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‘Ik ervaar Israël  
als de ziel van 
onze wereld.’ 
»  Pagina 4 

Zorg voor de
vreemdeling

Afrikaanse vluchtelingen die in Israël 
asiel aanvragen, werden lange tijd door 
de overheid vooral als last ervaren. Een 
plan om vluchtelingen terug te sturen 
werd echter zodanig aangevochten, dat 
de overheid het plan moest laten varen. 
Ondertussen moeten de asielzoekers zich 
melden bij een overheidscentrum in Bnei 
Brak. Daar moeten ze vaak lang wachten 
in de hete zon zonder voorzieningen als 
toiletten. Enkele inwoners van de ultraor-
thodoxe buurt trokken zich het lot van 
deze vreemdelingen aan en organiseerden 
schaduw, water en toiletten. | Foto:  

Haredim against the Deportations

Zeebarrière
Afgelopen maand begon Israël met de 
bouw van een zeebarrière bij Gaza. Hiertoe 
werd besloten nadat in 2014 Hamaster-
roristen via de zee Israël binnendrongen. 
De barrière wordt een lange pier in de 
Middellandse Zee met prikkeldraad erop 
en eromheen. In feite is de barrière een 
verlengstuk van het beveiligingshek dat 
rondom Gaza is gebouwd om terroristen 
te verhinderen Israël binnen te dringen. 
De bouw moet eind 2018 zijn afgerond.

Terug naar huis?
Eind mei werd er een nieuwe wet voorge-
steld in de Knesset. De wet wil het verbod 
opheffen dat Israëli’s verbiedt terug te 
keren naar het ontruimde gebied in het 
noorden van Samaria, als deel van de te-
rugtrekking van Israël in 2005. Israël trok 
zich in 2005 niet alleen terug uit Gaza, 
maar ook uit een deel van Samaria. Vier 
dorpen werden daar ontruimd. Of de wet 
wordt aangenomen is zeer de vraag. Wet-
ten van gelijke strekking heeft de coalitie 
tot nog toe op de plank laten liggen.

Een Joodse jongen deelt bloemen uit in de Oude Stad, een actie van de organisatie Tag Meir.  
Tweehonderd Joodse en Arabische vrijwilligers brachten de bloemengroet aan de inwoners  

van de stad om saamhorigheid en onderling respect uit te dragen.

Het was een lichtpuntje in een maand 
waarin de gebeurtenissen in Israël in 
een stroomversnelling leken te komen. 
Terugkijkend op de maand mei lijkt het 
of er voor een jaar aan ontwikkelingen de 
revue passeerden.
Het begon met Netanyahu’s presentatie 
van het door de Israëlische geheimen-
dienst Mossad uit Iran ontvreemde nu-
cleaire archief. Het al maanden broeiende 
conflict met Iran kwam afgelopen maand 
tot ontploffing, toen Iran raketten vanuit 
Syrië afschoot op Israël en Israël hard 
terugsloeg. Dit gebeurde kort nadat de 
Amerikaanse president Trump het nu-

cleaire akkoord met Iran opzegde. Dit tot 
groot ongenoegen van Europa, dat zijn 
economische belangen in Iran wil be-
schermen. Maar het was tot grote vreug-
de van Israël, dat sinds de sluiting van het 
akkoord in 2015 met toenemende onrust 
toekeek hoe de wereld Iran tot op enkele 
kilometers van Israëls grens liet naderen. 
Verder broeide het rond de 14e en 15e mei, 
toen de VS hun ambassade in Jeruzalem 
openden en de Arabieren de Nakba, hun 
verlies in de Onafhankelijkheidsoorlog 
van Israël, herdachten met gewelddadi-
ge protesten. Met name langs de grens 
met Gaza kwam Israël danig onder druk 

te staan. Dat was mede door de wereld-
opinie, die de Hamasdemonstranten 
opnieuw afschilderde als ‘vreedzame be-
togers’ en Israël als onderdrukker. 
Tussen dit alles door werd de Giro d’Italia 
gestart in Jeruzalem en won Israël het Eu-
rovisie Songfestival. En de ontwikkelin-
gen gaan door. De dreiging blijft groeien 
en de westerse wereld lijkt Israël weer in 
het vizier te hebben voor ongegronde, 
op emoties en propaganda gebaseerde 
kritiek. De bloemen in Jeruzalem, die het 
verlangen naar vrede benadrukken, wer-
den genegeerd, of zijn alweer vergeten. | 
Foto: Rafi Kutz/Tag Meir
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Voorbede
●   “Als iemand Mij liefheeft, zal hij 

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

●   Voorbede is in de wil van de Vader 
bidden. Daarom moet de Vader 
vrije toegang hebben tot onze wil. 
“Want Ik zoek niet Mijn wil. Maar 
de wil van de Vader, die Mij gezon-
den heeft” (Johannes 5:30b).

●   Na een woord van de Heere kocht 
Jeremia een akker in Anathoth en 
verzegelde de koopbrief. Hierna bad 
hij tot de Heere (Jeremia 32:16). Zo 
mag ook ons gebed voor Israël zijn: 
luisteren en hierna handelen, waak-
zaam blijven en voorbede doen.

Midden-Oosten
●   De laatste jaren komen veel mos-

lims tot geloof in Jezus, met gevaar 
voor eigen leven. Het wonder is dat 
zij Jezus leren kennen én Israël lief-
hebben. Bid om veiligheid van deze 
nieuwe bekeerlingen en dat hun 
liefde voor Israël aanstekelijk werkt 
voor andere christenen.

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

Herstel van Israël
●   Heel Israël leeft onder een dreiging 

van oorlog en vernietiging die sinds 
de Tweede Wereldoorlog niet meer 
zo groot is geweest. Bid om Gods 
genade en bescherming voor alle 
inwoners van Israël, dat Hij tot Zijn 
doel zal komen met het herstel van 
Israël zoals geprofeteerd staat in de 
Bijbel.

●   Een bijzonder gedeelte uit de Bijbel 
om te lezen en vanuit te bidden 
voor Israël is Jesaja 44:24-28. Cen-
traal staat dat God doet wat Hij wil, 
gebruikt wie Hij wil en hoe Hij dat 
wil. Dank dat Hij tegen Jeruzalem 
zegt: “U zult bewoond worden”, en 
tegen de steden van Juda: “U zult 
herbouwd worden”.

Europa en Israël. Daar lijkt altijd iets te wringen. Dat bleek ook na 
de Israëlische winst op het Eurovisie Songfestival. Of Netta Barzi-
lai met haar liedje nu vertegenwoordigt wat Israël voor de wereld 
betekent in Bijbels opzicht, valt natuurlijk te betwijfelen. Maar de 
winnaar van het festival is traditiegetrouw het volgende jaar gast-
heer voor de competitie en Netta, zelf afkomstig uit Tel Aviv, zei 
direct na haar winst tegen de menigte: “Volgend jaar in Jeruzalem”.
Maar Europa lijkt de Israëlische zege moeilijk te kunnen accepte-
ren. In Nederland werd het liedje van Netta in een smakeloze 
satirische uitvoering in de Sanne Wallis de Vries Show van  
BNNVARA misbruikt om Israël weg te zetten als gewelddadig en 
machtswellustig land. En inmiddels klinken uit diverse Europese 
landen stemmen om het Songfestival niet in Israël plaats te laten 
vinden. In Groot-Brittannië, Ierland, Zweden en Finland werden 
publieke acties gehouden om het Songfestival te boycotten als 
het in Israël plaats zou vinden.

Eurovisieloos?

Voor een tijd als deze
Onlangs woonde ik het schitterende Mazzeltovconcert bij in de Bovenkerk in Kampen.  

Het was een viering vanwege zeventig jaar Israël. Daar sprak ook Danielle Mor,  
de vicepresident van het Joods Agentschap in Israël. Haar woorden troffen mij.

Ze zei dat haar grootouders veel 
vervolging door christenen hebben 
moeten doorstaan in Oekraïne en in 
Wit-Rusland. Het zou in de verste ver-
te niet in hun gedachten zijn opgeko-
men dat hun kleindochter zoveel jaren 
later zou spreken in een enorme kerk 
vol christenen die het Joodse volk en 
het land Israël liefhebben. 
Ze liet ook doorschemeren dat zij als 
Jodin ook gelooft dat de terugkeer van 
de Joden naar het land de vervulling is 
van Bijbelse profetie. In zo veel teksten 
van de Bijbel lezen we dat God Zijn 
volk weer terug zal gaan brengen naar 
het land. Ook lezen we teksten waarin 
anderen worden opgeroepen om daar-
bij te helpen: “Dan zullen zij uw zonen 
brengen in de armen en uw dochters 
zullen gedragen worden op de schou-

ders.” We leven in bijzondere tijden 
omdat profetieën voor onze ogen in 
vervulling gaan. Toen zei Danielle Mor: 
step into the story! Word onderdeel van 
het verhaal! Neem deel aan dat wat 
God aan het doen is in de tijd waarin 
wij leven.

