaats en betekenis 
van Israël in zijn geloof ontdekt en 
was een van de organisatoren van de 
conferentie. Op een gegeven moment 
pakte hij mijn hand stevig vast, keek 
me indringend aan en zei: “Nu kan 
het nog! De velden zijn wit om te 
oogsten en er is hier een grote vraag 
naar het christelijk geloof. De mensen 
moeten weten van Jezus en van de 
terugkeer van het Joodse volk naar Is-
raël.” Hij straalde met overtuiging uit 
dat hij voor niemand bang was. 

Hoe zou ik me opstellen als gevangenis 
en mishandeling mij boven het hoofd 
zouden hangen? Ik moest denken aan 

Jezus, die zei: “Wie zijn leven liefheeft, 
zal het verliezen, en wie zijn leven haat 
in deze wereld, zal het behouden tot 
het eeuwige leven” (Johannes 12:25). Ik 

was onder de indruk hoe christenen 
in een land van vervolging een vitaal 
geloof hebben en tegelijk visie op de 
plaats van Israël in Gods heilsplan.
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Straatbeeld in Hanoi. | Foto: Son Vu Le
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Meer ambassades  
verhuizen
Niet alleen Amerika kiest voor een am-
bassade in Jeruzalem in plaats van in Tel 
Aviv, ook andere landen nemen deze 
stap. In december kondigde Guatemala 
al aan zijn ambassade in de Israëlische 
hoofdstad onder te brengen. Ook Para-
guay en Honduras gaan de stap maken. 
Net als Tsjechië al eerder aankondigde.

Economie floreert

De groei van de Israëlische economie 
is voortreffelijk. Geen ander land van 
de OESO doet het zo goed als Israël. 
Voor 2018-2019 wordt een groei van  
3,5 procent verwacht. Volgens de 
OESO zijn de belangrijkste factoren 
voor de florerende economie de bevol-
kingsgroei, juiste aandachtsvlakken in 
de economie, de solide overheidsfinan- 
ciën en dynamische hightechsector.  
| Foto: Flash90

Minder corrupt
Israël is minder corrupt geworden. 
Stond het land eerst op de 28ste plek 
van de corruptie-index. Nu staat het 
op de 32ste plek. Feitelijk betekent dat 
natuurlijk niet dat het land meer of 
minder corrupt is. Het geeft vooral aan 
dat het ten opzichte van andere lan-
den minder corrupt is. Minst corrupt is 
Nieuw-Zeeland, Nederland staat op de 
achtste plaats.

Betaalbare woningen

De huizenmarkt in Israël is behoorlijk 
krap. Woningen wisselen voor goud-
geld van eigenaar. Daarom is er een 
programma waardoor starters op de 
woningmarkt tegen gereduceerde prijs 
een eerste woning kunnen kopen.  
Minister Kahlon van Financiën beloof-
de dat dit programma blijft bestaan, 
ook al zijn er politieke spanningen en 
ontwikkelingen die wellicht anders 
doen vermoeden. | Foto: Flash90

Herdenking deportatie 
Macedonië
75 jaar geleden werden alle Joden 
van de steden Skopje, Bitola en Stip 
in Macedonië in een getto geplaatst. 
Vervolgens werden ze naar vernieti-
gingskamp Treblinka gedeporteerd.  
98 procent van de Joden van Macedo-
nië werd vermoord, ruim zevenduizend 
zielen. Duizenden mensen liepen 
afgelopen maart in Macedonië mee 
met de Mars van de Levenden om dit 
te herdenken.
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De volgende oorlog
Hezbollah riep op vrijdag 9 maart de noodtoestand uit in Libanon.  

De door Iran opgerichte sjiitische terreurgroep was in de veronderstelling  
dat Israël een grote militaire aanval zou starten op de honderden  

raketlanceerinstallaties in het land. Deze installaties bouwde  
Hezbollah samen met Iran na de zomeroorlog in 2006 in dorpen  

en steden in Zuid-Libanon.

Waarschijnlijk dacht Hezbollah dat de 
grote Israëlisch-Amerikaanse oefening 
die op dat moment plaatsvond, een 
eerste aanzet tot oorlog was. Dat  
Hezbollah de noodtoestand uitriep,  
was een duidelijk teken van de 
alsmaar toenemende spanning aan 
Israëls noordelijke front. Die spannin-
gen zijn voornamelijk een gevolg van 
Irans activiteiten in Syrië. Daar slaat 
de door Iran en Rusland gesteunde 
pro-Assadcoalitie nu de laatste haar-
den van rebellenverzet neer.

Oplopende spanningen
In feite begonnen de huidige span-
ningen op zaterdag 10 februari. Toen 
stuurde de Qudsbrigade van de Iraan-
se Revolutionaire Garde (IRG) een 
groot onbemand vliegtuig het Israëli-
sche luchtruim bij de stad Beit Shean 
binnen. Een Israëlische aanvalsheli-
kopter schoot het vliegtuig een aantal 
seconden daarna neer. Kort daarop 
bestookte Israël voornamelijk Iraanse 
doelen in Syrië. Bij die aanvallen werd 
een Israëlische straaljager getroffen 
door Syrisch luchtafweergeschut. De 
piloten raakten hierbij gewond, maar 
wisten het vliegtuig naar Galilea te 
loodsen en zich met hun schietstoel 
in veiligheid te brengen voordat het 
uiteindelijk neerstortte. De BBC had 
in de afgelopen tijd gemeld dat de 
Qudsbrigade van de Iraanse Revoluti-
onaire Garde een basis bouwde in de 
buurt van Damascus. Deze basis werd 
verwoest tijdens de Israëlische reactie 
op het neerschieten van het Israëli-
sche gevechtstoestel.

Iran en Syrië bereiden zich voor
Begin maart publiceerde Fox News 
nieuw bewijs dat Iran zich voorbe-
reidt op een oorlog met Israël. Het 
Amerikaanse tv-station publiceerde 

satellietfoto’s van een raketbasis die 
de Qudsbrigade bij Damascus bouwt. 
Op de foto’s zijn twee grote hangars te 
zien die als silo’s dienen voor ballisti-
sche raketten.

Even daarvoor publiceerde The New 
York Times een landkaart van Syrië 
waarop een groot aantal Iraanse bases 
en raketsilo’s te zien zijn, allemaal 
in het westen van Syrië. Volgens het 
Israëlische leger heeft Iran nu ook 
ondergrondse fabrieken voor de pro-
ductie van raketten, zowel in Libanon 
als Syrië.

De overgelopen Syrische generaal 
Suhair al-Saqit beweert verder dat 
het Assad-regime chemische raket-
koppen aan Hezbollah heeft geleverd. 
Noord-Korea helpt Iran op weg om 
chemische wapens te produceren in 
Syrië, aldus de overgelopen generaal. 
Al-Saqit was verantwoordelijk voor 
Assads chemische wapenprogram-
ma, maar besloot uit Syrië te vluch-
ten nadat hij had geweigerd om die 
wapens tegen de burgerbevolking te 
gebruiken.

Situatie in Libanon
In Libanon is niet alleen Hezbollah 
betrokken bij de voorbereidingen voor 
een nieuwe oorlog met Israël, maar 
ook de Libanese president Michel 
Aoun. Hij wordt beschouwd als een 
marionet van het Iraanse regime. 
Aoun beweert geregeld dat het Israëli-
sche leger landjepik speelt bij de aan-
leg van een nieuwe veiligheidsbarrière 
langs de grens met Libanon. UNIFIL, 
de VN-vredesmacht in Libanon, stelde 
echter vast dat Aoun loog en dat Israël 
de barrière aanlegt aan de Israëlische 
kant van de door de VN erkende 
internationale grens. Daarop ging de 

Libanese president op zoek naar een 
andere reden voor een oorlog tegen 
Israël en beweerde hij dat een gasveld 
aan de Israëlische kant van de mari-
tieme grens Libanees eigendom was. 
De Libanese regering sloot vervolgens 
contracten met Europese bedrijven af 
om proefboringen te doen. Israël heeft 
nog niets ondernomen tegen deze 
provocatie, maar zal dat waarschijnlijk 
doen zodra de boringen beginnen.

Dubbelspel
Het is inmiddels ook duidelijk dat 
het Libanese leger orders aanneemt 
van Hezbollah. Het leger speelt een 
dubbelspel met de Verenigde Staten. 
De Amerikanen leveren het leger mo-
derne wapens en verzorgen trainingen 
voor de militairen, in de veronder-
stelling dat een sterk Libanees leger 
Hezbollah zal kunnen beteugelen.

Commandant Joseph Aoun zei begin 
maart dat het Libanese leger klaar is 
voor een nieuw conflict met Israël 
wanneer het Israëlische leger doorgaat 
met zijn ‘grensschendingen’. Hezbol-
lah heeft verder de afgelopen periode 
een aantal commandanten van in 
Syrië gestationeerde sjiitische milities 
en ayatollah Sayyed Ebrahim Raisi, de 
mogelijke opvolger van Irans leider Ali 
Khamenei, naar het grensgebied met 
Israël gestuurd. De militiecomman-
danten en Raisi zeiden dat de bevrij-
ding van ‘bezet Palestina’ en ‘Al-Quds’ 
(Jeruzalem) nu het volgende doel is 
van de Iraanse as. Raisi prees het “Pa-
lestijnse verzet” voor zijn volharding 
in de strijd tegen de Joodse staat.

Kwestie van tijd
In Israël zijn zowel de legercomman-
danten als Midden-Oostenexperts er-
van overtuigd dat ‘de volgende oorlog’ 
aanstaande is. Het is een kwestie van 
tijd zegt men. Die oorlog zal waar-
schijnlijk op vier of vijf fronten wor-
den gevochten; Libanon, Syrië, Gaza, 
Judea en Samaria en mogelijk vanuit 
de Sinaïwoestijn, waar de IS-tak Wi-
layat Sinai nog altijd niet verslagen is 
door het Egyptische leger.

De verwachting is dat er meer dan 
duizend raketten per dag op Israël 
zullen worden afgeschoten, iets waar 
zelfs de geavanceerde Israëlische 
raketschilden niet tegenop gewassen 
zullen zijn. Het is hierom dat de roep 
op een preventieve aanval toeneemt. 
Daarbij kun je denken aan wat er in de 
Zesdaagse Oorlog van 1967 gebeurde 
toen de Israëlische luchtmacht de 
luchtmacht van Egypte en Syrië uit-
schakelde nog voor de oorlog begon.
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Evelien van Dis exposeert met ‘Bijbelwoorden verbeeld’ in Israëlcentrum

‘Verlossing  
als rode draad’

Jarenlang woonde Evelien van Dis in Israël. Ze hielp 
een ouder echtpaar met thuiszorg. Ondertussen 
leerde ze Hebreeuws. Daarnaast was ze actief 
betrokken bij gebedswerk en hielp ze mee in een 
boekwinkel. Daar begon ze een serie tekeningen die 
u vanaf 7 april in het Israëlcentrum kunt bewonde-
ren, met de titel Bijbelwoorden verbeeld.

De eigenaren van de winkel wisten dat Van Dis voor haar 
komst naar Israël docent beeldende vorming was. Zodoende 
kreeg ze de vraag of ze elke week een Bijbeltekst wilde ver-
beelden. De tekening – als je het zo kunt noemen – kwam in 
de de winkeletalage te staan. Dat leverde bijzondere reacties 
op.

Gebed
Evelien van Dis: “Ik stelde mezelf de vraag: hoe sluit ik 
aan bij de mensen? Ik dacht, dan moet je aansluiten bij het 
leesrooster van de synagoge en daaruit de tekst van de week 
halen. Ik heb er veel voor gebeden. Voor de juiste schets van 
het verhaal, voor de tekstkeuze. En als je in Israël woont, 
ben je ook betrokken bij wat er gebeurt. De feesten, de 
politiek, de ontruiming van Gaza bijvoorbeeld. De tijd en 
ervaring inspireerden me tot het maken van de tekening. 
Het gaf me ontzettend veel vreugde om zo met dit werk 
bezig te zijn.”

Genesis tot Deuteronomium
“Uiteindelijk heb ik 54 Bijbelwoorden verbeeld. Het is een 
uitleg van de Bijbelboeken van Genesis tot Deuteronomium, 
en hun bedoeling. Dat zijn de boeken die op het leesrooster 
staan. De rode draad is het verlossingsplan van God met deze 
wereld via Israël. Daar word ik heel blij van. Dat heb ik in 
mijn tekeningen naar voren willen laten komen.”

Expositie en boek Bijbelwoorden verbeeld
In het Israëlcentrum is vanaf 7 april tot 31 augustus het 
kleurrijke werk van Evelien van Dis te bewonderen. 
Van Dis heeft een herkenbare, eigen stijl. De verbeelde 
Bijbelwoorden zijn voorzien van een korte toelichting. 
De expositie is dagelijks gratis te bezoeken tussen 
10.00 en 16.00 uur (zon- en feestdagen gesloten). Van 
de tekeningen is ook een boek verschenen. U kunt dat 
kopen of cadeau doen, en bestellen voor E 17,99 in 
onze winkel op cvi.nl.

Officiële opening zaterdag 7 april
Op zaterdag 7 april wordt de expositie officieel geopend. 
Evelien van Dis zal een toelichting geven op haar werk 
en wie wil, kan na de opening met haar de expositie 
bekijken. De opening begint om 13.30 uur.

Stijging antisemitisme 
VS
In de afgelopen jaren is het antise-
mitisme in de VS ruim verdubbeld. 
Dat blijkt uit onderzoek van de Anti 
Defamation League. In 2017 werden 
er 1986 antisemitische incidenten ge-
noteerd, in 2015 waren dat er 942. De 
stijging is deels te verklaren doordat 
meer mensen melding maken. De 
meldingen gaan vooral over intimida-
tie en vandalisme.

Ambtenaren Gaza staken
De salarissen van de ambtenaren in 
Gaza worden niet betaald. Dat komt 
door de impasse in de gesprekken 
tussen Fatah en de Palestijnse Auto-
riteit aan de ene kant, en Hamas aan 
de andere kant. Maar geen salaris, 
dan ook geen arbeid, vinden de 
gemeenteambtenaren. De vakbond 
leidt de staking. Zij menen dat de 
staking nodig is omdat de ambtena-
ren slechts veertig procent van hun 
salaris hebben ontvangen over de 
afgelopen vijf maanden.