Onze Here Jezus verweet de mensen 
van Zijn tijd dat zij niet onderkenden 
wat er in hun tijd gaande was (Lucas 
19:44). Hebben wij door wat er in onze 

tijd gaande is? Als christenen zijn we 
niet alleen geroepen om terug te kijken 
naar wat God in het verleden gedaan 
heeft. Wij verheugen ons natuurlijk ui-
termate in de machtige dingen die God 
in het verleden gedaan heeft. Maar de 
Bijbel spreekt ook tot ons over wat er 
in de toekomst zal gaan gebeuren. Zijn 
heilsgeschiedenis gaat door. Kennen 
we ook het vervolg van Gods verhaal 
voor deze wereld? 
Het mooie is dat wij door God inge-
schakeld worden om deel uit te gaan 
maken van dat verhaal. Daarin speelt 
Israël – en de terugkeer van de Joden 
naar het land – opnieuw een belangrij-
ke rol. Juist voor een tijd als deze (Ester 
4:14) zijn wij als christenen geroepen 
om de kinderen van Israël te helpen 
veilig in hun land te kunnen wonen.

» Pieter Bénard
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‘Neem deel aan  
dat wat God aan 
het doen is.’

Joden die uit Ethiopië zijn teruggekeerd vieren de Sedermaaltijd in Israël. | Foto: Joods Agentschap

Het Eurovisie Songfestival werd voor het eerst gehouden in 1956 
om de band tussen Europese landen na de Tweede Wereldoorlog 
te versterken. Het heeft er helaas alle schijn van dat in Europa 
anno 2018 de Joodse staat opnieuw niet welkom is. | Foto: Flash90
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Kanttekening

Europa, Iran 
en Israël
Op 30 april presenteerde de Isra-
elische premier Netanyahu 55.000 
pagina’s aan documenten die de 
geheime dienst van Israël verza-
melde. Daaruit zou blijken dat Iran 
wel degelijk werkt aan een geheim 
atoomprogramma en dat voor de 
wereld verborgen houdt. Inclusief 
183 cd’s met informatie. Iran zou zich 
niet houden aan het eerder gesloten 
atoomakkoord. Het is duidelijk dat 
Israël zich grote zorgen maakt over 
de toekomstige ontwikkeling van een 
kernwapen door Iran.

De interessante vraag is nu: heeft 
Netanyahu gelijk en is zijn zorg 
terecht? Of is de informatie die hij 
presenteerde waardeloos en onzin-
nig? Ik stel me zo voor dat een zich-
zelf respecterend premier van Israël 
zich niet te kijk zet met nepnieuws. 
Maar goed, formeel gezien kan ik 
dat natuurlijk niet beoordelen. Ik ben 
ook maar een dominee. En ik heb die 
55.000 pagina’s niet gelezen. Ik weet 
het dus niet.
Maar waar ik vooral van geschrok-
ken ben is de reactie van de Euro-
pese Unie bij monde van mevrouw 
Mogherini, de hoge EU-vertegen-
woordiger van Buitenlandse Zaken 
en Veiligheid. Op diezelfde dag 
nog verklaarde zij dat Iran zich wel 
degelijk aan alle afspraken houdt. 
“Netanyahu heeft geen argumenten 
dat Iran de nucleaire toezeggingen 
zou schenden”, aldus Mogherini. 
Hoe kan zij dat zo snel concluderen 
en verklaren? Heeft zij die 55.000 
pagina’s in een uurtje kunnen lezen? 
Wat mij hier treft is de arrogantie 
van de EU jegens Israël. Was het niet 
beter geweest om te zeggen: ‘de EU 
onthoudt zich van commentaar, om-
dat we de documenten en cd’s eerst 
willen bestuderen’?

Uit de snelle en afwijzende reactie 
van de EU trek ik twee conclusies. 
Ten eerste wordt Israël volstrekt niet 
serieus genomen. De manier waarop 
Netanyahu meteen werd weggezet, 
getuigt van dedain en geeft aan dat 
de informatie die hij presenteerde 
al bij voorbaat door de EU wordt 
gezien als verzinsels en nepnieuws. 
Ten tweede blijkt de veiligheid van 
Israël en het Joodse volk niet bepaald 
hoog op de prioriteitenlijst van de 
EU te staan. De commandant van 
het Iraanse leger, generaal Mousavi, 
verklaarde onlangs nog: “De vernie-
tiging van het zionistische regime zal 
in hooguit vijfentwintig jaar een feit 
zijn”. Maar daar ligt de EU blijkbaar 
niet wakker van. Goede relaties met 
het islamitische regime en de financi-
ele en zakelijke belangen die daaruit 
voortvloeien wegen uiteindelijk toch 
veel zwaarder.

Ds. Kees Kant, bestuurslid
» kkant@cvi.nl

Bloedbad in Israël of Gaza?

Ophitsing
In tegenstelling tot het gekoesterde beeld in westerse media 
van vreedzame betogingen, zijn de protesten langs de grens met 
Gaza bedoeld als dekmantel voor terreur. Hamas betaalt families 
honderd dollar om te komen demonstreren en misbruikt de 

vrouwen en kinderen als menselijk schild om het grenshek te 
kunnen naderen. Deelnemers worden opgehitst met propaganda 
om het grenshek te doorbreken en zo veel mogelijk Israëli’s te 
vermoorden. Deelnemers kregen zelfs te horen in welk Israëlisch 
dorp langs de grens met Gaza de leiders van Hamas aan het ein-
de van de dag hun overwinningstoespraak zouden houden.

Vliegers
Het klinkt zo onschuldig, maar bij voldoende wind in de juiste 
richting, laat Hamas grote vliegers op met een molotovcocktail 
eronder. Wanneer ze boven Israëlisch grondgebied zweven, 
wordt de vlieger losgelaten, waardoor deze neerstort. Delen van 
de Israëlische oogst gingen zo in vlammen op.

Kinderen
Hamas neemt kinderen mee naar de frontlinies omdat ze weten 
dat Israëlische soldaten dan niet schieten. Een acht maanden 
oude baby kwam om tijdens de demonstraties. Ze zou zijn ge-
stikt door traangas uit granaten die Israëlische soldaten naar de 
demonstrerende menigte schoten. Een arts uit Gaza waagde het 
deze claim te bestrijden. Volgens hem overleed het kind aan een 

Vernielde oogst
Een Israëlische soldaat staat bij een verbrande kersenboom in een boomgaard bij Kfar Et-
zion. Palestijnen hebben hier drie brandende autobanden over het hek gegooid waardoor 
een gedeelte van de boomgaard vlam vatte  en een deel van de oogst verloren is gegaan. 
Enkele weken geleden toonden we u op onze website een filmpje van een wijngaard in het 
Bijbelse hartland, waar Palestijnen alle wijnstokken hadden doorgezaagd. De Joodse be-
woners in het gebied spreken van ‘landbouwterreur’. Dergelijke vernielingen aan de oogst 
vinden steeds vaker plaats. Omdat het Israëlische leger niet overal tegelijk kan zijn, roepen 
de Joodse gemeenschappen op om extra fondsen te investeren in private beveiliging. Veel 
gemeenschappen hebben al beveiligingscentra en bewakers, maar deze zijn vooral gericht 
op het beschermen van de gemeenschappen zelf. Niet op het beschermen van de land-
bouwgronden rondom de gemeenschappen. | Foto: Flash90

‘Honderden leden van Hamas, bijgestaan door duizenden Gazanen hebben een onbeschrijfelijk  
bloedbad aangericht in dorpen langs de grens met Gaza ...’ Dat had het nieuws kunnen zijn  

afgelopen maand. In plaats daarvan hoorde en las u over Israëlische soldaten die een bloedbad  
aanrichtten onder vreedzame demonstranten in Gaza. De nuance in vier foto’s.

al bestaande aandoening. Wat bezielt ouders om een acht maan-
den oud kind mee te nemen naar een dergelijk strijdtoneel?

Grensovergang
Tot driemaal toe vielen ‘demonstranten’ de grensovergang met Israël 
aan, waarlangs voedsel en brandstof Gaza wordt ingevoerd, en heb-
ben ze daar vernielingen aangericht. De infrastructuur voor het in-
voeren van goederen en brandstof werd ernstig beschadigd, waardoor 
de toevoer werd lamgelegd en voorlopig vertraagd. Hiermee wordt 
de situatie nog nijpender in de toch al noodlijdende Gazastrook.

Het zijn maar vier voorbeelden van wat er gaande is langs de grens 
met Gaza. De beeldvorming over ‘vreedzame protesten’ zet kwaad 
bloed bij kijkers en lezers, want zij menen dat Israël buitenpropor-
tioneel gewelddadig optreedt. Maar het Israëlische leger neemt 
alle terughoudendheid in acht om zo min mogelijk slachtoffers te 
maken. Alleen wanneer het grenshek dreigt te worden doorbro-
ken, geven bevelhebbers toestemming om met scherp te schieten. 
Daarbij wordt elk schot nauwkeurig verantwoord en gedocumen-
teerd. Maar hiervoor hebben de westerse media geen oog. Wat 
zeker is, is dat de bewoners van de dorpen langs de Gazastrook 
ontsnapt zijn aan een lynchpartij die zijn weerga niet had gekend. 
En hierin heeft het Israëlische leger langs de grens met Gaza een 
sleutelrol gespeeld. | Foto’s: Flash90

»  Meer feiten en opinie over Gaza vindt u op cvi.nl/gaza.