Meer ontzilting

Het tekort aan drinkwater blijft maar 
aanhouden in Israël. Daarom heeft 
de Waterautoriteit besloten twee 
extra ontziltingsinstallaties te laten 
bouwen. De plannen gaan onmiddel-
lijk in werking om zo snel mogelijk 
voor meer drinkwater te zorgen, om 
voorbereid te zijn als de droogte ook 
volgend jaar zou aanhouden. | Foto: 

Flash90

Rusland en Oekraïne 
aan top

Rusland en Oekraïne voeren de top 
aan als het gaat om het land van her-
komst van de nieuwkomers in Israël 
in 2017. 7.224 Joden uit Rusland en 
7.182 uit Oekraïne kwamen naar Isra-
el. Belangrijkste factor voor de toege-
nomen immigratie uit beide landen 
is de financiële crisis als gevolg van 
de oorlog aan de grens van beide lan-
den. Op de derde plek staat Frankrijk. 
Uit dit land vertrokken 3.424 Joden.      
| Foto: Joods Agentschap
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Een muzikale herdenking
Er vindt dit jaar een uniek concert plaats tijdens de festiviteiten rondom het zeventigjarig bestaan  

van de staat Israël. Het Ashdod Symfonie Orkest zal in Jeruzalem stukken uitvoeren die door  
Joden werd gecomponeerd in de concentratiekampen.

Muziek is een krachtige vorm van zelfexpressie. In hun grootste 
verdrukking, waren er toch talloze Joden die zichzelf in muziek 
uitdrukten. De Italiaanse musicus Francesco Lotoro zocht bijna 
dertig jaar lang naar composities die werden geschreven in de 
naziconcentratiekampen. Uiteindelijk wist hij zo’n achtduizend 
composities te verzamelen, waarvan sommige zelfs op stukjes 
toiletpapier waren gekrabbeld.

Ook is er muziek die alleen via herinnering is overgedragen. Zo 
was de Joodse musica Ilse Weber als zuster werkzaam in The-
resiënstadt, waar ze kinderen haar eigen melodieën aanleerde. 
Aviva Bar-On overleefde de Holocaust, en herinnerde zich drie 
melodieën die Weber haar in Theresiënstadt aanleerde. Lotoro 
zocht haar op en noteerde de melodieën. Tijdens het herden-
kingsconcert zal Bar-On een van deze melodieën zingen.

kort nieuws

Francesco Lotoro met muziekstukken die in naziconcentratiekampen  

werden geschreven. | Foto: Francesco Lotoro



“Pap, ik moet mijn spreekbeurt houden!” Mijn dochter van elf jaar komt binnen.  
“Ik ga het doen over zeventig jaar Israël!” Als je werkt bij de ambassade van Israël, is dat  

natuurlijk leuk om te horen. Twee dagen later tref ik haar in haar kamer aan. Ze ziet  
het niet meer zitten, weet niet meer waar te beginnen. Er is zó veel gebeurd in die  

zeventig jaar. Wat is belangrijk, wat mag niet gemist worden in een overzicht over die  
periode? We zijn gaan zitten, zijn begonnen met een verhaal. Het verhaal van Israël ...

Het verhaal van het ongelofelijke

Israël wordt zeventig

Verboden wateren

Een klein bootje voer eind februari 
buiten de toegestane wateren voor de 
kust van Gaza. Er zaten drie mannen in 
het bootje en ze kwamen in verboden 
militaire wateren. Ondanks herhaalde 
waarschuwingen van het Israëlische le-

ger om terug te keren, bleef het bootje 
doorvaren. Daarom loste het leger een 
schot. Een van de drie mensen raakte 
ernstig gewond en overleed later. De 
andere twee zijn gearresteerd. | Foto: 

Flash90

Kerkklok blijft
Een kerkklok in een Duits stadje 
blijft hangen waar hij hangt. Er was 
discussie over de klok ontstaan omdat 
er een inscriptie op staat: Alles voor 
het vaderland – Adolf Hitler. Onder de 
inscriptie staat een hakenkruis. Veel 
kerken in Duitsland hadden een der-
gelijke klok, maar die zijn in de jaren 
na de oorlog ook weer verwijderd. Na 
discussie in het stadje is besloten dat 
de klok blijft hangen als een gedenk-

teken om het gesprek over geweld en 
onrecht gaande te houden.

Megabrood
In Odessa in Oekraïne heeft een Joods 
weeshuis een geslaagde actie gehou-
den. Ter ere van het (Joodse) Nieuw-
jaar der Bomen was er een grote me-
ga-challe-bakworkshop georganiseerd. 
Moeders en dochters kwamen uit de 
stad naar het weeshuis om met de 
kinderen challes (gevlochten brood) te 
bakken. Voor de kinderen was het een 
bijzondere gebeurtenis waar uitbundig 
van werd genoten.

Verliest Hamas de macht?
VN-coördinator Nickolay Mladenov 
voor het vredesproces in het Midden- 

Oosten sluit het niet uit dat de situatie 
in Gaza elk moment kan explode-
ren. Hij waarschuwt dat er radicale 
groepen in het gebied zijn, die banden 
hebben met Iran. Zij kunnen zomaar 
de macht van Hamas overnemen. Be-
langrijkste reden is volgens Mladenov 
dat de “mensen geen salaris krijgen, er 
is geen elektriciteit en water”, doordat 
de verzoeningsonderhandelingen tus-
sen de Palestijnse Autoriteit en Hamas 
in een impasse zitten.
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Eerlijk gezegd was de vraag van mijn dochter niet de eer-
ste keer dat ik moest gaan nadenken over de historie van 
de Joodse staat. Al een jaar lang stel ik me die vraag. Stel 
dat je mensen in kort bestek het ongelofelijke verhaal van 
de wedergeboorte van een heel oud land zou willen ver-
tellen - waar zou dat dan over moeten gaan? Waar begint 
de geschiedenis van Israël eigenlijk? In 1948, als Israëls 
eerste premier David Ben Goerion de Onafhankelijk-
heidsverklaring voorleest? Maar ook dat moment kwam 
niet zomaar uit de lucht vallen. De 14e mei 1948 staat 
niet op zichzelf en is zonder twijfel de climax van een 
hele reeks gebeurtenissen. En nog een ander punt, wat 
overal bestreden wordt: is de huidige staat Israël wel de 
erfgenaam van het oude Israël waarover we in de Bijbel 
lezen? Als dat zo is, moeten we misschien bij Abraham 
himself beginnen!

Stripboek
Een jaar geleden, tijdens een overleg in een kleine kamer 
in Den Haag, kwam het zomaar ter tafel. ’Waarom ga 
je het niet zelf maken?’ Ik had pogingen gedaan een 
interessante manier te bedenken om zeventig jaar Israël 
bij jongeren onder de aandacht te brengen. Iets op social 
media, Instagram, een vlog? Het kwam me allemaal erg 
vluchtig over. Even is het leuk, misschien boeiend. En 
als je het goed doet, rijzen de likes de pan uit. Of gaat de 
vlog viral. Maar weg is het dan weer, het beklijft op de 
een of andere manier niet. Wat ik zou willen is een boek 
schrijven om het allemaal in de woorden van nu nog 
eens een keer goed uit te leggen. Maar ja, zo’n boek zou 
niemand lezen.

‘Beeld’ en ‘boek’, het zette me aan het denken en zo nam 
het idee vaste vorm aan. Een stripboek over het ver-
haal van Israël, zou dat niet aardig zijn? Misschien zelfs 
bruikbaar in het onderwijs! Naarstig zoeken op internet 
leverde niets op, zelfs niet in Amerika. Strips over de 
Holocaust, over Anne Frank, over een meisje wat de 
waarheid over het conflict tussen Israël en de Palestijnen 
wil ontdekken. Maar niet gewoon het verhaal, de historie 
van Israël. Ons afdelingshoofd zei toen: ‘Waarom maken 
we het niet zelf?’
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in beeld

Wat moet er in?
Het heeft heel wat voeten in aarde gehad, maar we 
zijn er nu bijna. Wekelijks vroeg ik me af: wat moet er 
in? En waarom? Zo belandde Joab in het verhaal van 
Israël, de legeraanvoerder van koning David. Want zijn 
commandoactie om via de Gihonbron Jeruzalem binnen 
te dringen, kreeg later navolging in de gedurfde acties 
van de Haganah, van het leger van Israël. Koning David 
kreeg zelf ook een plek, want hij maakte Jeruzalem de 
hoofdstad van Israël. En ook Abraham ontbreekt niet, 
want zijn stad Be’er Sheva wordt eeuwen later het toneel 
van een beroemde cavalerie-charge van het Britse leger. 
Dat leger verovert het land Israël op de Turken, zodat de 
Balfourverklaring kan worden uitgevoerd. Snapt u? Het 
één volgt uit het ander, een reis door tijd en ruimte!

Keerpunt in de geschiedenis
De staat Israël bracht nieuwe dingen voort, werd een be-
langrijk keerpunt in die lange historie van het Joodse volk. 
Na twintig eeuwen (!) van vervolging en ballingschap, 
zette het gedachtegoed van Theodor Herzl een beweging 
onder mensen in gang. Het volkslied Hatikva zou het zo 
zeggen: het verlangen van Joden naar hun thuisland zou 
van hen een ‘vrij volk in hun land’ maken.
Joden werden boer en stichtten de kibboetsen, waar 
mensen gelijk en in gemeenschap het land ontwikkelden, 
bebouwden en tot grote bloei brachten. Joden werden 
soldaat in het eigen verdedigingsleger om de vrijheid van 
het land te garanderen. Joden die tientallen talen spraken 
en elkaar bij de bakker en de bushalte niet konden ver-
staan, zetten zich fanatiek aan het tot leven brengen van 
de Hebreeuwse taal. 
Herzl droomde ook van dat land wat voor hem nog in de 
verre toekomst lag. Hij schreef de droom op in een boek 
met een treffende titel: Altneuland. Israël als land waar het 
oude nieuw is. En waar het nieuwe oude papieren heeft.

Dit stripboek TEL ISRAEL - Het verhaal van de 
Joodse staat is binnenkort te koop in de webshop 
van Christenen voor Israël voor E 14,95.

israël aktueel | april 2018 



tittel en jota10

Hoe staat het er?

Niet van deze wereld
K

e
e

s 
d

e
 V

re
u

g
d

Als Jezus voor Pilatus gebracht wordt, 
stelt deze hem de vraag: “Bent u de 
koning der Joden?” Jezus’ antwoord 
is merkwaardig, net als Pilatus’ 
vraag eigenlijk: “Zegt u dit uit uzelf 
of hebben anderen het u over Mij 
gezegd?” Goed beschouwd hebben de 
Joden die Jezus voor Pilatus brengen, 
in feite helemaal geen beschuldiging 
tegen Hem ingebracht. En Pilatus lijkt 
met de Joden en hun kwesties zo min 
mogelijk te maken te willen hebben. 
Daarop spreekt Jezus de bekende 
woorden: “Mijn Koninkrijk is niet van 
deze wereld.”

Zegt Jezus daarmee dat een koninkrijk 
op aarde helemaal niet de bedoeling is, 
maar dat het om een hemels koninkrijk 
gaat? Zo zou je het kunnen horen en 
zo wordt het soms uitgelegd. De vraag 

is of dat juist is. Laten we even wat 
nauwkeuriger naar Jezus’ uitspraak 
kijken.
De eerste betekenis van zowel het 
Griekse als het Hebreeuwse woord 
voor ‘koninkrijk’ is ‘koningschap’. 
Vervolgens betekent het ook het 
gebied waar dat koningschap geldt. 
Verder staat er letterlijk niet ‘van deze 
wereld’, maar ‘uit’. Het gaat om de 
oorsprong, waar komt het koningschap 
vandaan? De wereld (Grieks: kosmos), 
dat is ook de wereldorde. Deze 
wereld(orde) wordt gedomineerd door 
het Romeinse Rijk, waarvan Pilatus de 
vertegenwoordiger is. De keizer van 
dat rijk kon iemand het koningschap 
verlenen. Herodes bijvoorbeeld was 
ooit naar Rome gereisd om daar het 
koningschap in ontvangst te nemen.
Jezus’ koningschap is niet van deze 

wereldorde. Hij ontvangt Zijn koning-
schap niet van de Romeinse keizer, 
maar uit de hemel. Zijn dienaars zullen 
er daarom ook niet met aardse midde-
len voor strijden. Maar Hij zal Zijn 
koningschap op aarde vestigen. Heel 
de wereld moet onder het beslag van 
dat hemelse koningschap komen. Heel 
de wereld moet Zijn rijk worden. Het 
wapen waarmee de wereld veroverd 
zal worden is het evangelie van het 
koninkrijk.

Eigenlijk stond Pilatus voor een 
immense beslissing. Hij had Jezus’ 
koningschap kunnen erkennen. Zijn 
macht was hem immers van boven, 
door God, gegeven (Johannes 19:11). 
Dan zou het koninkrijk zijn ingeluid. 
Maar hij verkoos de aardse macht van 
Rome.

Het bos in

Met kaart betalen

Contant betalen voor een busrit in 
Jeruzalem, kan niet langer. Je kan 
alleen nog maar met de buskaart 
betalen voor je busrit. De busmaat-
schappij Egged wil zo de veiligheid 
van de chauffeurs vergroten. | Foto: 

Flash90

Duitsland helpt UNRWA
De VN-vluchtelingenhulporganisatie 
voor Palestijnen UNRWA heeft in  
de afgelopen jaar groeiende financi-
ele steun van Duitsland gekregen.  
In 2005 kreeg de organisatie nog    
3 miljoen euro, nu is dat 56 miljoen. 
De UNRWA wordt verweten 
schoolmaterialen aan Palestijnen te 
geven waarin opruiende taal tegen 
Israël staat. De afgelopen jaren 
heeft Duitsland enkele malen de 
donatie verhoogd op verzoek van 
Israël, omdat Israël hoopt dat betere 
omstandigheden voor de Palestijnen 
bijdraagt aan vrede.

Israëlwandelpad digitaal

Wandelen over het Israel Trail is nog 
makkelijker. De lange route van ruim 
duizend kilometer is enorm populair. 
Om het nog aantrekkelijker te maken 
van de Israëlische natuur te genieten 
is een kaart van de wandelroute digi-
taal gemaakt en per traject te down-
loaden. | Foto: Flash90

Presentator zegt sorry
Een Iraakse tv-presentator deed een 
opmerkelijke uitspraak op tv. Hij zei 
dat het “onze plicht is ons te veront-
schuldigen naar onze Iraakse Joodse 
landgenoten voor de tragedie die 
hen overkwam” tijdens de Farhud in 
Bagdad in 1941. De Farhud was een 
pogrom op de Joods bevolking van de 
stad. Al-Hamadani zei dat deze histo-
rische fout moet worden rechtgezet. 
“Zij die trouw bleven aan Irak moeten 
hun eigendommen terugkrijgen.”

Cursus Hebreeuws in 
Indonesië
In Indonesië kun je nu voor het 
eerst een cursus Hebreeuws volgen. 
De cursus wordt gegeven door de 
soennitische moslim Sapri Sale. Zijn 
reden: “Ik wil de mensen niet alleen 
Hebreeuws leren, maar ook de voor-
oordelen tegen Israël in ons land 
ontkrachten.”

“Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld” (Johannes 18:36)

Een Joodse muzikant speelt fluit in een bos in Israël. De oprich-
ter van het chassidisme (een orthodoxe stroming in het Joden-
dom), de Baal Shem Tov, stond erom bekend dat hij vaak de 
eenzaamheid van de bossen opzocht om een ontmoeting met 
God te hebben. Tot op vandaag doen veel van zijn volgelingen 

dat nog steeds. Het doet denken aan de Here Jezus die ook de 
eenzaamheid op de berg of in de woestijn opzocht om te kunnen 
spreken met Zijn Vader. Daarbij is de natuur van Israël prachtig, 
zeker in deze tijd van het jaar. Het zal deze muzikant wellicht 
inspireren tot een loflied voor de Schepper. | Foto: Flash90

april 2018 | israël aktueel
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Lijden: een plan van heil
De evangelist Matteüs bericht wat 
het lijden van Jezus inhield: geseling, 
bespuwing in het aangezicht, slagen, 
een kroon van doornen en uiteindelijk 
de dood door kruisiging. De profeet 
Jesaja had er eeuwen daarvoor reeds 
over gesproken en geschreven. Jezus 
was heel goed thuis in de Schrift. Dat 
blijkt bijvoorbeeld uit zijn gesprek-
ken, debatten, met de farizeeën en 
de Schriftgeleerden. Hij moet Jesaja’s 
woorden goed hebben gekend. De 
profeet vat het lijden samen in vers 5 
van zijn dramatische hoofdstuk 53 en 
geeft er een interpretatie, een uitleg, 
bij: “Om onze overtredingen werd hij 
doorboord, om onze ongerechtighe-
den verbrijzeld”. Doorboord om onze 
overtredingen ... mecholál mi-pesja’énoe. 
Voor het begrip ‘overtreding’ staat 
pèsja, en dat betekent: afvalligheid. 
Verbrijzeld om onze ongerechtigheden 
... medoeká mé-avonoténoe. Voor onge-
rechtigheden staat hier avonót. Het 
enkelvoud avón betekent onder meer: 
(het) afwijken. Zowel pèsja als avón 
worden gebruikt voor zonde, maar het 
is hun grondbetekenis die de aard van 
die zonde aangeeft: afvalligheid en 
afwijking. We hebben te maken met 
een samengesteld begrip: afvalligheid 
en afwijken omvatten een reeks van 
zonden die leiden tot afstand van de 
wetten van het verbond, en daarmee 
tot afstand van God.

Vertaling 
In heel veel vertalingen zitten we met 
een probleem. Het is de Septuagint, de 
vertaling van het Hebreeuws naar het 
Grieks, enkele eeuwen vóór Christus, 
die verwarring heeft gesticht door zich 
niet strikt te houden aan wat de grond-
tekst zegt. Het eenvoudige pèsja werd 
beurtelings zowel met wetteloosheid, 

goddeloosheid en wegdwalen, missen, 
vertaald. Het is de Duitse weergave 
van Martin Buber die orde op zaken 
stelt en pèsja vertaalt met Abtrünnig-
keit, afvalligheid. Dát is wat er staat, 
en de grondtekst helpt ons door naast 
de theologische inhoud een bron te 
geven, namelijk pèsja in het alledaagse 
gebruik, bijvoorbeeld in 2 Koningen 
3:5: “Zodra Achab gestorven was, viel 
de koning van Moab van de koning van 
Israël af” ... va-jifsjá mèlèch mo’av be-mè-
lèch jisra’eel. Helaas, wie zich niet exact 
aan de grondtekst houdt, ziet niet het 
schema dat daarin is opgezet. 

Avón heeft als woordstam aváh. Dat 
herkennen we in Jeremia 3:21: “Hoor, 
op de kale heuvels klinkt wenend 
smeken van de kinderen Israëls, omdat 
zij hun weg verkeerd gekozen hebben” ... 
ki hè-èvóe et-darkám. Dit is onnauw-
keurig vertaald (NBG). Het Hebreeuws 
zegt: omdat zij hun weg hebben afge-
bogen! Nu, de woordkeus pèsja en 
avón is de sleutel van het betoog. Want 
andere verzen gaan door op dat thema 
‘afstand’. Zie Jesaja 53:6: “Wij allen 
dwaalden als schapen, wij wendden 
ons ieder naar zijn eigen weg.” En ook: 
“Uw ongerechtigheden zijn het die schei-
ding brengen tussen u en uw God” ... 
avonotechéem mavdilim (Jesaja 59:2).

We zien hoe belangrijk het betoog van 
Jesaja is als we spreken over het verlos-
sende werk van Christus. Eerst geeft 
zijn terminologie het gedrag van afval 
en afwijken weer, maar in 53:8 komt 
de samenhang tussen het lijden en de 
ontstane afstand tussen God en de 
zondaar tot uiting. Het is de volgende 
stap in het schema, het netwerk van 
termen. God zegt: “Om de overtreding 
van mijn volk, mi-pèsja ami, is de plaag 
op hem geweest.” Ja, om de afvallig-

heid van mijn volk is de plaag op hem 
geweest. Nu zien we hoe de grondtekst 
een schema hanteert en in heldere 
termen uitlegt waar het om gaat. Het 
volk is afvallig geworden, is afgeweken 
van God en nu wordt duidelijk hoe 
God een heilsplan heeft voor het volk: 
het lijden van Christus is, naar godde-
lijk ingrijpen, bedoeld om het afdwa-
len, het op afstand geraakt zijn van 
het volk ongedaan te maken, dat wil 
zeggen dat het lijden de afstand tussen 
God en de zondaar wegneemt. Jezus 
heeft de plaag van de ontstane afstand 
op zich genomen.

Duidelijker nog 
Jeremia 3:13: “Erken uw ongerechtig-
heid, dat gij van de Here, uw God zijt 
afgevallen en uw wegen hebt gericht 
naar de vreemden” ... va-tefazri et-der-
achájich la-zarim. Hier vertaalt de 
Herziene Statenvertaling, heel terecht, 
met “u hebt uw wegen in alle richtin-
gen uitgestrooid naar de vreemden”. 
Een Engelse vertaling zegt “hast scat-
tered thy ways to the strangers”. Daar 
staat tegenover wat nota bene de 
hogepriester Kajafas, profeterend, zegt 
“dat Jezus zou sterven voor het volk, en 
niet alleen voor het volk, maar om ook 
de verstrooide kinderen Gods bijeen 
te vergaderen” (Johannes 11:51-52). Het 
schema van al deze termen laat zien: 
er is door zondigen afstand ontstaan 
tussen God en de zondaar. Het is Jezus 
die de pèsja, de afvalligheid, en de avón, 
het afwijken, op zich heeft genomen en 
de verstrooiden weer bijeenbrengt, hun 
eigen wegen en daarmee de afstand 
tot God ongedaan makend. “Tot Sion 
komt een Verlosser, en tot diegenen in 
Jakob die terugkeren, zich bekeren, van 
hun afvalligheid” ... le-sjavei pèsja (Jesaja 
59:20). Nu weten we Wie daarmee 
bedoeld wordt.
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De eenheid 
van de Bijbel
In een beroemd museum zag ik 
onlangs een groot schilderij met de 
titel Het oude en het nieuwe testa-
ment. In het midden was Christus 
afgebeeld aan het kruis en dat kruis 
verdeelde het schilderij in tweeën. 
Rechts een ezel met een vrouw erop, 
een gebroken staf in haar hand, haar 
ogen bedekt en je kon zien hoe een 
kroon van haar hoofd viel. Links 
stond een mooie jonge vrouw, in 
haar ene hand hief zij een scepter en 
met haar andere zette zij een kroon 
op. Zo ongeveer werd in de tijd van 
de schilder, in de zestiende eeuw, 
aangekeken tegen de synagoge en 
de kerk en tegen het Oude en het 
Nieuwe Testament.

En nu ook nog wel. Dan hoor je 
zeggen: het Oude Testament is aards 
en nationalistisch en vooral oud, het 
Nieuwe is geestelijk en universeel. 
In het Oude moet je werken voor 
je zaligheid, in het Nieuwe word je 
gered door genade. In het Oude is 
de toekomst geschilderd in aardse 
beelden, in het Nieuwe gaat het doek 
open voor de hemel.

Maar het Nieuwe Testament zelf 
spreekt anders. Voor Jezus en de 
apostelen is het Oude Testament dé 
Bijbel. Paulus schrijft aan Timoteüs: 
“Al de Schrift is van God ingege-
ven” (2 Timoteüs 3:16 in SV). En die 
‘Schrift’ is niet het Johannesevange-
lie, dat moet nog geschreven worden, 
maar de wet en de profeten. Petrus 
zegt zelfs dat de geest van Christus 
in de profeten aan het woord was 
(1 Petrus 1:11). Aan Titus schrijft 
Paulus dat hij een apostel van Jezus 
Christus is “naar het geloof van de 
uitverkorenen Gods” (Titus 1:1). Als 
de apostel met Silas en Timoteüs in 
Berea aankomt en daar de synagoge 
bezoekt, ontvangen de Joden het 
evangelie met open armen maar ze 
kijken ook dagelijks de Schriften na 
om te zien of het allemaal wel klopt. 
Met andere woorden, het evangelie 
is volkomen in overeenstemming met 
het Eerste Testament. Het Nieuwe 
rust op het Oude. In het Nieuwe 
gaat het om de beloften en de 
toekomst waarover God in Mozes en 
de profeten gesproken heeft. En dat 
hoeft door geen mens gedraaid of 
bijgesteld te worden. En wat dat dan 
is? Neem en lees! En dat schilderij 
van daarnet? Laat dat maar hangen, 
in het museum. Dat is voor oude 
dingen.

Woordschat
Ds. Henk Poot
» hpoot@cvi.nl

Lucas 17:25

‘Maar eerst moet  
Hij veel lijden’

“Niemand ontneemt Mij het leven, maar Ik leg het uit Mijzelf af” (Johannes 10:18).  
Jezus is duidelijk over het doel van zijn komst naar de aarde. Hij weet wat er zal  

gaan gebeuren, en ook dat dat met veel lijden gepaard zal gaan. Echter, meerdere  
keren heeft Hij ook gezegd: “De Schriften moeten in vervulling gaan”.

Foto: Eberhard Grossgasteiger
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Dit jaar begint op de avond van Goede Vrijdag ook het Joodse Pesach.  
Uit de Bijbel weten we dat de Here Jezus vlak voor Zijn lijden en sterven  

Pesach vierde met Zijn discipelen. Het christendom gedenkt het lijden  
en sterven en viert de opstanding van de Here Jezus met Goede Vrijdag  
en Pasen. We vroegen Benjamin Philip van het Hineni Centrum om zijn 

 kijk op Pesach en Oscar Lohuis leert ons meer over Pasen. 

Wat vier of gedenk je met Pesach?
Benjamin Philip, directeur van het Hineni Centrum in Jeru-
zalem: “Met Pesach herdenkt en viert het Joodse volk onder 
andere de verlossing uit de slavernij en de vele wonderen 
die de Eeuwige daarbij zichtbaar heeft vertoond, als bood-
schap voor toekomstige generaties (Joods en niet-Joods) ter 
herbevestiging van Gods verbond met de nakomelingen van 
Abraham, Isaak en Jakob. En de terugkeer naar het beloofde 
land.”

Hoe belangrijk is het om Pesach te vieren voor Joden?
“Pesach is een van de belangrijkste feesten. Onder andere 
omdat de Eeuwige het ons opdraagt het ieder jaar te vieren. 
Dat lees je in Exodus 12:15-20. Maar ook omdat het Joodse 
volk zich ervan bewust is dat zonder Zijn interventie het er 
niet meer zou zijn geweest.”

Hoe vier je Pesach?
“Tijdens de tempelperiode was Pesach ook een pelgrimsfeest 
en trokken de Joden naar Jeruzalem om er offers te brengen. 
In onze tijd beginnen we met het schoonmaken van ons huis 
omdat het gedurende zeven dagen verboden is om gist of 
gerezen producten, en daarmee dus alle soorten brood en 
deegwaren te eten. Zo herdenken Joden dat ze Egypte in zo’n 
haast moesten verlaten dat onze broden geen tijd hadden 
om te rijzen. Daarom eten we gedurende deze periode alleen 
matses. Ook doen we geen werk op de eerste en laatste dag 
van het feest.
De eerste avond is bekend vanwege de Seder, de traditionele 
feestmaaltijd op grond van de Thora, en met een vast 
patroon. Bij die maaltijd gebruiken we de Sederschotel met 
onder andere bitterkruid, zoete charoset, een gebraden botje, 
een gekookt ei, zout water, peterselie, matses en drinken we 
vier bekers wijn. Dit alles heeft onder meer de bedoeling om 
de jongeren nieuwsgierig te maken naar de betekenis van 
deze symbolen. Daarom stellen ze tijdens de maaltijd ook 
vragen. We lezen uit de Hagada en we zingen liederen om zo 
de Pesachtraditie door te geven aan de volgende generatie. 
De avond eindigt met het zingen van “Volgend jaar in Jeruza-
lem” waarmee de Joden hun grote verlangen uitdrukken om 
terug te keren naar het beloofde land.”

Wat moeten christenen weten over Pesach?
“Het komt steeds vaker voor dat christenen interesse tonen 
voor de Thora en als gevolg bij Joodse mensen Joodse traditie 
en feesten willen ervaren. Maar omdat Joden tijdens de 
Sedermaaltijd ook onder meer de tien plagen in herinnering 
brengen, is het niet gebruikelijk om dit te doen in aanwe-
zigheid van niet-Joodse mensen, om zo de gevoelens van 
niet-Joden niet te kwetsen.”