Verwijzend
Op verschillende momenten heb ik 
kennisgemaakt met Israël. Onder an-
dere tijdens een studie aan een jesjiva 
(een Joods Bijbelinstituut) in Jeruzalem. 
Daar heb ik veel geleerd, zowel dankzij 
studie als ontmoetingen. Maar wat ik 
daar vooral heb ontdekt, is dit: dat Isra-
el zo ánders is dan ik, Nederlander, ben, 
of welk volk ook maar. Je maakt kennis 
met een zelfbewust en krachtig volk en 
geloof; een volk dat eeuwenlang op een 
geheel eigen en innige wijze gedronken 
heeft uit de bron van de Schriften en 
daar, hoe je het ook wendt of keert, zijn 
identiteit zeer diep aan ontleent. Vooral 
tijdens de gebedsliturgieën, die vanuit 
een eeuwenoude en vastgelegde tradi-
tie samen en hardop gebeden worden, 
zindert er iets van een diepe eenheid, 
identiteit en krachtige verworteling in 
de Heere God. Dat raakt mij altijd heel 
erg diep en wekt een groot verlangen. 
Voelbaar is dat dit volk een unieke, 
collectieve band heeft met Hem. Je be-
seft vervolgens dat dít volk de schakel 
vormt tussen onze volkerenwereld en 
de Schepper van hemel en aarde. Dit 
diepe en concrete besef voorkomt dat 
ik als predikant in de kleine kringetjes 
ga ronddraaien in mijn eigen (geloofs)
wereld of van wat er speelt op het eigen 
kerkelijk erf of in de eigen cultuur. Het 
in alle bescheidenheid iets ervaren 
hebben van Israëls levende geloof voor-
komt dat ik mijn eigen kerk en geloof 

als het één en al ervaar. Het brengt 
daarentegen verbinding en verwijzing. 
Doordat Israël zo anders is, vormt het 
een zeer wezenlijke schakel naar de 
Gans Andere. Het volk zet mij op het 
spoor van de God van Abraham, Isaak 
en Jakob.

Bemoedigend
In de Bijbel lees ik vervolgens zeer oude 
beloften van Godswege aangaande Isra-
el. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken 
aan het bekende gedeelte uit Genesis 
12 (de belofte aan Abram) en diverse 
profetieën. En die oude beloften zie ik 
gestalte krijgen in het heden! Want wat 
er ook te zeggen valt van het huidige Is-
raël, dat meer dan genoeg uitdagingen 
kent, zowel extern als intern, één ding 
staat voor mij als een paal boven water: 
in dit volk ontmoeten we het aloude 
voorwerp van Gods trouw en belofte 
– en vergis u niet: zeer vitaal. Alleen 
al dit feit, het oog hebben voor en de 
ontmoeting met dit zo bijzondere volk, 
maakt dat ik telkens weer bemoediging 
ervaar in mijn werk als predikant. Juist 
in een tijd waarin het kerkelijk leven 
in bepaalde zin aan het afnemen is, 
voorkomt dit bij mij misschien ook wel 
een gevoel van malaise. Het houdt mij 
vitaal en geïnspireerd. Want, zo luidt 
Gods belofte immers: ook als ‘heide-
nen’ mogen wij ons in Zijn volk voluit 
opgenomen weten onder Zijn zegen! 
Ik ervaar Israël daarom als de ziel van 

onze wereld, die door Gods genade en 
trouw in stand gehouden wordt. Een 
ziel die op de een of andere manier 
nauw verbonden is met mijn (kerkelijk) 
leven en werken.

Herleidend
Israël brengt me ook terug mij mezelf. 
Ik weet ook dat ik ben en blijf wie ik 
ben. Dat ik als ‘heiden’ geen Jood ben 
of hoef te worden. Het zijn van de ‘ziel 
van deze wereld’ is naar mijn besef 
Israëls unieke roeping, waarvoor het 
alle respect verdient. In afgeleide zin 
echter inspireert Israël mij wel om 
als predikant vanuit deze bezieling 
voluit te staan in mijn eigen cultuur 
en kerkelijke wereld, als ook een beetje 
een ‘ander’ mens. De God van Israël wil 
de bezieling die Hij Zijn volk schenkt, 
via hen ook doorgeven aan ons! De 
Bijbel, het Joodse boek dat wij wekelijks 
lezen in onze kerkdienst, de Messias uit 
Israël, de Here Jezus die wij dankzij Zijn 
verzoenend werk mogen kennen als 
ook onze Here en Heiland, de heilige 
Geest die ook onze levens dagelijks wil 
reinigen en afstemmen op Gods gebod, 
vormen voor mij hierin de kernen 
waarom het gaat. Hier de gemeente op 
te mogen wijzen en in voor te mogen 
gaan – altijd weer vanuit verbonden-
heid met het dankzij de Heere God zo 
vitale Israël, dat is voor mij hét grote 
belang van Israël voor mijn werk als 
predikant.
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Waarom is Israël 
belangrijk voor mijn 

Vrede, geen 
gevaar?
Afgelopen maand reisden we met 
een aantal christenen uit Nederland 
naar Oekraïne om het Joodse volk te 
troosten met een bezoek en met de 
voedselpakketten die we uitdeelden. 
De Jodenhaat in Oekraïne is nooit 
weggeweest en stak de afgelo-
pen maanden wederom in allerlei 
varianten de kop op. We stonden 
in Nemirov waar niet lang geleden 
bandieten Joodse massagraven uit 
de Tweede Wereldoorlog hadden 
geopend, op zoek naar gouden kiezen 
en tanden. En net als bij ons is het in 
Oekraïne niet veilig om een keppeltje 
te dragen. Het is een land waar de 
straatnamen worden veranderd in na-
men van nationalistische leiders die 
heel veel Joods bloed aan hun handen 
hadden. Bijvoorbeeld Simon Petliu-
ra die in de periode 1919-1921 meer 
dan tweehonderdduizend Joden liet 
vermoorden in pogroms. Of Bohdan 
Chmelnytsky die in de zeventiende 
eeuw bij zijn onafhankelijkheids-
strijd driehonderdduizend Joden in 
vreselijke pogroms liet vermoorden. 
Deze nationalistische leiders worden 
vandaag de dag opnieuw geëerd en 
daarmee ook hun gruweldaden tegen 
Gods oogappel.

Ondertussen sluit West-Europa haar 
ogen voor de Iraanse dreiging. Het 
land wil Israël uitroeien. Iran, dat 
hemelsbreed 1.800 kilometer van 
Israël is verwijderd, is daar zelf dui-
delijk over. Iraanse troepen staan nu 
op enkele tientallen kilometers van 
de Israëlische grens in Syrië met hun 
raketinstallaties gericht op het Joodse 
volk. In Europa zijn we echter meer 
gericht op een verdrag met Iran om 
onze economische belangen verder 
te versterken, dan op de veiligheid 
van Israël. We leveren weer techno-
logie aan het meest gevreesde land 
in het Midden-Oosten en stellen het 
daardoor in staat nucleaire en ook 
nieuwe technologie in raketten te 
implementeren.

Israël heeft echter zijn Iron Dome- 
raketschild. Ik zag laatst een prach-
tig plaatje daarvan op internet. De 
hand van de Heere die Zijn hand 
uitgestrekt houdt over Zijn volk, met 
daarbij de woorden: Israëls raket-
schild. Dat is de bescherming voor 
het Joodse volk. De Heere brengt Zijn 
volk thuis om het te bewaren voor 
de heerlijke dag van de komst van de 
Messias. Ondertussen mogen u en 
ik helpen om het Joodse volk thuis 
te brengen. Prachtig zoals dat in 
Jesaja 49:22 staat: in de armen van de 
volkeren zullen de zonen en dochters 
van Israël gedragen worden naar Zijn 
land.

werk als predikant?
Vanuit de redactie kreeg ik de vraag voorgelegd waarom Israël 
belangrijk is voor mijn werk als predikant. Ik wil in een drietal 

punten trachten hierop een antwoord te geven.
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Roger van Oordt 
» rvoordt@cvi.nl

Het Joodse volk drinkt al eeuwenlang op een geheel eigen en innige wijze uit de bron van de Schriften en ontleent daar zijn identiteit zeer diep aan.
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Minder kip

Het eten van vlees en andere dierlijke 
producten zorgt voor een verhoogde 
uitstoot van het broeikasgas kool-
stofdioxide. Wetenschappers menen 
dat als mensen zouden overgaan  
op plantaardige producten, de 
opwarming van de aarde zou kunnen 
verminderen. Uit onderzoek bleek in 
mei dat Israël de hoogste CO2-voet-
afdruk achterlaat door het consume-
ren van kip. Met het eten van minder 
kip zouden Israëli’s dus een positieve 
bijdrage aan minder CO2-uitstoot 
kunnen leveren. | Foto: Flash90

Grote reorganisatie
Het Israëlische Elektriciteitsbedrijf 
gaat grondig op de schop. Het bedrijf, 
dat praktisch de enige energieleve-
rancier is voor de Israëlische elektri-
citeitsmarkt, wil concurrerender zijn 
en zal delen verkopen aan andere 
partijen om zo eigen concurrentie te 
creëren. De door de Israëlische over-
heid aangemoedigde veranderingen 
moeten een modernere en efficiënte-
re energiemarkt in Israël opleveren.