In het Pasen dat christenen vieren zijn de ’thema’s’ lijden, ster-
ven en nieuw leven heel belangrijk. Hoe zit dat bij Pesach?
“Ook al is er geen direct verband, ook Joden staan stil bij 
lijden en sterven. Dit onder andere voor de eerstgeboren 
Egyptenaren die stierven, want Joden hebben ook compassie 
voor het lijden van hun vijanden. Ook herinneren we ons de 
Joden van de stam Efraïm, die dachten dat de bevrijding al 
was aangebroken en daarom Egypte eerder verlieten via de 
kortste weg via het land van de Filistijnen. Maar de Filistij-
nen lieten hen niet toe, en vermoordden hen.
Ook zijn we ons ervan bewust dat het merendeel van de 

Joden in Egypte stierf omdat zij Gods bevel om een lam te 
slachten en het bloed aan de deurpost en gevel aan te bren-
gen niet opvolgden. Als gevolg hiervan blijkt dat maar een 
vijfde deel van het Joodse volk daadwerkelijk Egypte heeft 
verlaten. Zij die achterbleven was hetzelfde lot beschoren als 
de eerstgeboren Egyptenaren. En zo, net als bij de terugkeer 
uit Babylon, blijkt dat het merendeel van het Joodse volk 
achterbleef en niet terugkeerde naar het beloofde land.”

Wat betekent het woord Pesach? Of waar komt het vandaan?
“Pesach komt van het woord ‘overslaan’ (Passover) refererend 
aan de deurposten en gevels besmeerd met bloed, waar het 
lot van de dood voor de eerstgeborenen werd overgeslagen.”

Is dit feest ook relevant voor niet-Joden?
“Het feest is volgens de Joodse traditie niet direct relevant 
voor niet-Joden, echter met de uitzondering dat bij de 
uittocht ook veel niet-Joden mee zijn gegaan. Deze vreem-
delingen (Erev Rav genaamd) onder het Joodse volk waren 
verantwoordelijk voor een slechte invloed op het volk en de 
oprichting van het gouden kalf. Volgens Joodse bronnen en 
geleerden zal iedere generatie de aanwezigheid voelen van 
deze Erev Rav, vreemdelingen onder het Joodse volk wier 
handelen en belangen niet goed zijn voor het Joodse volk en 
Israël. Velen zijn van mening dat deze vreemdelingen uit het 
Joodse volk zullen worden verwijderd voordat de uiteindelij-
ke verlossing plaats zal vinden.”

Tot slot, wat doet de gaarkeuken van het Hineni Centrum met 
Pesach voor de bezoekers?
“Hineni maakt haar keuken en restaurant volledig koosjer 
voor Pesach en terwijl velen sluiten is juist Hineni de hele 
week open voor de minderbedeelden. Daarnaast maakt 
Hineni honderden maaltijden en Pesachpakketten klaar om 
mensen in staat te stellen ook thuis op eerbiedwaardige wijze 
Pesach te kunnen vieren en koosjer te kunnen eten.”

april 2018 | israël aktueel

Boeren in mijnenveld
In de Jordaanvallei is een zorgelijke 
ontwikkeling gaande. Palestijnse boe-
ren gebruiken er gronden voor land-
bouw en veeteelt in mijnenvelden. 
Ook zijn er kassen gebouwd. Er is al 
een ongeluk gebeurt. Een koe stapte 
op een mijn en kwam om. Het mi-
nisterie van Defensie is inmiddels op 
te hoogte gebracht. Tegen het eind 
van het jaar wordt er begonnen met 
het opruimen van de mijnen in dit 
gebied. Wat er gedaan gaat worden 
om ongelukken te voorkomen is niet 
bekend.

Veel baby’s

Onder de landen van de OESO 
(Organisatie voor Economische Sa-
menwerking en Ontwikkeling) krijgen 
Israëli’s gemiddeld de meeste baby’s, 
gemiddeld 3,11 baby’s per vrouw. Dat 
blijkt uit de cijfers van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek in Israël. Er 
worden iets meer jongetjes dan meis-
jes geboren. | Foto: Flash90

PA naar Den Haag
De Palestijnse Autoriteit wil de VS 
voor het internationale gerechtshof 
in Den Haag dagen. De PA gaat dat 
doen vanwege de erkenning van Je-
ruzalem als hoofdstad van Israël door 
president Trump.

Tweede tramlijn

Het werk aan de tweede tramlijn in 
Jeruzalem is begonnen. De groene lijn 
loopt straks van de Hebreeuwse Uni-
versiteit naar Gilo in het zuiden. De 
bestaande ‘rode’ lijn wordt aan beide 
einden een stuk doorgetrokken. | 
Foto: Flash90

Gasdeal bevordert  
samenwerking
Israël maakte in februari een deal met 
Egypte om het land de komende tien 
jaar van gas te voorzien. Al in 2016 is 
er ook met Jordanië een afspraak ge-
maakt over een pijplijn, die inmiddels 
in aanbouw is. De deal kan de veilig-
heid en samenwerking in het gebied 
ten goede komen, doordat ook Jor-
danië en Egypte er belang bij hebben 
dat de gaslevering niet door Hamas 
of Hezbollah wordt gesaboteerd.

kort nieuws

Pesach en     Pasen

Foto: Shutterstock
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Als christenen geloven wij dat veel van wat wij lezen 
in de Tenach (het Oude Testament) heenwijst naar 
de komst van Jezus Christus. Wij zien veel overeen-
komsten tussen Gods machtige daden voor Israël en 
wat er later gebeurd is door het leven, de dood en de 
opstanding van Jezus.

13

Het christelijke paasfeest is natuurlijk voortgekomen 
uit het Joodse Pesach. De apostel Paulus schrijft daarom 
ook ten aanzien van de dood van Jezus: “Ons Paaslam 
is voor ons geslacht, Christus” (1 Korintiërs 5:7). Wij 
geloven dat veel van wat er in de tabernakel gebeurde, 
en later in de tempel te Jeruzalem, profetisch was. De 
offers wezen boven zichzelf uit naar dat ene offer dat 
gebracht zou gaan worden. Het Lam van God, dat de 
zonde der wereld wegneemt, is gekomen in de wereld.
Naar aanleiding van Exodus 12 wil ik graag iets delen 
over wat Goede Vrijdag en Pasen voor christenen be-
tekent. Ik zie een aantal overeenkomsten en deze laten 
ons zien waarom dit voor christenen het belangrijkste 
feest in het kerkelijke jaar is.

Een lam zonder gebrek
Ieder gezin moest een lam nemen om dit op de veertien-
de van de eerste maand te slachten. Dit moest een lam 
zonder enig gebrek zijn. Zo zegt het Nieuwe Testament 
dat Jezus zonder zonde was, dat Hij nooit heeft gezon-
digd. Dat is een heel wezenlijk aspect van wat Hij voor 
ons gedaan heeft. Hij kwam om de wet te vervullen, wat 
onder andere betekent dat Hij zich volledig aan de wet 
heeft gehouden. Niemand is volkomen rechtvaardig, 
niemand heeft zijn hart volledig rein kunnen bewaren. 
Wilde God de mens toch weer kunnen accepteren, dan 
was het nodig dat er iemand zou optreden die dat wel 
zou doen, als vertegenwoordiger van de hele mensheid. 
Voordat Jezus voor ons stierf, heeft Hij voor ons geleefd. 
Hij heeft gerechtigheid gebracht, de gerechtigheid die 
wij zelf niet hebben. De wet is zo heilig, zo volmaakt, het 
spreekt van zo’n puur, onzelfzuchtig en rein leven, dat 
deze ieder mens verplettert. De wet is een afstraling van 
Gods eigen heiligheid, en daarmee niet zomaar hanteer-
baar voor de mens. God heeft de Messias gezonden om 
in onze plaats de wet te vervullen. Op grond van Zijn 
gerechtigheid mogen wij nu bij God komen. Wij worden 
door genade behouden, niet door de wet, en daarmee 
bevestigen wij juist de wet.

Verlossing door het bloed
Het bloed van het lam moest aan de deurposten en 

aan de bovendorpel van de huizen gestreken worden. 
Toen de Heere het bloed zag, ging Hij de huizen 
voorbij en werden zij niet getroffen door de plaag, de 
dood van de eerstgeborene. Het enige waardoor er 
redding kwam was door het bloed. In plaats van de 
eerstgeborene was het lammetje gestorven. De hele 
offerdienst van Israël spreekt van plaatsvervangende 
offers. Zo geloven wij dat uiteindelijk de Messias van 
Israël is gekomen om eerst als lijdende dienstknecht 
van de Heere op te treden. “Om onze overtredingen is 
Hij verwond en om onze ongerechtigheden is Hij ver-
brijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op 
Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing 
gekomen. Wij allen dwaalden als schapen, wij keerden 

ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft 
ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerko-
men” (Jesaja 53:5,6). Op Goede Vrijdag gedenken wij 
de dood van Jezus in onze plaats. De enige reden dat 
wij tot God mogen naderen, is het bloed, net als in 
de tabernakel. Het bloed werd op het verzoendeksel 
gesprenkeld, tussen de cherubim en de wet. Alleen 
daarom kon de Heere tegen Zijn volk zeggen: Ik ont-
moet je daar. Het bloed van Jezus reinigt ons van alle 
zonden. Net als dat de plaag van de dood Israël niet 
trof, mogen wij nu weten dat er geen veroordeling 
is. Het verderf, het oordeel, de dood hebben geen 
macht meer over ons, omdat de Messias onze dood is 
gestorven. 

Wil God een in de zonde gevallen mens ooit weer 
kunnen accepteren, dan moet er aan twee eisen voldaan 
zijn. Ten eerste moet de straf vanwege de zonden 
gedragen worden (dat is de dood, de ziel die zondigt, 
die zal sterven). Ten tweede mag de mens nooit meer 
zondigen. Jezus heeft beide voor ons gedaan. Hij heeft 
zowel door Zijn sterven als door Zijn leven de wet voor 
ons vervuld.

Het is ook treffend dat van Jezus de benen niet gebro-
ken werden toen Hij aan het kruis hing (Johannes 19:33). 
Over het paaslam lezen wij: “Zij mogen er niets van 
over laten blijven tot de volgende morgen en mogen er 
geen been van breken” (Numeri 9:12). Dit is slechts een 
van de vele profetieën die in de lijdensweg van Jezus in 
vervulling is gegaan. 

Verlost uit slavernij
Door Pesach, het voorbijgaan van het oordeel, werd 
Israël verlost uit de slavernij in Egypte. De vergeving en 
de vrijspraak die wij mogen ontvangen door het offer 
van Jezus leiden niet tot erop los gaan leven, door maar 
te doen wat je zelf wilt (dat is de ergste gebondenheid), 
maar tot de vrijheid om God te gaan gehoorzamen. Op 
Pesach volgt het feest van de ongezuurde broden, en dat 
staat symbool voor een rein en heilig leven. “Laten wij 
dus feestvieren ... met ongezuurde broden van oprecht-
heid en waarheid” (1 Korintiërs 5:8).

Op de dag na de Sjabbat van het Pesachfeest werd de 
eerste schoof van de oogst bewogen voor het aangezicht 
van de Heere (Leviticus 23:11). Op de dag na die ene 
Sjabbat kwam er beweging in het lichaam van Jezus. De 
dood kon Hem niet vasthouden. Vanaf die dag moesten 
er vijftig dagen geteld worden tot het begin van de 
oogst. Vijftig dagen na Jezus’ opstanding kwamen 
de eerste vruchten van Zijn voltooide werk. Het past 
allemaal zo wonderlijk in elkaar. 

Gezegend bent U, God van het heelal, die ons als 
heidenen deel heeft laten krijgen aan zoveel geestelijke 
zegeningen die door Israël tot ons gekomen zijn.

‘Het Lam van God, 
dat de zonde der 
wereld wegneemt, 
is gekomen in de 
wereld.’

israël aktueel | april 2018 

Pesach en     Pasen

Foto: Shutterstock
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Malle Jehoeda

15

Onlangs was hij mijn gast, Jehoeda Glick. Ondanks een 
bijzonder verdrietige tijd, waarin zowel zijn vrouw als zijn 
vader overleed, kwam hij naar Duitsland, om met mensen 
te praten die hem graag wilden horen. Jehoeda is een aparte 
man. Een orthodox religieuze Jood die met zijn rode haar 
en rode baard geen alledaagse verschijning is. En als je zijn 
opinies leest, dan kun je beter gaan zitten en je stevig vast-
houden. 
Maar wie Jehoeda hoort, leest en ziet, smelt. Hij is volstrekt 
niet te vergelijken met wat men zou verwachten. Mensen 
verwachten een ultrarechtse radicaal, die alle vijanden van 
Israël graag dood ziet. En dan ontmoeten ze een man die 
bruggen bouwt in plaats van muren.

Jehoeda praat met iedereen, ook met diegenen die bekend 
staan om een standpunt dat Israël niet bepaald ondersteunt. 
“So what?”, vraagt dan de in Brooklyn geboren rabbijn, die nu 
Knessetlid is. “Bouw bruggen, start dialogen. Mensen kunnen 
van mening veranderen. Val ze niet aan, maar discussieer.”

Jehoeda droomt er al jaren van om onze tempel, die in het 
jaar 70 werd verwoest, opnieuw te bouwen. Dit is echter vrij 
lastig, omdat de moslims hun moskee nonchalant boven op 
de ruïnes van onze tempel hebben gebouwd. En vervolgens 
schreeuwen ze ook nog moord en brand zodra het over onze 
tempel gaat. Ze hebben zelfs de Unesco ervan overtuigd dat 
onze tempel niet eens heeft bestaan en dat de Joden hele-
maal geen historische verbintenis met de stad Jeruzalem 
hebben. Echt waar! Maar Jehoeda blijft vriendelijk lachen en 
spreekt vanuit een onstuitbaar en rotsvast geloof.
Enkele jaren geleden, na een bijeenkomst in Jeruzalem, 
schoot een terrorist hem neer. Vier kogels troffen hem. Zijn 
vrouw, kinderen en kleinkinderen werden naar het zieken-
huis gebracht om afscheid van hem te nemen. Maar Jehoeda 
is er nog. Helaas zijn zijn vrouw en vader er sinds kort niet 
meer.