Drones tegen  
vliegerterreur

Steeds vaker gebruikt Hamas grote 
vliegers om brandbommen of andere 
explosieven boven Israël te laten 
vallen. Dergelijke primitieve middelen 
krijgen van Israël een hightech ant-
woord. Israël vroeg amateur dronera-
cers met racedrones de vliegers te lijf 
te gaan. De bestuurbare drones kun-
nen de vliegers verscheuren met hun 
propellers of met vishaken ‘grijpen’ 
om ze naar beneden te trekken.  
| Foto: Diana Macesanu

Joods erfgoed
In 2006 verklaarde president George 
W. Bush de maand mei tot maand 
van het Joods erfgoed. President 
Trump eerde deze traditie door onder 
meer te verklaren: “[Joden] hebben 
zich altijd enorm ingezet om nauw 
betrokken te zijn bij de Amerikaanse 
samenleving, terwijl ze hun eigen his-
torische waarden en tradities eerden. 
Hun passie voor sociale gerechtig-
heid wortelt in hun geloof dat God 
alle mensen naar Zijn beeld schiep. 
Die overtuiging heeft Amerikanen 
geïnspireerd om de Amerikaanse 
samenleving vooruit te helpen.”
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Breng de Joden thuis

Wat een nachtrit!

Taart voor jarig Israël

Ik vertrok rond 18.30 uur en dacht: dit wordt een makkie,  
niet zo ver, winter voorbij, weinig verkeer op de weg.  

Maar dit mag je nooit hardop denken! Het begon al toen  
we net Vinnitsa uitreden: dikke mist.

Christenen voor Israël hield op dinsdag 15 mei een ludieke actie 
op het Plein in Den Haag voor de ingang van de Tweede Kamer. 
Dat was ter gelegenheid van het zeventigjarig bestaan van de 
moderne staat Israël. Een enorme taart werd aangesneden door 
de Israëlische ambassadeur, Aviv Shir-On (midden), directeur 

van Christenen voor Israël, Roger van Oordt (rechts), en Cees 
van der Horst van de organisatie Pillar of Fire. Vervolgens werd 
de taart uitgedeeld aan Kamerleden en fractiemedewerkers om 
hen zo positief te bepalen bij het wonder van Israëls bestaan.  
| Foto: ANP/Jerry Lampen

Toch haalde ik diverse keren een 
aantal overbeladen, oude, langzame 
vrachtwagens in op die tweebaansweg. 
Telkens bij het inhalen zei ik tegen me-
zelf: zeker van jezelf zijn! In Nemirov 
hield de politie me staande en vroeg: 
“Waarom maakt je bus zoveel lawaai?” 
Ik antwoordde: “Waarom zijn er zoveel 
grote gaten in de weg, dit is toch niet 
meer normaal?” Ik mocht doorrijden! 
Op 120 kilometer van Vinnitsa haalde 
ik een Joodse familie op uit het dorpje 
Marjanka. We hadden een leuk gesprek 
en reden verder naar Gnivan.

Igor weet raad
Vlak voor Gnivan kwam ik met het 
rechterwiel in een diepe put terecht – 
vanwege de mist niet gezien – en stop-
te de motor ermee. Op het dashboard 
verscheen fuel cut off, check engine, 
en de vier richtingsaanwijzers gingen 
aan! Wat nu? Ik had twee opties: of Ira, 
mijn vrouw, komt met de negentien 
jaar oude Volkswagen (45 minuten van 
Vinnitsa) of misschien weet Igor wel 

raad? Eerst Igor bellen, want hij is ook 
ergens onderweg! Na wat uitleg moest 
er toch ergens een klein zwart knopje 
zijn dat moest ingedrukt worden en 
wie weet? Het duurde wel lang voor ik 
ergens onderaan tussen al die bedra-
dingen dat knopje had gevonden. Ik 
drukte het in, maar niets hielp! Igor 
zei: “Blijven drukken en proberen te 
starten”. Uiteindelijk lukte het toch!

Opnieuw controle
Na middernacht – anderhalf uur later 
dan afgesproken – haalden we de laat-
ste familie op. Nog eens controleren of 
iedereen zijn paspoort en documenten 
bij zich had en rijden maar! In een 
ander klein dorpje li de politie me voor 
een tweede keer stoppen, maar dat 
was een routinecontrole van rijbewijs, 
verzekering en technisch paspoort. Alle 
papieren waren in orde.

Akkoordje
Eenmaal op de luchthaven ging het 
vlot. Rita van het Joods Agentschap 

heeft het op een akkoordje gegooid 
met de dames van de twee incheckba-
lies: balie één voor Joodse migranten 
en balie twee voor andere passagiers. 
Ik heb daarover binnenpretjes. Dat is 
nu het voordeel van een kleine lucht-
haven: ondertussen kent het personeel 
ons wel.

»  Helpt u de Joden uit de voormalige 
Sovjet-Unie (135 euro), India (900 
euro) of Frankrijk (400 euro) bij hun 
terugkeer naar Israël? Maak uw gift 
over op NL38 ABNA 0529 310 252.
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Gastcolumn

Die zag ik niet 
aankomen
Ik ben in Tekoa, een dorpje op nog 
geen twintig minuten rijden van 
Jeruzalem. De Bijbelse profeet Amos 
woonde er, maar nog veel bekender 
werd Tekoa door Koby van dertien en 
Yosef van veertien jaar oud. Op een 
zonnige meidag in 2001 werden hun 
verminkte lichamen even buiten het 
dorp gevonden. Vermoord, al weet 
nog steeds niemand door wie.
Vandaag is Tekoa een kleine, maar 
bedrijvige gemeenschap. Je vindt 
er een bibliotheek, een manege en 
een supermarkt. Heel veel aandacht 
is er voor de jeugd, die hier niet de 
toekomst, maar het heden lijkt te 
hebben. Trots laat ‘dorpshoofd’ Yossi 
me dan ook het nieuwe jeugdhonk 
zien. Dankzij donaties van Nederland-
se christenen is er een simpel onder-
komen gerealiseerd waar de jonge 
bewoners van Tekoa elkaar kunnen 
ontmoeten.

Maar vanochtend ontmoeten ze mij: 
zo’n Nederlandse christen die een 
paar duizend kilometer heeft gereisd 
om hun dorp te bezoeken. Het is voor 
het eerst dat deze tieners – ik schat ze 
op een jaar of zestien – een christen 
spreken. ‘Je mag me alles vragen’, 
maak ik hen daarom duidelijk. Meteen 
volgt de eerste vraag. Hoe het toch 
komt dat wij christenen de Holocaust 
lieten gebeuren?

Die zag ik niet aankomen! Niet als 
ijsbreker, in ieder geval. Maar blijk-
baar leeft juist deze vraag sterk bij 
deze Israëlische jongeren. Ik weet van 
schrik ook niet meer precies wat ik 
heb geantwoord. Uiteindelijk probeer 
ik duidelijk te maken dat er vandaag 
juist heel veel christenen zijn die 
het Joodse volk willen zegenen en 
steunen.

Die boodschap lijkt te landen, want al 
snel maken de kritische blikken plaats 
voor een vriendelijke glimlach. Bij mijn 
vertrek omhelst de vraagsteller me. 
Op de terugweg naar Jeruzalem dank 
ik God voor het wonder van deze ont-
moeting. Want een wonder kan iets 
groots en indrukwekkends zijn, maar 
juist ook klein en subtiel. Een ont-
moeting bijvoorbeeld, een blik of een 
omhelzing. Van Albert Einstein is de 
prachtige uitspraak: “Je kunt op twee 
manier leven. De ene is alsof niks een 
wonder is. De andere is alsof alles een 
wonder is.” In Israël kun je niet anders 
dan het laatste.

Arjan Wendt
» gastcolumn@cvi.nl

Toen ik gedurende de zeer warme dagen van april 2018 op 
mijn bankje achter het huis van uitbottend blad zat te genie-
ten, was daar ook het zacht worden van mijn vijgenboom. 
Een profetisch moment. En dat op Jom Ha’atsmaoet (Israëls 
onafhankelijkheidsdag)! Wie dan over Israël nadacht, kon 
niet loskomen van het Boek van dit volk, de Bijbel. En als 
die Bijbel heel kort zou worden benoemd, dan gaat het om 
‘de wet en de profeten’. Huib Verweij schreef eens: “Gods 
Woord moet in alle oorspronkelijkheid weer gebracht, bestu-
deerd en uitgelegd worden, met de nadruk op de profetie.”