Jehoeda ziet de wereld vanuit een onwrikbaar geloof. “Heus, 
het komt allemaal goed, maak je niet ongerust, Hij daarbo-
ven houdt het allemaal in de gaten”, zegt hij keer op keer. Hij 
beweert dat wonderen de hele tijd gebeuren en, onderweg 
naar een dorpje in Noord-Duitsland, vroeg hij me de auto 
te stoppen bij een bos. “Hier is een Joodse begraafplaats ...”, 
mompelde hij, verliet de auto en liep het bos in. Nog geen 
honderd meter verder vonden we de grafstenen. Uit het jaar 
1100 zelfs. Ik keek hem stomverbaasd aan. Hij was hier nog 
nooit geweest. Toen ik hem vroeg hoe hij dat wist, haalde 
hij zijn schouders op, knipoogde en wees naar boven. Later 
vertelden we dat verhaal tijdens een bijeenkomst in het na-
burige dorp en men beloofde deze begraafplaats op te zullen 
knappen. Nee, er wonen geen Joden in dat dorp, gewoon, 
mensen met een goed hart.

En Jehoeda? Die vroeg hem niet te bedanken. Haalde zijn 
schouders op, knipoogde en wees naar boven. Malle Jehoeda.

varia

Zelfmoordaanslagen
Mustafa Al-Sawwaf, een columnist 
voor de Hamaskrant Al-Risalah, pleit-
te in maart voor nieuwe zelfmoord-
aanslagen. “Zullen we weer getuige 
zijn van zelfmoordaanslagen, van zo’n 
reputatie en kwaliteit als de aansla-
gen die de zionistische entiteit deden 
schudden?”

Tel Aviv leesstad

In een speciale bijlage ter gelegen-
heid van Wereld Boekendag, plaatste 
de Britse krant The Independent de 
stad Tel Aviv in de top tien van li-
teraire steden wereldwijd. Tel Aviv 
heeft diverse bekende schrijvers 
gehuisvest en biedt publieke boeken-
leenwagens langs het strand, met 
boeken in verschillende talen. | Foto: 

Flash90

Leerzame oefening
Israëlische en Amerikaanse militairen 
hielden in maart een grootschalige 
militaire oefening, waarbij veel van 
elkaar werd geleerd. “De manier 
waarop de Amerikanen lichte pant-
servoertuigen gebruiken in gevechts-
situaties is erg effectief”, zei een 
Israëlische generaal. De Amerikanen 
leerden van de Israëli’s hoe je in tun-
nels moet vechten. “Die kennis zijn 
wij sinds de Vietnamoorlog verloren”, 
vertelde een Amerikaanse leger-
woordvoerder.

Vrouwen aan ’t werk

Er moeten meer kinderdagverblijven 
komen, zodat meer vrouwen aan het 
werk kunnen. Dat pleidooi kwam 
van Knessedlid Uri Maklev, van de ul-
traorthodoxe Verenigde Thora Joden-
dompartij. De regering heeft extra 
budget toegezegd voor kinderopvang 
en toeslagen, maar hier wordt weinig 
mee gedaan. | Foto: Flash90

‘EU, ontwaak!’
De Rabbijnse Raad voor Europa 
(RCE), bestaande uit zo’n driehon-
derd Europese rabbijnen, besloot 
tijdens een conferentie in maart 
om samen te werken om EU-leiders 
bewust te maken van het groeiende 
antisemitisme in Europa. Niet alleen 
vanuit populistische bewegingen en 
moslims neemt het antisemitisme 
toe, maar ook in wetgeving rond de 
koosjere slacht en de besnijdenis.

Foto: Flash90
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Prijzenpuzzel
Puzzel mee en win mooie prijzen. Zoek bij de details hieronder de juiste foto in deze krant.  
Het nummer bij elk detail staat voor de zoveelste letter uit de kop bij de betreffende foto.  

Vul deze letter in en los de puzzel op.

»  Stuur uw antwoord vóór vrijdag 20 april naar krant@cvi.nl. Uit de juiste inzendingen trekken wij 
vijf winnaars die het boek Bijbelwoorden verbeeld van Evelien van Dis (zie pagina 8) ontvangen als 
prijs. (Over de inzendingen kan niet worden gecorrespondeerd, maximaal één inzending per adres.)
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Israël viert dit jaar dat het sinds zeventig jaar weer een eigen vrij en onafhankelijk land heeft.  
Aan een ballingschap van bijna tweeduizend jaar komt een einde. Wat zou het mooi zijn  

om dat met het Joodse volk mee te vieren door zeventig nieuwe consulenten te begroeten.

70 nieuwe IPC-consulenten, 
een prachtig cadeau!

17
D

s.
 H

e
n

k
 P

o
o

t

Ik kom ze natuurlijk vaak tegen tijdens 
mijn spreekbeurten door het land. Al 
lang voordat ik binnenkom, hebben ze 
hun tafel klaargemaakt in een hoek van 
de zaal of in de hal van de kerk. Met 
een mooi wit kleed, de flessen wijn val-
len op, maar ook de sieraden, de hoek 
met heerlijke confituren en de schoon-
heidsproducten van de Dode Zee. Op 
de tafel staat een koperen menora 
naast schotels van Armeens aardewerk 
uit Jeruzalem. Het zijn producten die 
vaak door kleine bedrijven gemaakt 
worden, niet zelden door nieuwe 
immigranten die een nieuw bestaan 
proberen op te bouwen, en – wat ben 
ik daar blij mee – vaak ook van bedrijf-
jes in Judea en Samaria. Waar de roep 
om Israël te boycotten overal te horen 
is, soms ook in de kerk, worden hier 
de producten uit Israël gepromoot en 
verkocht. Israëlconsulenten zijn ware 
ambassadeurs van Israël.

Doeners in de kerk
Ik vroeg laatst aan een consulente 
waarom ze ermee begonnen was? En 
ze zei: “Ik heb altijd al een winkeltje 
willen hebben. Dat leek me zo leuk, 
maar mijn grootste drijfveer was wel 
mijn liefde voor het Joodse volk. Toen 
ze mij in de kerk vroegen om in een 
werkgroep plaats te nemen en mij ook 
in te zetten, dacht ik: met die werk-
groep heb ik niet zoveel, maar ik moet 
wel iets gaan doen. Ik hou van Israël 
en ik hak de knoop door. Ik geef me 
op als consulente.” Het is een mooi 
voorbeeld. En het is ook prachtig om te 
doen. Om vanuit je eigen huis en in je 
eigen omgeving op deze manier Israël 
te steunen.
Het moet je natuurlijk wel liggen: 
sommige mensen zijn bedreven in het 
spreken voor groepen, weer anderen 
hebben de gaven om bestuurswerk te 
doen of leiding te geven aan een Bijbel-
studiegroep, maar gelukkig zijn er ook 
veel doeners in de kerk. En misschien 
is dit wel iets voor u.

Klein beginnen
Mijn vrouw heeft het ook jaren gedaan. 
Ik heb het van dichtbij meegemaakt en 
natuurlijk ook daarbij geholpen met 
het inladen van de dozen en kratten en 
het klaarzetten van de tafel. Het begon 
heel klein. We maakten ons bekend en

daarna kwam er af en toe iemand aan 
de deur om voor een verjaardag een ori-
gineel cadeau te kopen. Langzamerhand 
kwamen de mensen steeds vaker en we 
vroegen ook aan onze gemeente om een 
‘open huis’ te mogen houden, een hele 
zaterdag een verkoping in een zaal van 
de kerk. Mensen hielpen mee en er wer-
den hapjes met dadeljam klaargemaakt 
en appeltaarten aangerukt, bezoekers 
bleven koffiedrinken en een praatje 
maken en namen een folder en een Is-
raëlkrant mee. We spaarden een soort 
‘airmiles’ van de dingen die we verkoch-
ten en mijn vrouw ging mee met een 
IPC-reis naar Israël!

Kleur bekennen
Het was mooi om te doen. Maar soms 
ook moeilijk. Want het is niet altijd 
makkelijk om je liefde voor Israël te 
laten zien, in je eigen omgeving. Je 
bekent kleur en dat is een goede kleur, 
maar niet iedereen is het met je eens. 
Je zult veel waardering krijgen maar 
eerlijk is eerlijk, je ervaart ook iets van 
de smaad van Israël en de smaad van 
Christus. Je maakt iets mee van wat 
profeten en apostelen meemaakten. 
Maar zij zeiden altijd dat het een eer 
was en dat het een voorrecht was, 
om iets te proeven van het lijden van 
Christus om ook te delen in Zijn heer-
lijkheid. En je bent niet alleen. Je zult 
merken dat er mensen om je heen 
staan, die meehelpen, misschien je 
man of vrouw, een zus of een broeder 
in de gemeente. En dan zijn er natuur-
lijk de consulentendagen in Nijkerk, 
waar nieuwe producten getoond wor-
den en waar we elkaar mogen bemoe-
digen en helpen met onze vragen.

Zeventig jaar Israël! Dwars door alle 
strijd heen! Wat een geschenk van de 
Here. Zeventig nieuwe Israël Produc-
ten Centrum Consulenten, wat een 
cadeau voor Israël en we hopen dat u 
er een van bent.

steun israël

Stemmen
Ondanks een officiële boycot wil 
meer dan de helft van de Arabische 
inwoners van Jeruzalem stemmen 
voor de gemeentelijke verkiezingen. 
Volgens een peiling is zestig procent 
van mening dat ze door hun stem 
invloed kunnen uitoefenen op hun 
leefomgeving. Veertien procent van 
de Arabieren in de stad is voorstan-
der van een boycot.

Verkoop Iron Dome

Het Iron Dome raketschild dat 
korteafstandsraketten uit Gaza kan 
onderscheppen, legt Israël geen 
windeieren. Behalve de bescherming 
die het systeem biedt, hebben negen 
landen het systeem van de Israëlische 
fabrikant Israel Airspace Industries 
gekocht, waaronder Canada en India. 
Dat heeft tot dusver ongeveer 1,6 
miljard euro opgebracht. | Foto: Flash90

Brand
Bij Palestijnse protesten tegen het 
Israëlische leger worden er geregeld 
brandende autobanden richting het 
leger gerold. Dat ging tijdens een 
protest in Beita, een Arabisch dorpje 
nabij Nablus afgelopen maand fout. 
Een band rolde per ongeluk een 
plasticfabriek in die daarop in brand 
vloog. Israëlische brandweerlieden 
schoten hun Palestijnse collega’s te 
hulp om de brand te blussen.

Luchtboycot
Wie van Israël naar India vliegt, doet 
er zeven uur over. Terwijl de afstand 
ongeveer even ver is als naar Neder-
land, waar je zo’n vijf uur over doet. 
Waarom? Omdat Israëlische vluchten 
Saoedi-Arabië mijden en een omweg 
langs Ethiopië nemen. Air India heeft 
aangekondigd een lijnvlucht naar Tel 
Aviv te openen en volgens premier 
Netanyahu mogen deze vluchten 
over Saoedi-Arabië vliegen. Een teken 
van toenadering van het Arabische 
koninkrijk.

Judea en Samaria

Hoeveel Joden wonen er in Judea en 
Samaria? Volgens een rapport van 
Knessetlid Yaakov Katz waren dat er 
per 1 januari van dit jaar 435.159. Het 
aantal Joden in Israëls hartland is de 
afgelopen vijf jaar gegroeid. | Foto: 

Flash90

Enthousiast geworden om consulent te worden of 
nieuwsgierig? Neem vrijblijvend contact op met  
Beatrijs Beitler. Dat kan via beatrijsbeitler@ipc-nijkerk.nl 
of 033-245 88 14.
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Loofhuttenfeest Congresreis 

21 september - 1 oktober 2018

11 daagse congresreis, vlucht en hotel € 2215,- 

Reisleider: drs. Jacob Keegstra

Info en boeken: www.israelidoedreizen.nl

International Christian Embassy Jerusalem, Postbus 40180, 8004 DD Zwolle, www.icej.nl 

Israel Actueel 126 x 190

Landpackage 5 dagen congres en hotel € 1150,-
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actief Voor al le act iviteiten geldt:  Deo volente

israël

Dit jaar viert de staat Israël zijn zeventigste verjaardag. We bieden u de unieke mogelijkheid om het feest met  
Israël mee te vieren. Kom naar de Mazzeltov Tour en deel in de feestvreugde en bemoedig Israël.

Onvergetelijk programma
We organiseren negen inspirerende avonden waarop u de fascinerende geschiedenis, het heden en de toekomst 
van Israël op een indrukwekkende manier beleeft. Daarnaast is er samenzang met onder meer prachtige Israëlische 
liederen en zijn er sprekers.

We toeren door heel Nederland, dus iedereen heeft de kans om dit feest mee te vieren. Tijdens welk  
Mazzeltovconcert mogen we u ontmoeten?

 ●  Dinsdag 8 mei in Katwijk - met een uniek Israël-projectkoor o.l.v. Bert Noteboom
 
●  Maandag 14 mei in Eindhoven - met Gerald Troost
 
●  Donderdag 17 mei in Emmen - met het Kampen Boys Choir o.l.v. Rintje te Wies
 
●  Dinsdag 22 mei in Kampen - met Christelijk Regionaal Koor Voices o.l.v. Jan Quintus Zwart

●  Donderdag 24 mei in Drachten - met het Hineni Symfonie Orkest o.l.v. Lubertus Leutscher

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

●  Donderdag 31 mei in Nijkerk - met Gilad Nezer en Marcel van der Poel

●  Donderdag 7 juni in Dordrecht - met jongerenkoor Jigdaljahu o.l.v. Bert Noteboom

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

Kaarten bestellen
Bestel nu uw kaarten voor maar E 5,- per stuk! Dat kan via:
•  70jaar.nl
•   033-422 04 04 (maandag t/m zaterdag  

van 9.00 tot 22.00 uur)
•  de bestelkaart die u als bijlage  

vindt bij deze krant 

»  Meer info over het programma  
en locaties vindt u op 70jaar.nl.

Negen feestelijke concerten om Israël te feliciteren

Mazzeltov Tour 2018!

Na bijna een jaar geopend te zijn voor publiek gaan de 
deuren van de succesvolle tentoonstelling Jubeljaar in  
Jeruzalem toch echt dicht. Op 31 maart is de laatste dag 
dat u de expositie kunt bekijken. We sluiten deze laatste 
dag af met een feestelijk tintje. Het koor Maranatha 

geeft zowel om 11.00 uur als om 13.00 uur een optreden 
in ons Israëlcentrum. We hopen dat u tussen nu en 31 
maart nog een bezoek brengt aan Jubeljaar in Jeruzalem, 
in het Israëlcentrum in Nijkerk.

Tot 31 maart te bezoeken in Nijkerk 

Jubeljaar in Jeruzalem sluit deuren

Zing mee in een uniek Israëlprojectkoor  
o.l.v. Bert Noteboom! 
 