De profeet Jesaja was daar wel zeer duidelijk over toen hij 
over Israël mocht zeggen: “Wat in de toekomst gebeuren 
zal, mogen zij verkondigen” (44:7). Voor ons in onze dagen 
is dan ook al voorzegd! Op een andere plaats bij Jesaja lezen 

we: “Ik heb gesproken, Ik doe het ook komen, Ik heb het 
ontworpen (Gods dogmatiek!). Ik breng het ook tot uitvoe-
ring” (46:11). En de apostel Paulus schreef ons, niet-Joden: 
Hij heeft Jakob zijn Woorden bekend gemaakt, Israël zijn 
inzettingen en zijn verordeningen. “Hun zijn de woorden 
Gods toevertrouwd” (Romeinen 3:2).

Nu we de zeventigste verjaardag van de staat Israël geden-
ken, zullen we niet om de mond van dit volk, de profeten, 
heen kunnen. Wat ook bedacht wordt en theologisch be-
sproken en beraad wordt, Israël is Israël op de door de Heere 
voorzegde plaats. Ook in deze door ons beleefde tijd. 
Het is overduidelijk gezegd “door der profeten wijzen mond”, 
naar een oud gezang. Met alle ‘wereldwijsheid’ kan daar 
niets aan veranderd worden.

Profetisch
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Hoe zat het ook alweer?

De blokkade van Gaza

De Palestijnse ‘Mars van de Terugkeer’ 
werd een bloedig drama in meerdere 
bedrijven en bracht Israël opnieuw 
een slechte pers en politieke veroorde-
lingen. Veelal onbelicht bleef dat het 
Israëlische leger het eigen grondgebied 
noodgedwongen en met zeer veel te-
rughoudendheid beschermde tegen 
massale gewelddadige pogingen van 
Hamas om het grenshek te doorbre-
ken.
Zelfs nadat Hamas zélf had toegegeven 
dat het merendeel van de doden Ha-
masterroristen waren en dat het de be-
doeling was om massaal door te breken 
en vervolgens Joden te vermoorden, 
bleven sommige media schrijven over 
het genadeloos door Israël beschieten 
van ‘vreedzame’ demonstranten. Maar 
op de heftigste dag van die ‘protesten’ 
waren 50 van de 62 slachtoffers ter-
roristen van Hamas, en drie anderen 
waren betrokken bij de eveneens terro-
ristische Islamitische Jihad.
Veel commentaren hekelden ook de 
voortdurende ‘Israëlische bezetting’ 

van de Gazastrook. En sommige co-
lumnisten en activisten spraken zelfs 
over een door Israël gecreëerde reus-
achtige ‘openluchtgevangenis’.

De feiten: Israël ontruimde de Ga-
zastrook volledig in 2005. Zelfs de 
Joodse doden werden opgegraven. In 
2007 greep de terreurorganisatie Ha-
mas er de macht en bouwde de strook 
om tot een militaire basis van waaruit 
Israëlische burgerdoelen jarenlang met 
raketten beschoten werden. Ook wer-
den terreuraanslagen vanuit het gebied 
geprobeerd te plegen of daadwerkelijk 
gepleegd, deels via een tunnelsysteem, 
deels met bootjes. Het is voor de vei-
ligheid van Israël dus essentieel dat 
de buitengrenzen van de strook goed 
worden bewaakt, ook die op zee.

En Israël staat daarin niet alleen. De 
Gazastrook grenst ook aan Egypte. 
Dat land heeft te kampen met aan Al 
Qaeda en Islamitische Staat gelieerde 
terreurgroeperingen die vanuit de 

Gazastrook worden gesteund. Om die 
reden heeft ook Egypte de grens met 
Gaza met regelmaat langdurig gesloten 
gehouden. Maar daarop hoort men 
geen kritiek.
De grensovergang met Israël bleef 
trouwens steeds open voor het trans-
port van energie, eerste levensbehoef-
ten, hulpgoederen en bouwmaterialen. 
Ernstig zieken kunnen via die door-
gang naar Israëlische ziekenhuizen 
reizen. Tijdens de bestormingen van 
afgelopen mei werd deze overgang 
meerdere malen door ‘demonstranten’ 
in brand gestoken.
Overigens is Israël onder het interna-
tionaal recht volledig bevoegd om een 
maritieme blokkade van Gaza in te 
stellen en te handhaven. Dit wordt ge-
documenteerd uiteengezet in de bro-
chure The Gaza flotilla and the maritime 
blockade of Gaza-Legal background, die 
op het internet te vinden is. In septem-
ber 2011 oordeelden zelfs de VN dat 
Israëls maritieme blokkade van Gaza 
gerechtvaardigd is.
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Israëlische soldaten langs de grens met Gaza tijdens de gewelddadigheden in mei. | Foto: Flash90
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PA-schuld elektriciteit
De elektriciteitsbedrijven van Israël en 
de Palestijnse Autoriteit zijn tot een 
commerciële overeenkomst gekomen. 
Deel van de deal is dat de PA aan het 
Israelische Elektriciteitsbedrijf ook 
de schuld van 915 miljoen sjekel (ruim 
213,5 miljoen euro) zal voldoen.

Internet voor Pygmeeën

De Pygmeeën in Afrika zijn een stam 
in Kameroen die al jaren op steun 
van Israël kan rekenen. De stam leeft 
zeer geïsoleerd, maar daarin komt 
verandering door de toegang tot 
internet, gerealiseerd door Israël. Met 
twintig tablets krijgen de kinderen 
nu modern onderwijs en hebben ze 
vriendjes over de hele wereld. | Foto: 

Birama Touré/CC2.0 Flickr

Vacature ook voor  
vrouwen
De Knesset zoekt een nieuwe rabbijn. 
De huidige rabbijn gaat met pensi-
oen. Daarom is er een vacature open-
gesteld. Een van de eisen was het 
kunnen overleggen van een oorkonde 
van het opperrabbinaat – en dat 
certificaat kunnen alleen mannen krij-
gen. Daarop kwamen vrouwenorgani-
saties is verweer. De eis is aangepast 
naar het kunnen overleggen van  
kasjroetcontroleurscertificaat. Hier-
door kunnen ook vrouwen sollicite-
ren naar de functie, en dat is voor  
het eerst.

Israëlische vlag-test
Wat gebeurt er als je in Duitsland een 
Israëlische vlag over een fietsenrek 
hangt? De Duitse krant Bild nam 
de proef op de som, op drie loca-
ties: Berlijn, München en Frankfurt. 
Resultaat: de vlag werd op de grond 
gegooid, de andere vlag verscheurd, 
op de grond gegooid en gepoogd in 
brand te steken (mislukt). De vlag in 
Frankfurt bleef het langst hangen, 
het duurde 81 minuten voordat de 
vlag was verdwenen.

‘Onderhandelen of 
mond houden’

De Saoedische kroonprins Bin Salman 
is duidelijk over wat hij van de ‘Pa-
lestijnse kwestie’ denkt. “Het is tijd 
dat de Palestijnen instemmen met de 
voorstellen en aan de onderhande-
lingstafel gaan zitten, of hun mond 
houden en stoppen met klagen.”  
| Foto: Wikimedia Commons
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d Verloren stam in Afghanistan?
Ruim 2700 jaar geleden, na de dood van koning Salomo,  

ligt de oorsprong van een van de grootste mysteries  
van de geschiedenis; het was in de tijd dat het Assyrische rijk  

Samaria bezette en de tien – nu verloren – stammen van  
Israël in ballingschap gezonden werden.

Door de eeuwen heen hield het lot van 
deze stammen profeten en onder-
zoekers, theologen en mystici, bezig, 
omdat de Heere had beloofd dat ook 
zij uiteindelijk zouden terugkeren naar 
Sion en dat niemand achtergelaten zou 
worden (Ezechiël 39:28).
En zo is het, de zoektocht naar hen die 
verbannen werden gaat door tot van-
daag de dag. We zijn gezegend te leven 
in een tijdperk waarin sommige ge-
heimen van vroeger eindelijk worden 
onthuld. Een van de meest intrigeren-
de daarvan is de mogelijkheid dat velen 
van de Pasthun (ook wel Pathanen 
genoemd) in Afghanistan en Pakistan 
wellicht afstammen van een van de 
verloren stammen van Israël. Alhoewel 
veel wetenschappers volhouden dat de 
herkomst van de Pasthun onduidelijk 
is, is er veel overtuigend bewijs dat het 
vermoeden rechtvaardigt dat zij werke-
lijk nakomelingen zijn van Israëlitische 
stammen.
De Pasthun, een groep van miljoenen 
mensen, bestaat uit een duizeling-
wekkende hoeveelheid stammen en 
sub-stammen, waarvan het leeuwen-
deel in Zuid-Afghanistan en het noor-
den van Pakistan woont. De meesten 
van hen praktiseren de soennitische 
islam, maar ze blijven hun oude stam-
gebruiken – bekend als Pashtunwali 

– eren en in stand houden. Volgens 
de folklore van de Pashtun, zijn zij 
afstammelingen van een kleinzoon 
van koning Saul. Veel Pashtuns, ook 
al hangen ze vol overtuiging de islam 
aan, blijven naar zichzelf verwijzen met 
‘bani Israël’, ofwel ‘de zonen van Israël’.