Op dinsdag 8 mei vindt in de Nieuwe Kerk in Katwijk 
een inspirerend Mazzeltovconcert plaats. En jij kunt 
een bijdrage leveren aan het succes van deze avond! 
Meld je aan voor het unieke en eenmalige Israëlpro-
jectkoor onder leiding van dirigent Bert Noteboom 
en zing prachtige liederen over Israël. Iedereen kan 
meedoen: of je nou jong of oud bent, in Katwijk 
woont of (ver) daarbuiten. Zelfs als je niet zo goed 
kunt zingen, maar wél voor Israël wilt zingen mag je 
je aanmelden. Meedoen is gratis!

»  Kijk voor meer info en aanmelden op cvi.nl/ 
projectkoor.



Hoe is het om vandaag als christen te leven in de 
geboorteplaats van de Here Jezus? Als er iemand is die 
deze vraag kan beantwoorden, dan is het wel de Arabi-
sche voorganger Naim Khoury.

Ontmoet deze toegewijde en inspirerende voorganger 
tijdens zijn tour door Nederland. Ds. Khoury spreekt 
over het thema ‘Vanuit Bethlehem naar de wereld’. 
Daarmee doelt Khoury op de geboorte van zijn Here en 
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9-13 maart

Lezingen ds. Naim Khoury
Heiland, maar ook op zijn missie om vandaag het 
evangelie vanuit Bethlehem te brengen aan Arabie-
ren.
Ontroerend is ook Khoury’s liefde voor het Joodse 
volk: “Gods beloften voor Israël zijn eeuwig”, maakt hij 
duidelijk. Dat hij regelmatig een hoge prijs betaald voor 
zijn liefde voor Israël, weerhoudt Khoury er niet van 
om de boodschap van Gods trouw aan Israël te blijven 
verkondigen.

Ontdek waar ds. Naim Khoury spreekt: 
•  Maandag 9 april om 20.00 uur in Zwolle,  

Zuiderhof, Troelstralaan 25
•  Dinsdag 10 april om 17.00 uur in Nijkerk,  

Israëlcentrum, aanmelden via cvi.nl/israelcursus 
•  Dinsdag 10 april om 20.00 uur in Veenendaal, 

BGV, Schutterij 2
•  Woensdag 11 april om 19.30 uur in Bolsward,  

Het Keerpunt, Burgemeester Praamsmalaan 35
•  Donderdag 12 april om 20.00 uur in Eindhoven, 

De Schuilplaats, Marconilaan 70
•  Vrijdag 13 april om 20.00 uur in Almelo, De Bron, 

Adriaen Brouwerstraat 2

» Meer info vindt u op cvi.nl/khoury.

Op Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei nodigen we u 
graag vanaf 19.30 uur uit in de Grote Kerk in Apeldoorn, 
waar we Israël feliciteren met zijn zeventigste verjaar-
dag! Met prachtige Israëlische muziek, heerlijke samen-
zang 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 sprekers. 

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)

»  Meldt u nu aan voor dit fantastische feest op  
donderdag 10 mei. Bestel uw kaarten op 
nederlandfeliciteertisrael.nl.

Bijbelstudiedag op 28 maart

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

Jezus roept ons op om te letten op de ‘tekenen der 
tijden’. Maar in de wereld van vandaag lijkt dat meer 
vragen dan antwoorden op te roepen. Angst voor de 
toekomst krijgt steeds meer mensen in een wurggreep. 
Ds. Glashouwer onderzocht 52 tekenen der tijden die 
de Bijbel noemt. Een aantal daarvan deelt hij tijdens 
deze Bijbelstudiedag.
“Er is een sleutelwoord in de Bijbelse eindtijdprofe-
tieën”, zegt ds. Glashouwer. “Dat woordje is ‘totdat’. 
Een klein woordje, maar het heeft een diepe profeti-
sche en hoopvolle lading voor Israël en de kerk. Daar-
over hoop ik tijdens deze Bijbelstudiedag met u na te 
denken.”

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

Ds. Willem J.J. Glashouwer | Foto: CvI

Donderdag 10 mei

Nederland feliciteert Israël

Foto: Jaco Klamer

Foto: CvI

Gevraagd: vrijwillige 
magazijnmedewerkers
Het Israël Producten Centrum is per direct op zoek  
naar vrijwilligers voor het magazijn in Nijkerk.

Heeft u tijd over en wilt u op een vaste dag in de week 
meehelpen met postorderpakketjes inpakken en verzen-
den, dan nodigen wij u graag uit eens kennis te komen 
maken. In een enthousiast team van vrijwilligers en 
medewerkers is het iedere dag weer een uitdaging om 
alles verzonden te krijgen. Uw hulp is zeer welkom!
Woont u binnen een straal van 30 kilometer van Nijkerk 
en wilt u meehelpen, neem dan contact op met Pieter 
van Oordt via 033-2458814 of stuur een e-mail naar 
info@ipc-nijkerk.nl. 



Speciale editie Israel Today

Volgende maand ontvangt u slechts een hele dunne 
versie van deze krant met daarin alleen maar informa-
tie over de activiteiten van onze stichting. Maar niet 
getreurd, daarbij ontvangt u een extra dikke, gratis 
editie van het blad Israel Today, geheel in het teken 
van het zeventigjarig bestaan van de staat Israël. 

Als redactie van Israël Aktueel hebben we hierin een 
boeiend katern voor u gevuld, maar ook de redactie in 
Jeruzalem van Israel Today heeft een prachtig blad voor 
u samengesteld. We hopen dan ook dat u met dit extra 
dikke kennismakingsnummer gemotiveerd zult zijn om 
een abonnement te nemen op dit prachtige blad dat 
maandelijks verschijnt, vol boeiend nieuws over Israël.
Maar dat lees ik toch allemaal al in Israël Aktueel, denkt 
u wellicht? Dan heeft u het mis. Er valt natuurlijk veel 
meer over Israël te vertellen dan maandelijks in de pa-
gina’s van deze krant. Israel Today is daarom een mooie 
aanvulling als u graag op de hoogte blijft van wat er 
gebeurt in Israël. Voor slechts E 39,95 per jaar ontvangt 
u het blad maandelijks op de mat. 

» Kijk alvast op israeltoday.nl.
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Onze projecten

Een maaltijd en 
aandacht bij Hineni
Elke dag komen ze trouw naar de gaarkeuken van Hineni 
in Jeruzalem, tientallen armen die zelf geen maaltijd kun-
nen betalen. Naast een warme maaltijd is er bij Hineni 
altijd tijd voor een gesprek. De sfeer is gemoedelijk, de 
mensen kennen elkaar.

“Kijk”, en directeur Benjamin Philip laat me een aanmel-
dingsformulier zien, “dit echtpaar heeft volgens opgave 
van de sociale dienst niet eens genoeg om de vaste lasten 
te betalen. Dan kan ik geen nee zeggen. Die mensen 
hebben een maaltijd nodig.” Dit echtpaar is slechts een 
van de velen die Hineni ontvangt. “Er zijn ook veel thuis-
lozen. Dat zijn mensen die geen woning hebben”, vertelt 
Benjamin. “Ze gaan van huis naar huis om een paar dagen 
bij vrienden, familie of welwillenden op de bank te slapen. 
Van hen zijn er velen in Jeruzalem. Ze slapen niet op 
straat, maar ze hebben ook geen thuis.”

Pesach
Binnenkort is het Pesach. De mensen van Hineni willen 
dat dit ook voor de gaarkeukenbezoekers een feest is. 
De keuken krijgt een extra schoonmaakbeurt zodat het 
helemaal in orde is voor Pesach. Daarnaast zorgen ze voor 
speciale pakketten voor Pesach, omdat het niet voor ieder-
een mogelijk is naar de gaarkeuken te komen. 

»  Lees het interview met Benjamin Philip op pagina 12.

Excursies
In de komende maanden organiseert Christenen voor 
Israël weer interessante excursies! Ontdek ons com-
plete aanbod op cvi.nl/excursies. We lichten er alvast 
twee excursies uit.

Exclusieve rondleiding door Jip Wijngaarden in  
Amersfoort
Van 2 mei tot en met 29 juli exposeert de bekende kun-
stenares Jip Wijngaarden in de Sint Joriskerk in Amers-
foort. Nog vóór de officiële opening is er exclusief voor 
lezers van Israël Aktueel de mogelijkheid om de schilde-
rijen te bekijken met uitleg van Jip Wijngaarden zelf. 

Maandag 30 april van 15.30 tot 17.00 uur, deelname: E 5,- 
(inclusief koffie en thee).

Excursies naar Joods Amsterdam
Onder leiding van rabbijn Shmuel Katz gaan we op ont-
dekkingstocht naar het hedendaagse Jodendom in onze 
hoofdstad, maar we vinden daarin ook sporen van het 
Jodendom van vroeger.
Dinsdag 8 mei en woensdag 4 juli van 13.00 tot 17.00 uur, 
deelname E 15,- (inclusief koffie en thee, exclusief benodig-
de tramrit tijdens excursie). Optioneel: diner in Israëlisch 
restaurant na afloop (E 30,- p.p.).

»  Aanmelden of meer info? Kijk op cvi.nl/excursies  
of bel 033-2458824.

Israël suf en saai? Nou, nee! Israël is één van de meest 
fascinerende landen ter wereld. Wist u dat er in Israël niet 
alleen wonderen gebeurden in de tijd van de Bijbel? Ook 
vandaag is Israël echt een wereldwonder. Het staat al in 
de Bijbel: Israël zal tot zegen zijn voor alle volken op de 
hele aarde.

Wilt u mee op een wonderlijke ontdekkingstocht door 
Israël? Bezoek de zomertentoonstelling Wereldwonder Israël. 
In deze tentoonstelling ontdekt u waar een klein land groot 

in is. U maakt kennis met inspirerende en wonderlijke 
feiten die het land uniek maken. Een boeiend, interactief en 
leerzaam dagje uit voor jong en oud.

De tentoonstelling Wereldwonder Israël is te zien in het 
Israëlcentrum (Henri Nouwenstraat 34, Nijkerk) van 14 mei 
tot en met 31 augustus 2018. Dagelijks geopend van 10.00 
tot 16.00 uur (zon- en feestdagen gesloten).  
 
» Ga voor meer informatie naar zomertentoonstelling.nl.
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Jip Wijngaarden | Foto: Jipwijngaarden.com

Zomertentoonstelling 2018 
Israël, een wereldwonder!



Wie geniet er niet van om de pasgeboren lammetjes 
te bewonderen? We mopperen weleens op honden en 
katten, maar stiekem genieten we ervan als de kat 
toch de voorkeur geeft om bij jou op schoot te liggen. 
Dieren verrijken ons leven.
 
Dieren kunnen zelfs kinderen in de knel helpen. 
Daarom heeft het tehuis Bet Singer in Israël – een huis 
voor de opvang van kinderen – een kinderboerderij. 
Wat de hulpverleners niet altijd kunnen bewerkstelli-
gen, kunnen de dieren wel. Dieren zijn trouw, loyaal en 
houden onvoorwaardelijk van je. Op hun beurt leren 
kinderen te vertrouwen, te zorgen en verantwoordelijk-
heid te nemen voor de dieren.

Schamel onderdak
“Kijk eens hoe schattig! Deze zijn nog hééééél klein”, 
vertelt een van de kinderen van het tehuis. “Ze passen 
nog zo op je hand. Deze is echt heel lief. Ze groeit wel 
heel hard.”  
Met trots laten de kinderen zien welke dieren er allemaal 
te bewonderen zijn. Iedereen heeft zo zijn eigen favoriet. 
De hokken zijn wel wat gammel zo te zien. Maar dat 
nemen ze zo lang het moet voor lief. De waarde van al 
die dieren voor de kinderen uit gebroken gezinnen is zo 
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Shalomfonds 

Thuis met dieren

groot, dat ze met veel steun, sponsoring en acties het 
geld bij elkaar wisten te schrapen om de kinderboerderij 
te vernieuwen. Dat is geen luxe, het is noodzaak.
“Ik hoop dat er straks weer eenden zijn. Die zijn echt 
super schattig”, vertelt het meisje. “Doe mij maar de 
geiten, die zijn pas leuk”, haakt een jongen in.

Help mee
De vernieuwde kinderboerderij heeft ook bewoners nodig. 
Dieren, welteverstaan. Helpt u mee deze kinderen een 
gevulde kinderboerderij te geven? Dieren die deze kinderen 
in de knel net dat duwtje in de rug geven? Die hun leren 
vertrouwen in de toekomst?

»  Maak uw bijdrage over op  
NL38 ABNA 0529 310 252 van Christenen voor Israël 
met de vermelding ‘Dieren Bet Singer’.

Foto: Bet Singer

Kinderkoor De Blijde Stem uit Urk. | Foto: met dank

Zingen voor Israël
In april organiseert Christenen voor Israël weer een 
flink aantal feestelijke koor- en samenzangavonden in 
het land.

Genderen
Op donderdag 12 april bent u vanaf 19.45 uur van harte 
welkom in de Gereformeerde kerk aan de Hoofdstraat 
76. Gospelkoor Barechja uit Andel en mannenkoor 
Onderling Genoegen uit Nieuwendijk treden hier voor u 
op. De opening is in handen van ds. A.W.W. de Ruiter en  
ds. K. van Velzen verzorgt een meditatie.

Stolwijk
Vrijdag 13 april heten we u graag welkom vanaf 19.45 uur 
in de Hervormde kerk, Achter de kerk 3. Hier zingen 
het ZuidHollandKoor uit Bergambacht en de Chr. 
Gemengde Zangvereniging Zanglust uit Benschop, even-
als het mannenensemble Maranatha uit Ouderkerk a/d 
IJssel en omstreken. De opening wordt verzorgd door ds. 
P.J. van Midden en ds. Willem J.J. Glashouwer houdt een 
meditatie.

’s-Gravendeel
U bent op zaterdag 14 april vanaf 19.15 uur welkom in de 
Hervormde kerk aan de Hendrik Hamerstraat 1. Hier 
zingen het Christelijk Hoekschewaards Mannenkoor 
en het Chr. Gem. Koor Sjier Hasjiriem uit Werkendam.  
Ds. R. ten Napel verzorgt de opening en ds. Willem J.J.  
Glashouwer houdt een meditatie.

Groningen
Hier bent u welkom op woensdag 18 april vanaf 19.45 uur 
in de Immanuëlkerk aan het Overwinningsplein 1. Duo 
Stradivari, bestaande uit Vlad Larionov op piano en Astrid 
Gordijn op viool, treden hier voor u op. Ook kunt u luiste-
ren naar zang van het Gereformeerd Groninger Mannen-
koor en het koor Testify uit Leek. De opening is in handen 
van Michel van Heijningen en ds. Willem J.J. Glashouwer 
verzorgt de meditatie. 

Genemuiden
Vrijdag 20 april zingen we vanaf 19.15 uur samen in 
de Hervormde kerk aan het Kerkplein. Het christelijk 
gemengd koor Shalom uit IJsselmuiden en kinderkoor 
De Blijde Stem uit Urk treden hier voor u op. Ds. W.G. 
Hulsman verzorgt de opening en ds. H. Poot houdt een 
meditatie. 

Ermelo
Zaterdag 21 april bent u vanaf 19.15 uur welkom in de 
Nieuwe Kerk aan de Horsterweg 40. Hier zingen het 
gemengde koor Viva Vox uit Elspeet en mannenkoor 
Laudate uit Barneveld voor u. De opening is in handen 
van ds. P.A. Verbaan. Ds. J. de Vreugd verzorgt een medi-
tatie.

Naast koorzang is er op deze avonden ook veel samen-
zang. De toegang is vrij. In Genderen, Genemuiden en 
Ermelo collecteren we voor het project Breng de Joden 
thuis. In Stolwijk, ’s-Gravendeel en Groningen voor het 
internationale werk van Christenen voor Israël.

Een concert van een echt symfonieorkest is een 
onvergetelijke belevenis. En hoe mooi is het om 
dat te beleven en tegelijkertijd Israël tot steun 
te zijn!

Dat kan door een concert bij te wonen van het 
Hineni Symfonie Orkest, een orkest bestaande uit 
bekwame musici die ieder vrijwillig meespelen om 
zo het werk van de organisatie Hineni in Jeruzalem 
te ondersteunen. En dit alles onder de vakkundige 
leiding van dirigent Lubertus Leutscher.
Laat u meeslepen door de muziek van dit orkest 

tijdens een van de concerten. Op 21 april kan dat 
in Doetichem, waar het orkest optreedt in samen-
werking met organist Teun van de Steeg. Op 
Hemelvaartsdag speelt het orkest tijdens Nederland 
feliciteert Israël (zie pagina 20) in Apeldoorn en op 24 
mei tijdens het Mazzeltov-concert in Drachten (zie 
pagina 19).

»  Meer weten? Kijk op hinenisymfonieorkest.nl voor 
een agenda met details en toegangskaarten.

Het Hineni Symfonie Orkest



Boeken en Bijbelstudiemateriaal

Nooit uitgeleerd
Wie zich in de Bijbel gaat verdiepen, raakt nooit 
uitgeleerd. Wie zich in Gods plan met Israël gaat 
verdiepen, ontdekt nog veel meer diepte in de Bij-
bel! Maar waar te beginnen?

Christenen voor Israël heeft verschillende Bijbelstudie-
materialen gepubliceerd om hierin te voorzien. Bent u 
nog helemaal nieuw in de materie? Of wilt u nog eens 
de basis op een rijtje? Dan biedt Focus op Israël een 
goede start.
Al verder gevorderd en behoefte aan meer verdieping? 
Dan is Het geheim van Israël een mooie verdiepende 
studie.
Maar denk ook aan de verdieping in specifieke Bijbel-
boeken en -verhalen, zoals Abraham, Jozef, de Psalmen, 
1 en 2 Kronieken of Openbaring. In de hele Bijbel gaat 
het eigenlijk over hoe de Heere Zijn genade voor deze 
wereld via Israël en zijn Messias wil tonen.

»  Op cvi.nl/winkel vindt u een groot aanbod aan 
boeken en studiematerialen om u individueel of  
als groep te verdiepen in Israël.

Ga mee naar Israël
Werkreizen naar 
Oekraïne
Een werkreis naar Oekraïne? Vast niet het eerste waar u 
aan denkt bij Christenen voor Israël. Toch bieden we al 
jarenlang zulke reizen aan – en de belangstelling is groot.

Tijdens een werkreis naar Oekraïne leert u niet alleen 
over de afschuwelijke geschiedenis van Joden in Oekra-
ine, maar zet u zich ook actief in voor de huidige Joodse 
gemeenschappen in Oekraïne. U helpt mee bij het 
inpakken van voedselpakketten, die u later in de week 
zelf uitdeelt aan eenzame Holocaustoverlevenden en 
arme Joodse gezinnen. Een enorme bemoediging voor 
hen!
De reizen staan onder leiding van Koen Carlier, die 
namens Christenen voor Israël betrokken is bij Breng de 
Joden thuis. Hij geeft u graag een uniek kijkje achter de 
schermen bij dit project. Iets voor u?

Programma werkreizen naar Oekraïne
•  Werkreis voor herhalers (2-9 juni, E 790,-)
•  Isreality Jongerenreis (5-14 juli, E 495,-)
•  Internationale Isrealityreis (Engelstalig, 25 augustus-1 

september, E 790,-)
•  Werkreis (22-29 september, E 790,-)
•  Werkreis (1-9 december, E 790,-) 

» Kijk voor meer info op cvi.nl/reizen.

Droomt u van een reis naar Israël waarbij u in een touringcar langs allerlei kerken, ruïnes en andere gebouwen 
wordt gereden? En de gids u tot in detail vertelt wanneer het is gebouwd, verwoest en herbouwd, welke steensoort 
er is gebruikt en u vervolgens vijf minuten de tijd geeft om wat foto’s te maken?

Dan moet u zich beslist niet aanmelden voor de soli-
dariteitsreizen van Christenen voor Israël. Uit ervaring 
weten we namelijk dat het ontmoeten van de bevolking 
van Israël veel indrukwekkender is dan het bekijken van 
stenen bouwwerken. Door onze jarenlange contacten 
en vriendschappen in Israël kunnen we u unieke reizen 
naar het land van de Bijbel aanbieden!
U reist niet alleen naar plekken als het Meer van Galilea, 
de Dode Zee en het Bijbelse hartland Judea en Samaria, 
maar u ontmoet ook de inwoners van Israël. Daarnaast 
bezoeken we projecten die u vanuit Nederland kunt 

steunen, zoals Aleh, Hineni en het Jaffa Instituut.  
Zo beleeft u niet alleen het Israël uit de tijd van de Bijbel, 
maar ook het Israël van vandaag. Dat is wat onze Israël-
reizen onvergetelijk maakt!

»  Wij organiseren onze reizen in samenwerking met het 
erkende, in Israëlreizen gespecialiseerde reisbureau 
Relireizen. Kijk voor een uitgebreid reizenaanbod, 
inclusief dagprogramma per reis en aanmelding op 
relireizen.nl/cvi of bel 020-404 44 13.

Foto: Shutterstock

Israël en de Kerk
Het theologische kwartaalmagazine Israël en de Kerk 
is een boeiend blad voor predikanten en theologisch 
geïnteresseerden, waarin verdiepend wordt ingegaan op 
vraagstukken rond Israël en waarin de vervangingstheo-
logie en uitwassen hiervan aan de kaak worden gesteld. 
Een inspirerend magazine vol nieuwe inzichten en boei-
ende artikelen. In het jongste exemplaar schrijft onder 
meer drs. Edjan Westerman over de weg van de Messias 
en de weg van Israël vanuit Psalm 80, en ds. Henk Poot 
over zionisme in de Bijbel. Een abonnement op Israël en 
de Kerk is gratis.  
 
» Kijk op cvi.nl/israelendekerk
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advertenties

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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31 maart 2018, Pesach
Thoralezing: Exodus 33:12-34:26; 
Numeri 28:19-25  
Haftarahlezing: Ezechiël: 36:37-37:14

1 april 2018, Pesach
Thoralezing: Leviticus 22:26-23:44; 
Numeri 28:19-25  
Haftarahlezing: 2 Koningen 23:1-9, 
21-25

2 april 2018, Pesach
Thoralezing: Exodus 13:1-16;  
Numeri 28:19-25

3 april 2018, Pesach
Thoralezing: Exodus 22:24-23:19; 
Numeri 28:19-25

4 april 2018, Pesach
Thoralezing: Exodus 33:12-34:26; 
Numeri 28:19-25 

5 april 2018, Pesach
Thoralezing: Numeri 9:1-14;  
Numeri 28:19-25

6 april 2018, Pesach
Thoralezing: Exodus 13:17-15:26; 
Numeri 28:19-25  
Haftarahlezing: 2 Samuël 22:1-51

7 april 2018, Pesach
Thoralezing: Exodus 33:12-34:26; 
Numeri 28:19-25  
Haftarahlezing: Ezechiël: 36:37-37:14

12 april 2018
Jom Hasjoa (Herdenking ’Holocaust’)

14 april 2018
Thoralezing: Sjeminí, Leviticus 9:1-11:47. 
Haftarahlezing: 2 Samuël 6:1-7:17

19 april 2018
Jom Ha’atsmaoet (Onafhankelijkheids-
dag Israël)

21 april 2018
Thoralezing: Tazría, Leviticus 12:1-
13:59.  
Haftarahlezing: 2 Koningen 4:42-5:19
Thoralezing: Metsorá, Leviticus 14:1-
15:23  
Haftarahlezing: 2 Koningen 7:3-20

28 april 2018
Thoralezing: Acharé mot, Leviticus 
16:1-18:30  
Haftarahlezing: Ezechiël 22:1-19
Thoralezing: Kedosjiem, Leviticus 
19:1-20:27  
Haftarahlezing: Amos 9:7-15

Sprekers

Dinsdag 27 maart
19.30 uur: Niezijl: Studieavond met 

ds. Willem J.J. Glashouwer.    
 Locatie: 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 

met ds. Willem J.J. Glashouwer.  
 Locatie: Israëlcentrum, Henri 
Nouwenstraat 34. Thema: De 
tekenen der tijden. Aanmelden 
gratis, maar wel verplicht via bij-
eenkomst@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.

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
19.30 uur: Buitenpost: Lezing ds. 

Willem J.J. Glashouwer.   Locatie: 
het Lichtbaken, Marconistraat 5. 
Thema: Apostolicum en Israël.

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.

Maandag 9 april
20.00 uur: Zwolle: Lezing Naim 

Khoury.   Locatie: De Zuiderhof, 
Troelstralaan 25. Thema: Vanuit 
Bethlehem de wereld in.

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, 
aanmelden via israelcursus.nl of 
033-2458824.

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.

20.00 uur: Veenendaal: Lezing Naim 
Khoury.   Locatie: Baptistenge-
meente, De Schutterij 2. Thema: 
Vanuit Bethlehem de wereld in.

Woensdag 11 april
10.00 uur: Katwijk: Lezing Henriët 

Poot.   Locatie: Vredeskerk, Bal-
juwplein 1. Thema: De plaats van 
Israël in Gods heilsplan.

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

19.30 uur: Uden: Lezing ds. Kees van 
Velzen.   Locatie: Basisschool De 
Springplank, Bosveld 118. Thema: 
Herstelt u in deze tijd het koning-
schap voor Israël?

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, 
Marconilaan 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.

20.00 uur: Roermond: Lezing Peter 
Pellemans.   Locatie: Theaterhotel 
de Oranjerie, Kloosterwandplein 
12-16. Thema: Waarom Jeruzalem?

Vrijdag 13 april
20.00 uur: Almelo: Lezing Naim 

Khoury.   Locatie: Baptisten-
gemeente de Bron, Adriaen 
Brouwerstraat 2. Thema: Vanuit 
Bethlehem naar de wereld.

Maandag 16 april
20.00 uur: Heerenveen: Seminar ds. 

Henk Poot (1/3).   Locatie: Trinitas, 
Coehoorn van Scheltingaweg 1. 
Thema: Israël en het evangelie 
van Johannes.

Dinsdag 17 april
20.00 uur: Bleiswijk: Seminar ds. 

Henk Poot (1/3).   Locatie: Dorps-
kerk, Kerkstraat 4. Thema: De 
God van Israël.

Woensdag 18 april
19.30 uur: Stadskanaal: Lezing ds. 

Oscar Lohuis.   Locatie: Christen-
gemeente Rehoboth, Hoofdkade 
139a. Thema: Waarom christenen 
iets met Israël hebben.

19.30 uur: Vriezenveen: Lezing Mari-
anne Glashouwer.   Locatie: Cultu-
reel Centrum CCK2, Kerkstraat 2. 
Thema: Corrie ten Boom.

20.00 uur: Hattem: Seminar ds. Henk 
Poot (1/3).   Locatie: Gasthuiskerk, 
Achterstraat 9-13. Thema: Israël, 
Jezus en de toekomst.

Donderdag 19 april
20.00 uur: Mijdrecht: Seminar ds. 

Henk Poot (1/3).   Locatie: Christe-
lijk Gereformeerde Kerk, Kon. 
Julianalaan 22. Thema: Israël, Jezus 
en de toekomst.

20.00 uur: Heinkenszand: Lezing Bert 
Fluit.   Locatie: Barbesteinkerk, 
Clara’s pad 6. Thema: Waarom 
Jeruzalem?

Maandag 23 april
20.00 uur: Heerenveen: Seminar ds. 

Henk Poot (2/3).   Locatie: Trinitas, 
Coehoorn van Scheltingaweg 1. 
Thema: Israël en het evangelie 
van Johannes.

Dinsdag 24 april
20.00 uur: Bergschenhoek: Seminar 

ds. Henk Poot (2/3).   Locatie: 
Hervormde Gemeente, Kerkstraat 
1. Thema: De Koning der Joden.

20.00 uur: Purmerend: Lezing ds. 
Oscar Lohuis.   Locatie: Christelijk 
Gereformeerde Kerk de Schuil-
plaats, Rivierenlaan 283. Thema: 
Waarom christenen iets met Israël 
hebben.

Woensdag 25 april
19.30 uur: Emmen: Lezing ds. Kees 

van Velzen.   Locatie: PKN Kapel, 
Kapelstraat 63. Thema: Herstelt U 
in deze tijd het koningschap voor 
Israël?

20.00 uur: Hattem: Seminar ds. Henk 
Poot (2/3).   Locatie: Gasthuiskerk, 
Achterstraat 9-13. Thema: Israël, 
Jezus en de toekomst.

20.00 uur: Den Bosch: Lezing ds. 
Oscar Lohuis.   Locatie: Evan-
gelische Gemeente Parousia, 
’s-Gravensandestraat 1b. Thema: 
Gods liefde voor Israël.