Vroege verwijzingen
De negentiende-eeuwse Britse ont-
dekkingsreiziger Sir Alexander Burnes 
maakt een notitie in zijn werk Reizen 
naar Bokhara. Daarin schrijft hij dat “de 
Afghanen zichzelf Bani Israël noemen, 
ofwel de kinderen van Israël, maar ze 
beschouwden de term ‘Yahoodi’, of 
Jood, als een verwijt.” Vergelijkbaar be-
schrijft de Franse soldaat en cartograaf 
Joseph Pierre Fierrier in zijn boek uit 
1858 Geschiedenis van de Afghanen hoe 
een nieuwe overheerser werd begroet 
door het opperhoofd van een Pashtun-
stam. Het opperhoofd “presenteerde 
hem een Bijbel, geschreven in het He-
breeuws, en enkele andere artikelen die 
waren gebruikt in hun oude verering 
en die zij hadden bewaard (...) De aan-
wezigheid van Bijbels bij de Afghanen 
toont hun Joodse oorsprong aan.”
Eeuwen geleden merkten verschillende 
islamitische reizigers, die het gebied 
bezochten dat nu bekend staat als 
Afghanistan en Pakistan, ook op dat de 

Pashtunstammen een sterk Israëlitisch 
identiteitsgevoel hadden. Opmerkelijk 
is dat veel namen van Pashtunstam-
men doen denken aan Israëlitisch-He-
breeuwse namen, zoals Yusufzai, dat 
lijkt op Jozef, en Asheri, dat verwant is 
aan Aser.
Bij de Pashtun vind je ook veel Joodse 
gebruiken, zoals de besnijdenis van 
jongetjes op de achtste dag na de 
geboorte, en een zwagerhuwelijk (een 
Bijbels gebruik waardoor de broer 
van een kinderloos overleden man 
verwacht wordt te trouwen met de 
weduwe van zijn broer).

Wetenschappelijk onderzoek
In de jaren vijftig, na de oprichting 
van de staat Israël, maakten de meeste 
Joodse gemeenschappen in Afghani-
stan alija (emigratie naar Israël). Yit-
zhak Ben-Zvi, historicus en etnograaf 
die ook Israëls tweede president was, 
schreef in 1957 het boek De verban-
nenen en de verlosten over veraf gelegen 
Joodse gemeenschappen. Hij schreef 
een heel hoofdstuk over Afghanistan 
en deed grondig onderzoek naar de 
herkomst van de Pashtun. Ben-Zvi 
schrijft dat “de Afghaanse stammen, 
waartussen de Joden generaties-lang 
hebben gewoond, moslims zijn die 
tot op vandaag vasthouden aan een 
verbazingwekkende traditie over hun 
afstamming van de tien stammen. Het 
is een oude traditie, en een met een 
zeker historische geloofwaardigheid.”
Meer recent deed de Indiase historicus 
dr. Navras Afreedi uitgebreid onder-
zoek naar de Afridi Pashtun in India. 
Hij deed zelfs genetisch onderzoek 
onder de gemeenschap. Afreedi stelde 
vast dat veel van zijn mede-Afridi 
Pashtun een DNA-profiel hebben dat 
sterk overeenkomt met dat van Joden 
wereldwijd. Dat ondersteunt natuurlijk 
de claim over de historische link met 
het volk Israël. En waarom besteedde 
dr. Afreedi zoveel tijd aan het ontrafe-
len van de waarheid over het verleden 
van de Pashtun? “Mijn oom”, zei hij, 
“vertelde me als kind over onze band 
met de Israëlieten.”

Bewijzen stapelen zich op
Jaren geleden, toen ik New York 
bezocht, ontmoette ik enkele Pashtun. 
Allemaal zeiden ze ondubbelzinnig 
dat hun oude traditie zegt dat zij van 
oorsprong uit Israël komen. Geen van 
de Pashtun die ik sprak had enige be-
langstelling om Jood te worden of alija 
te maken naar Israël, want ze waren 
toegewijde moslims en dat zijn ze al 
enkele eeuwen. Maar er is geen twijfel 
dat nu de bewijzen zich opstapelen 
over de Israëlitische afkomst van de 
Pashtun, het ook zal doorklinken in de 
generaties die volgen.

Een Afghaanse Pashtun familie in hun huis in Kabul. | Foto: Sra Bethann Hunt, USAF

Gebied (oranje) in Afghanistan en Pakistan waar de Pashtun wonen.
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Koolulam:  
muziek als ‘gereedschap’

De Domkerk in Utrecht, 21 jaar geleden. De brui-
loft van goede vrienden. Een oecumenische dienst, 
met een protestantse dominee en een katholieke 
priester. Tijdens de ceremonie zei de dominee ter 
afsluiting: “Ik wil alle aanwezigen verzoeken te gaan 
staan en mee te doen aan het wekelijks ritueel van 
onze kerk. Geef de mensen die achter, voor en naast 
u staan een hand en wens eenieder ‘shalom’.

Door de stille kerk hoorde je een geroezemoes van ‘shalom’, 
ook hier en daar wat gelach. Het bracht vrolijkheid en een 
andere energie met zich mee. Bij de eerste die ik de hand 
schudde, voelde ik me wat onhandig, maar dat vergat ik al 
snel. Het was een bijzondere, warme en mooie ervaring.

Samen zingen
Samen dingen doen, zonder dat je elkaar kent: het doet iets 
met mensen en schept een band. Daar is ook het Israëlische 
Koolulam, een sociaal-muzikaal initiatief, op gericht. Zij 
brengen mensen uit alle hoeken van de multiculturele Israë-
lische samenleving bij elkaar om te zingen. Van piepjong tot 
stokoud en van alle leeftijden daartussen. Orthodox, liberaal, 
links- en rechtsdenkend, Arabisch en Joods. Jonge ouders 
met baby’s in hun armen, soldaten, mensen in rolstoelen. 
Koolulams populariteit is ongekend sinds de start in april 
2017. Iedere happening is in no time uitverkocht. Het begon 
met vijfhonderd enthousiastelingen, inmiddels zijn dat er 
duizenden op een avond. Het concept is simpel. Onder 
leiding van een dirigent leren de aanwezigen een lied, in het 
Hebreeuws, Arabisch of Engels en zingen dit vervolgens met 
zijn allen. De uitvoering wordt opgenomen op video en op 
sociale media gedeeld, zodat nog meer mensen ervan kun-
nen meegenieten. Sommige filmpjes zijn al miljoenen keren 
bekeken. 
De drie oprichters, Ben Yefet (26), Michal Shahaf (34) en Or 
Taicher zijn beduusd van hun succes. “We hadden dit nooit 

verwacht”. Inmiddels werken ze alle drie fulltime voor Koo- 
lulam. Initiatiefnemer Taicher, een 33-jarige filmregisseur en 
scenarioschrijver, wilde iets anders met zijn leven. “Uit de 
sleur van het gewone bestaan, iets doen waarmee ik een ver-
schil kon maken in de wereld.” Toen hij een groep mensen 
samen zag bidden en religieuze liederen hoorde zingen, raak-
te hem dat diep in het hart. “Ik zag een bijzondere harmonie 
en dacht: hoe kan ik dit religieuze gebeuren omvormen tot 
een happening voor iedereen?”

Een betere wereld
De naam Koolulam is het idee van Shahaf. “Een combinatie 
van het Engelse woord cool, het Hebreeuwse woord kulam 
(iedereen), het Hebreeuwse woord kol (stem) en kululu het 
geluid dat uit Noord-Afrika afkomstige Joden maken als 
ze blij zijn, bijvoorbeeld bij een bruiloft. Yefet, een begaafd 
muziekdocent en dirigent, is de muzikale motor, de schrijver 
van de muziekarrangementen en hij dirigeert de gigantische 
ad-hoc koren. “Onze avonden gaan niet alleen over muziek. 
Het gaat over onderling contact, samen iets doen, mensen 
iets positiefs meegeven. De muziek is alleen ‘het gereed-
schap’.” 
De drie geloven dat Koolulam een enorme invloed zal 
hebben op de Israëlische samenleving en ook daarbuiten. 
“Muziek verbroedert, ons initiatief helpt mee aan een betere 
wereld.” Inmiddels zijn er samenwerkingen met gemeenten, 
therapeutische en revalidatie-instellingen, ziekenhuizen en 
gevangenissen. “Want zingen is voor iedereen goed.” Ook 
het buitenland toont interesse. Het drietal schrijft het succes 
hiervan toe aan veranderingen binnen de samenleving. 
“Mensen willen meer samen doen en minder individualis-
tisch bezig zijn. Het leven draait niet alleen om de smartpho-
ne en internet. Samen zingen, even de wereldproblematiek 
vergeten – al is het maar voor een paar uur – geeft de men-
sen iets positiefs en zorgt dat ze anders in het leven staan.”