Donderdag 26 april
20.00 uur: Mijdrecht: Seminar ds. 

Henk Poot (2/3).   Locatie: Chris-
telijk Gereformeerde Kerk, Kon. 
Julianalaan 22. Thema: Israël, Jezus 
en de toekomst.

20.00 uur: Leek: Lezing ds. Jaap de 
Vreugd.   Locatie: De Hoeksteen, 
Lindensteinlaan 1. Thema: De 
plaats van Israël in Gods heilsplan.

Maandag 30 april
20.00 uur: Heerenveen: Seminar ds. 

Henk Poot (3/3).   Locatie: Trinitas, 
Coehoorn van Scheltingaweg 1. 
Thema: Israël en het evangelie 
van Johannes.

Dinsdag 1 mei
20.00 uur: Berkel en Rodenrijs: Semi-

nar ds. Henk Poot (3/3).   Locatie: 
Dorpskerk, Kerksingel 1. Thema: 
Het draait om Jeruzalem.

Woensdag 2 mei
14.00 uur: ’t Harde: Lezing Marianne 

Glashouwer.   Locatie: Hervormde 
Gemeente Elim, Eperweg 35. 
Thema: Waarom Israël steunen?

20.00 uur: Hattem: Seminar ds. Henk 
Poot (3/3).   Locatie: Gasthuiskerk, 
Achterstraat 9-13. Thema: Israël, 
Jezus en de toekomst.

20.00 uur: Zandvoort: Lezing ds. 
Jaap de Vreugd.   Locatie: Het 
Jeugdhuis, Kerkplein 1. Thema: 
De Plaats van Israël in Gods 
Heilsplan.

Donderdag 3 mei
20.00 uur: Mijdrecht: Seminar ds. 

Henk Poot (3/3).   Locatie: Christe-
lijk Gereformeerde Kerk, Kon. 
Julianalaan 22. Thema: Israël, Jezus 
en de toekomst.

20.00 uur: Nijmegen: Lezing Peter 
Pellemans.   Locatie: Ontmoe-
tingscentrum, Ragoutstraat 23, 
(ingang Prof. Cornelissenstraat). 
Thema: Waarom Jeruzalem?

Maandag 7 mei
20.00 uur: Duiven: Seminar ds. Henk 

Poot (1/2).   Locatie: Gebouw 
de Boomgaard, Schoolstraat 9. 
Thema: Zoon van een Gezegende.

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

Maandag 14 mei
20.00 uur: Duiven: Seminar ds. Henk 

Poot (2/2).   Locatie: Gebouw 
de Boomgaard, Schoolstraat 9. 
Thema: Zoon van een Gezegende.

Dinsdag 15 mei
20.00 uur: Haarlem: Lezing ds. Kees 

van Velzen.   Locatie: Koningkerk, 
Kloppersingel 57. Thema: Herstelt 
U in deze tijd het koningschap 
voor Israël?

Woensdag 16 mei
20.00 uur: Krabbendijke: Lezing ds. 

Jaap de Vreugd.   Locatie: Vereni-
gingsgebouw de Rancke, Kerkpad 
1. Thema: De plaats van Israël in 
Gods heilsplan.

Muziek

Donderdag 12 april
19.45 uur: Genderen: Zingen voor 

Israël.   Locatie: Gereformeerde 
Kerk, Hoofdstraat 76. 

Vrijdag 13 april
19.45 uur: Stolwijk: Zingen voor 

Israël.   Locatie: Hervormde Kerk, 
Achter de Kerk 3. 

Zaterdag 14 april
19.15 uur: ’s-Gravendeel: Zingen voor 

Israël.   Locatie: Hervormde Kerk, 
Hendrik Hamerstraat 1. 

Woensdag 18 april
19.45 uur: Groningen: Zingen voor 

Israël.   Locatie: Immanuelkerk, 
Oberwinningsplein 1. 

Vrijdag 20 april
19.15 uur: Genemuiden: Zingen voor 

Israël.   Locatie: Hervormde Kerk, 
Kerkplein. 

Zaterdag 21 april
19.15 uur: Ermelo: Zingen voor Israël.  

 Locatie: Nieuwe Kerk, Horster-
weg 40.

19.30 uur: Doetinchem: Concert 
Hineni Symfonie Orkest en orga-
nist Teun van de Steeg.   Locatie: 
Catharinakerk, Sionsplein 25. 
Kaarten E 17,50 aan de zaal, voor-
verkoop E 15,00 via hinenisymfo-
nieorkest.nl.

Dinsdag 8 mei
19.30 uur: Katwijk: Mazzeltovcon-

cert. Met Israëlprojectkoor o.l.v. 
Bert Noteboom.   Locatie: Nieuwe 
Kerk, Voorstraat 74. Kaarten E 5,- 
via 70jaar.nl of via 033-4220404.

Donderdag 10 mei
19.30 uur: Apeldoorn: Nederland 

feliciteert Israël. Met het 
Holland-Koor en het Hineni 
Symfonie Orkest.   Locatie: Grote 
Kerk, Loolaan 16. Kaarten E 10,- 
via nederlandfeliciteertisrael.nl.

Maandag 14 mei
19.30 uur: Eindhoven: Mazzeltovcon-

cert. Met Gerald Troost.   Locatie: 
Emmauskerk, Jan van der Wege-
straat 2. Kaarten E 5,- via 70jaar.nl 
of 033-4220404.

Donderdag 17 mei
19.30 uur: Emmen: Mazzeltovcon-

cert. Met Kampen Boys Choir.  
 Locatie: Goede Herderkerk, Oude 
Roswinkelerweg 30. Kaarten E 5,- 
via 70jaar.nl of 033-4220404.

Dinsdag 22 mei
19.30 uur: Kampen: Mazzeltovcon-

cert. Met CRK Voices.   Locatie: 
Bovenkerk, Koornmarkt 28. 
Kaarten E 5,- via 70jaar.nl of 033-
4220404.

Donderdag 24 mei
19.30 uur: Drachten: Mazzeltovcon-

cert. Met het Hineni Symfonie 
Orkest.   Locatie: Theater de 
Lawei, Laweiplein 1. Kaarten E 5,- 
via 70jaar.nl of via 033-4220404.

Dinsdag 29 mei
19.30 uur: Gorinchem: Mazzeltovcon-

cert. Met het Holland-Koor.  
 Locatie: Grote Kerk, Groenmarkt 
7. Kaarten E 5,- via 70jaar.nl of 
033-4220404.

Overig

11-13 mei 2018
Amerongen: Bijbelstudieweekend 

met Henk Binnendijk. Voor de 
leeftijd 20-45 jaar.   Locatie: De 
Betteld, Jan van Zutphenweg 5. 
Kosten: E 129,- . Info en aanmel-
den cvi.nl/bijbelstudieweekend.

Tot zaterdag 31 maart
Nijkerk: Tentoonstelling Jubeljaar in 

Jeruzalem.   Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34. Toegang 
gratis inclusief koffie of thee. 
Meer informatie: cvi.nl/tentoon-
stelling. Op 31 maart feestelijke 
afsluiting, met om 11.00 uur en 
13.00 uur het interkerkelijk koor 
Maranatha uit Doorn.

De krant

De volgende krant verschijnt 1 mei 
2018. U ontvangt dan een speci-
ale uitgave van Israel Today met 
daarin een katern Israël Aktueel.
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Israël Aktueel is een uitgave van stichting Christenen voor Israël. Het abonnement is bij de  
donatie inbegrepen. De hoogte hiervan bepaalt u zelf. 

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

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

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

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

REDACTIE: Hoofdredactie: Ds. O. Lohuis en ds. H. Poot 
Eindredactie: Marijke Terlouw | Redactie: Ruben Ridderhof

TECHNISCHE REALISATIE: Novente concept en creatie, Nunspeet

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

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

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

Het boek Handelingen - Handelingen 2 is de geboortedag van 
de kerk! Wie zich verplaatst naar die tijd, ontdekt iets anders: het is de 
voortzetting van Israëls geschiedenis! Handelingen is een sleutelboek; het 
beschrijft hoe het getuigenis zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst; 
beginnend met Petrus, eindigend met Paulus.

S. Allen - 192 blz - 21x14,7 cm 
9789066943056 - € 16,95

H.B. Slagter - 288 blz - 21x14,7 cm - 9789066943612 - € 17,50

P.A. Slagter - 64 blz - 20x12,5 cm - 9789066944169 - € 5,50

Het koninkrijk van God in hemel en op aarde - Het koninkrijk 
van God speelt door de hele Bijbel heen een grote rol. Het gaat in Gods 
Woord immers om Zijn heerschappij die eenmaal zichtbaar gevestigd zal 
worden in deze schepping. In dit boek geeft de schrijver een evenwichtig 
beeld van wat de Bijbel hierover te zeggen heeft.

Petrus - Impulsief, direct, liefdevol, koppig, enthousiast, berouwvol ...
Eigenschappen van Petrus. Hij is een mens in wie we ons kunnen herkennen. 
Als apostel is hij letterlijk een ‘sleutelfiguur’ in Gods plan met Israël en destijds 
één van de steunpilaren van de gemeente te Jeruzalem. Hij maakte bijzondere 
dingen mee met de Heere Jezus.

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 
16 maart j.l. is nummer 137 verschenen met onder meer de volgende 
artikelen: ‘De verhoging van Christus’, ‘Wandelen met God’, ‘Openbaring 
in vogelvlucht’, ‘Tekenen der tijden’, ‘Verlossing’ en ‘AMEN Actueel’. Neem 
nu een abonnement op dit 2-maandelijkse Bijbelstudieblad en / of word 
Online-abonnee en heb toegang tot meer dan 1400 Bijbelstudieartikelen! 
Kijk op www.amen.nl voor meer informatie of bel: 0343 594411.

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

Jan Budding Schilderwerk
Elst (Utrecht)

 

Voor al uw schilderwerk,
binnen en buiten!

Bel voor een vrijblijvende offerte:
06-39 675 192

Heb je veel verstand van Private Equity en Venture Capital?
Heb je een sterke financiële opleiding, kennis en ervaring?

Ben je op zoek naar een uitdaging?
Wil je iets moois betekenen voor Israël?

Hou je van de God van Israël?

Beantwoord je alle vijf de vragen met ja stuur dan een mail met 
een uitgebreid antwoord op deze vijf vragen samen met je CV naar:

Radis Creations BV / G. Kas / e-mail: VCPEIsrael@gmail.com

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?

Meer inspiratie?  
Volg ons dan op Instagram: 

instagram.com/isrealityNL 

•  Ben je tussen de 18 en 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 veel doen en daarom 
noemen we onze missie DOEkraïne.

» Check isreality.nl/reizen voor meer info.

ISREALITY.NL
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Gotspe Israël
Afgelopen zomer waren Nechami en Chani, twee Israëlische 
vriendinnen, in Nederland. Ik ga met ze naar Amsterdam. Op het 
perron wachten we op de trein richting de hoofdstad. Wanneer 
de trein aan komt rijden, snel ik mij, net zoals veel andere reizi-
gers, richting een van de deuren. 

Op het moment dat de deuren opengaan en iedereen gedwee wacht totdat 
alle reizigers uitgestapt zijn, duwen Nechami en Chani zich samen naar voren. 
Schaamteloos persen ze zich door de uitstappende mensenmassa de trein in. 
Wanneer bijna alle reizigers uitgestapt zijn, zie ik Nechami bij het trapje wild met 
haar armen zwaaien: “Joelle, Joelle, why don’t you come in? There is enough space 
over here!” Met plaatsvervangende schaamte stap ik de coupé in, waar Nechami 
en Chani zich van geen kwaad bewust zijn. Terwijl ik plaatsneem, zingen ze vol 
overgave een Hebreeuws liedje. De hele coupé kijkt ze aan, maar de enige die het 
door lijkt te hebben, ben ik.
Het is de gotspe van de gemiddelde Israëli. Schaamteloos, bijna onbeschoft lef 
dat typerend is voor de Israëlische cultuur. Het zorgde in eerste instantie in 
Nederland voor best wel wat ongemakkelijke situaties. Toch heeft de gotspe er 
uiteindelijk ook voor gezorgd dat ik met een brede glimlach terug kan denken aan 
de dagen. Ook mijn verblijven in Israël worden altijd nog net iets mooier door 
deze manier van leven.
Ik denk aan de keren dat ik in Israël een lift kreeg, omdat iemand me zag lopen 
langs de kant van de weg en er niet eens over dacht om me niet mee te nemen. 
Of die keer dat ik zomaar uitgenodigd werd door volslagen vreemden, die brutaal 
genoeg waren om me tijdens mijn hardlooprondje in het dorp aan te spreken. 
Om vervolgens een hele avond te genieten van open en eerlijke gesprekken waar-
bij iedereen zegt wat hij of zij denkt. 
Die schaamteloosheid en dat lef wat veel Israëli’s hebben, zorgen uiteindelijk 
voor de mooiste ervaringen en successen. Een beetje gotspe zou de gemiddelde 
Nederlander ook goed doen.

Altijd al weleens in een koor willen zingen? Dan is 
dit je kans! Op dinsdag 8 mei vindt in de Nieuwe 
Kerk in Katwijk een inspirerend Mazzeltovconcert 
plaats. En jij kunt een bijdrage leveren aan het 
succes van deze avond!

Meld je aan voor het unieke en eenmalige Israëlprojectkoor 
onder leiding van dirigent Bert Noteboom en zing mooie 
liedjes over Israël. Iedereen kan meedoen: of je nou jong of 
oud bent, in Katwijk woont of (ver) daarbuiten. Zélfs als je 
niet zo goed kunt zingen, maar wél voor Israël wilt zingen, 
mag je je aanmelden. ;-)

» Kijk voor meer info op isreality.nl/events/projectkoor.

Projectkoor

Sarah: “De mooiste momenten waren de bezoekjes 
aan de arme Joden. Het zijn zulke lieve mensen! De 
gesprekken leverden vaak heftige verhalen over de 
Holocaust op.” 

Onvergetelijke reis
naar Oekraïne

 

 

Agenda 2018

Mazzeltov tour
Door heel Nederland 

8 mei-14 juni - € 5,-

» 70jaar.nl 

Jongerenreizen 2018
•  Polen en Oekraïne  

5-14 juli - € 495,-

•  Israël   

16-25 juli - € 995,-

•  Israël   

6-15 augustus - € 995,-

Isrealityweekend
2-4 november - € 59,-
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