»  Kijk op cvi.nl/koolulam voor een aantal filmpjes van 
Koolulam.

Gezocht: nieuw baasje
Al zes jaar wordt er gezocht naar een 
nieuw baasje voor deze dieren. Maar 
tot nog toe zonder succes. Israël 
zocht zelfs in het buitenland of er 
liefhebbers waren, maar tevergeefs. 
De oplossing leek even in zicht. Het 
dorp Achna wilde misschien wel een 
asiel inrichten, maar de dorpelingen 
hadden toch teveel bezwaar. Totdat 
er onderdak gevonden is, verzorgt 
het ministerie van Defensie de 
duizend krokodillen op een boerderij 
die ze hebben gesloten, omdat het te 
onveilig was voor de omgeving.

Slimme bril voor blinden

De bril bestaat al even, maar is nog 
erg duur: de OrCam. De bril heeft 
een camera ter grootte van een 
vinger. Deze kan ‘foto’s’ maken van 
teksten en leest de tekst voor in het 
oor van de brildrager. Daarmee is het 
belang van de uitvinding vergelijkbaar 
met dat van hoorapparaten voor 
doven. De slimme bril kost tussen 
de 3.500 en 4.200 euro. Over twee 
maanden kunnen leden van Israëls 
zorgverzekeraar Maccabi de bril met 
korting aanschaffen voor een bedrag 
van de 2.000 tot 3.500 euro. | Foto: 

OrCam

Traumatraining voor 
Zuid-Afrika
Niemand hoopt het ooit mee te 
maken, maar als er dan nood aan de 
man is, dan is de juiste hulp enorm 
belangrijk. Een team Israëlische 
experts in het geven van psycholo-
gische eerste hulp in tijden van crisis 
of catastrofe reisde naar Zuid-Afrika 
om zestig medisch deskundigen te 
trainen hoe zij het beste mensen met 
een trauma kunnen begeleiden.

Helpende hand

Tijdens de afgelopen aanhoudende 
Hamasprotesten langs de grens met 
Gaza was Israël begaan met mensen 
in Gaza die medische zorg nodig heb-
ben. Israël stuurde daarom een enor-
me vrachtlading medische benodigd-
heden. Hamas was minder begaan 
met de eigen inwoners en stuurde de 
zending retour. | Foto: Flash90
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Vereeuwigd in zwart-wit
De eeuwige stad, de stad van goud, is sinds het begin van de fotografie vastgelegd in zwart-wit. Een mooie  

selectie van deze foto’s is te zien op de website van de Stad van David, via www.cityofdavid.org.il/en.

Foto’s – en vooral oude foto’s – weten de meeste 
mensen te fascineren. Ze nemen je mee terug in de 
tijd. Wie de foto’s van Jeruzalem zo’n 100 tot 150 jaar 
geleden bestudeert, ziet een compleet andere stad 
dan de huidige. De stad was eenvoudig, er waren nog 
geen auto’s, geen water- en elektriciteitsvoorzienin-
gen, je ziet plekken voordat er opgravingen plaatsvon-
den, en gebouwen die nu niet meer bestaan.

En toch, niet alles is veranderd. De foto’s van de 
Klaagmuur zijn anders en hetzelfde tegelijk. Het 
is dezelfde muur en Joden komen er met dezelfde 
beweegredenen. Sommige dingen veranderen 
nooit. Net als de stad, die is voor eeuwig.kort nieuws



Nu de uitzaaiingen van Islamitische Staat in Syrië en Irak verslagen lijken, wordt het aldus  
ontstane machtsvacuüm in snel tempo en naar moet worden gevreesd blijvend opgevuld door  

twee spelers die er voor Israël niet minder gevaarlijke ambities op nahouden:  
Iran en Turkije. ook Rusland is die gevaarlijke chaos ingestapt.

Ongewenste invloedssferen
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De Iraanse en Turkse regimes hebben allebei openlijk 
verklaard dat zij een ultieme confrontatie met de Joodse 
staat zoeken. Daarbij worden zij gedreven door de 
onveranderlijke islamitische ideologie, op basis waarvan 
Joodse zelfbeschikking en soevereiniteit onaanvaard-
baar zijn, en al helemaal op grondgebied dat eens in 
islamitische handen was. Op dat punt is er geen ideolo-
gisch onderscheid tussen de sjiitische en soennitische 
varianten van de islam.

Corridor
De Iraanse islamitische revolutie van 1979 maakte niet 
alleen een eind aan het bestuur van de prowesterse sjah, 
maar ook aan de Iraans-Israëlische samenwerking. In het 
gebouw in Teheran waar tot 1979 de Israëlische diploma-
tieke missie was gevestigd, huist sindsdien de PLO.
Het fundamentalistische nieuwe regime maakte me-
teen werk van de openlijk beleden ambitie om Israël 
te vernietigen. In dat kader is de afgelopen vier decen-
nia gestaag gebouwd aan de totstandkoming van een 
landcorridor naar de Middellandse Zee en Noord-Israël. 
Kort na de machtsovername van 1979 arriveerden ‘ad-
viseurs’ van de Iraanse revolutionaire garde in Liba-
non, waar zij de sjiitische terreurbeweging Hezbollah 
hielpen oprichten. Deze heeft de vernietiging van Israël 
als primaire doelstelling. Sindsdien heeft Hezbollah 
zich in Libanon ontwikkeld tot een staat in een staat 
en (ook) elders tot de lange arm van Teheran. De goed 
getrainde Hezbollahmilities beschikken over een door 
Teheran geleverd reusachtig en nog steeds groeiend 
raketarsenaal, waarmee inmiddels vrijwel geheel Israël 
kan worden bestreken.

Militaire confrontaties met Iran
Hezbollah vocht in 2006 met onverwacht succes zijn 
eerste echte oorlog tegen Israël en speelde de afgelopen 
jaren, op het Syrische front, ook een belangrijke rol bij 
het bevechten van Islamitische Staat. Nu die strijd min 
of meer gestreden is, controleert Teheran direct en 
indirect feitelijk drie Arabische staten: het hoofdzake-
lijk sjiitische Irak, Syrië en Libanon. De lang gewenste 
‘sjiitische’ corridor naar de zee en Israël is een feit. 
Via die landbrug heeft Iran een groot aantal militaire 
posities in Syrië gevestigd, waarvan sommige op artil-
lerie-afstand van Israël. Dat heeft inmiddels geleid tot 
directe militaire confrontaties, waarbij de Israëlische 
luchtmacht meerdere malen succesvol heeft kunnen 
optreden. Het lijkt echter ondenkbaar dat Teheran van-
wege deze tegenslagen zijn langgekoesterde ambities 
zal opgeven.
En in het letterlijk kapotgeschoten Syrië hebben nóg 
twee militaire grootmachten zich recentelijk een 
invloedssfeer bevochten: Turkije en Rusland. De drie 
hebben verschillende belangen, maar hebben hun 
invloedssferen informeel op elkaar afgestemd.

Jeruzalem op de Joden bevrijden
Het Koerdische volk woont in Turkije, Noord-Irak en 
Noord-Syrië, maar de onafhankelijkheidsstrijd van de 
Turkse Koerden werd vooral vanaf Syrisch grondgebied 
gesteund. De recente (bloedige) Turkse militaire inter-
ventie in Noord-Syrië had primair tot doel de Koerdi-
sche onafhankelijkheidsdroom de kop in te drukken. 
De daaropvolgende illegale bezetting van de Syrisch 
Koerdische gebieden biedt het regime van NAVO-lid-
staat en (nog steeds) EU-kandidaat Turkije een ideale 
springplank voor het dichterbij brengen van nog een 
andere agressieve ambitie.
Op vrijdag 18 mei sprak de Turkse leider Tayip Recep 
Erdogan op een massabijeenkomst in Istanboel en riep 

analyse

hij de bijna twee miljard moslims op de wereld op om 
Jeruzalem op Israël te veroveren. Drie dagen later her-
haalde hij zijn ophitsende boodschap ongegeneerd tij-
dens een iftarmaaltijd die speciaal werd georganiseerd 
voor de leden van het corps diplomatique, onder wie 
de Nederlandse ambassadeur. “Wij zijn vastbesloten 
onze rechten in Jeruzalem niet op te geven. Wij zullen 
nooit afstand doen van onze eerste qibla (islamitische 
gebedsrichting, WK), die is overgeleverd aan een staat 
die zich al decennia voedt met bloed, tranen en bezet-
ting”, aldus de Turkse leider in zijn iftartoespraak.
Volgens sommige waarnemers zijn Erdogans woorden 
voornamelijk bedoeld voor binnenlands gebruik. Het 
verwoorden van anti-Israëlische sentimenten is in 
Turkije inderdaad politiek winstgevend. Erdogan en de 
zijnen zijn echter fanatieke aanhangers van het com-
promisloze gedachtegoed van de Moslimbroederschap 
en als zodanig van de ideologisch gegrondveste notie 
dat er geen plaats is voor een Joodse staat. Bovendien 
maakt Erdogan er geen geheim van dat hij als leider 
van alle moslims wil optreden en dat hij het na de 
Eerste Wereldoorlog opgeheven Ottomaanse kalifaat 
wil herstellen. Dat Rijk omvatte grote delen van het 
Midden-Oosten, waaronder het grondgebied van de 
huidige staat Israël.

Russische luchtafweer
En dan is er Rusland, dat niet door islamitische of andere 
anti-Joodse ideologieën wordt gedreven, maar door een 
ordinaire afweging van geopolitieke en -militaire belan-
gen. Moskou heeft het onder Obama ontstane machts-
vacuüm opgevuld en permanente militaire posities in 
Syrië gevestigd, waaronder een vlootbasis. Die belangen 
worden verdedigd door de Russische luchtmacht en 
met geavanceerde raketinstallaties. De laatste bestrijken 
het grootste deel van Israël en beperken als zodanig de 
handelingsvrijheid van de Israëlische luchtmacht. Met 
dat alles zit een ongeluk in een klein hoekje.

Onbestrafte dreigementen
De onverholen dreigementen uit Ankara om Israël 

aan te vallen en de net zo onverholen dreigementen 
uit Teheran om nog een stap verder te gaan, hebben in 
sommige Europese hoofdsteden wellicht tot gefronste 
wenkbrauwen geleid, maar niet tot enige concrete 
actie. Ook de Nederlandse regering, met daarin nota 
bene ook de ChristenUnie, blijft de Turken paaien en 
verklaarde in mei bij monde van minister van Buiten-
landse Zaken Stef Blok zelfs dat er wordt gestreefd naar 
een ”constructieve inhoudelijke dialoog met Iran”.
De ontwrichtende rol van het met een apocalyptische 
agenda opererende Iran heeft wel tot een merkwaar-
dige opwaardering van Israël in de Arabische wereld 
geleid.

Soennitisch pragmatisme
Uit het feit dat verschillende soennitische Golfsta-
ten recentelijk toenadering zochten tot Israël, moet 
trouwens niet afgeleid worden dat zij het islamitische 
dogma zouden hebben opgegeven dat Joden geen 
eigen staat mogen hebben. Het heeft te maken met 
ordinaire prioriteitsstellingen en dito pragmatisme. 
In het Midden-Oosten geldt het adagium ‘de vijand 
van mijn vijand is mijn vriend’. Iran en zijn bondge-
noten, waaronder Hezbollah en de Houthi’s in Jemen, 
vormen een dusdanige bedreiging voor de in militair 
opzicht onmachtige Golfstaten, dat deze er belang bij 
hebben dat het eveneens door Iran bedreigde Israël 
in militair opzicht voor hen de kastanjes uit het vuur 
gaat halen.

Jesaja
Sommige bijbelvorsers zeggen dat de chaotische ont-
wikkelingen in met name Syrië aansluiten op profetieën 
over de gevreesde komst van Gog en Magog. Anderen 
wijzen op de geprofeteerde verwoesting van de Syrische 
hoofdstad Damascus. Een middeleeuws rabbijns com-
mentaar op Jesaja (Yalkut Shimoni) beschrijft een aantal 
gebeurtenissen met in de hoofdrollen Perzië/Iran, 
(Saoedi-)Arabië en Israël, die men zo naast de krant van 
vandaag kan leggen. Maar het eindigt te zeggen dat met 
dat alles de verlossing nabij is.

israël aktueel | juni 2018 

De Israëlische premier Netanyahu laat zich informeren over de toestand langs de grens met Syrië op de Golanhoogvlakte. | Foto: Flash90
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Hoe staat het er?

Wie is een Jood?
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De vraag wie Jood is, houdt de gemoe-
deren in Israël al bezig zolang de staat 
er is. Het orthodoxe Jodendom heeft 
een duidelijk antwoord: ieder die uit 
een Joodse moeder geboren is en ieder 
die officieel tot het Jodendom overgaat 
is Jood. In beide gevallen moet je, als 
je van het mannelijk geslacht bent, 
besneden worden. De besnijdenis is 
het teken van Gods verbond met Abra-
ham en met heel Israël, door alle gene-
raties. Zo heeft God het aan Abraham 
opgedragen. Iedere man die tot Israël 
behoort, moet besneden zijn. 
Paulus lijkt in Romeinen 2 de besnijde-
nis te relativeren. Hij lijkt zelfs het hele 
Jood-zijn te relativeren: “Hij is Jood, die 
het in het verborgene is” (vers 29). Alsof 

hij zeggen wil: een heiden die vanuit 
zijn hart leeft zoals God het bedoelt, 
is eigenlijk de ware Jood (vgl. vers 26). 
Sommigen zeggen daarom: “Het doet 
er niet toe of je Jood bent. Het gaat  
om geloof in Jezus.” 
Daar is wat voor te zeggen, maar de  
vraag blijft of we Paulus zo helemaal 
recht doen. Immers, vervolgens 
(Romeinen 3:1 e.v.) spreekt hij over het 
bijzondere van de Jood en het voordeel 
van de besnijdenis. Dat is in de eerste 
plaats dat hun de woorden van God 
zijn toevertrouwd en dat Gods trouw 
door hen blijkt (Romeinen 3:3,4). En 
dus kunnen we het Jood-zijn en de 
besnijdenis niet zomaar afdoen als  
iets onbetekenends. 

Maar Jood-zijn en besneden zijn 
is geen uiterlijke zaak. Jood-zijn, 
besneden zijn, houdt de roeping in 
om als Jood volgens de regels van 
Gods verbond met Israël te leven 
(Romeinen 2:25). De Thora roept op 
om je hart te besnijden (Deuterono-
mium 10:16) en belooft zelfs dat God 
zelf dat zal doen (Deuteronomium 
30:6). Dat is de weg van de tesjoeva, 
de inkeer en bekering, “om de Heere 
lief te hebben met heel uw hart en 
met heel uw ziel, zodat u leven zult” 
(idem). Paulus haalt deze verzen 
ook aan. Hij relativeert dus niet het 
belang van het Jood-zijn, maar wijst 
juist op de hoge roeping die daarin 
voor Israël ligt.

Wet kort terroristen
De eerste stap naar een nieuwe Israë-
lische wet is genomen. De wet maakt 
het mogelijk dat de maandelijkse 
belastingbetalingen – die Israël voor 
de PA int en vervolgens overmaakt – 
worden gekort. Israël wil de PA-beta-
lingen aan terroristen inhouden op de 
belastingbetaling. De eerst ronde om 
het wetvoorstel aan te nemen kon op 
ruime steun van de meerderheid van 
het parlement rekenen. Nu volgen 
er nog een tweede en derde ronde 
voordat de wet echt definitief is.

Oplaadpunten

In Israël zijn de mensen bereid om 
een elektrische auto aan te schaffen. 
Er is wel een belangrijke ‘maar’. Dat 
‘maar’ is de beschikbaarheid van 
oplaadpunten, zowel thuis als op het 
werk. Dat blijkt uit een onderzoek 
van het Israëlische ministerie van 
Nationale Infrastructuur, Energie en 
Watervoorraad. 87 procent van de 
1290 ondervraagde automobilisten 
vindt de beschikbaarheid van oplaad-
punten een voorwaarde voor het 
kopen van een elektrische auto. | Foto: 

Flash90

4,2 miljoen  
antisemitische tweets
De Anti-Defamation League deed 
onderzoek naar antisemitisme via 
Twitter. Tussen 29 januari 2017 en 
28 januari 2018 werden er gemid-
deld wekelijks 81.400 antisemitische 
tweets verspreid. In een jaar tijd gaat 
het om ten minste 4,2 miljoen anti-
semitische tweets. Het betreft alleen 
de berichten in het Engels.

Bijzondere munt

In een land met een rijke en langdu-
rige geschiedenis vindt men van tijd 
tot tijd voorwerpen die deze geschie-
denis deel van het heden maakt. Zo 
werd er in een grot ten noorden van 
Modi’in een 1800 jaar oude munt 
gevonden. De munt is uit het derde 
of vierde jaar van de opstand van 
Shimon Bar Kochba tegen Rome. Op 
een van de zijden staat een palm-
boom met zeven takken, fruit, en 
Hebreeuwse letters die vermoedelijk 
de eerste letters zijn van Shimon.  
| Foto: COGAT

“Want niet hij is Jood, die het in het openbaar is...” (Romeinen 2:28-29)

“Een teken van Gods trouw voor Zijn volk”, noemt hij dat. 
Hij stelt dat het verlangen naar een eigen land door de Joden 
geen wonder is, omdat ze “sinds hun verstrooiing over de 
wereld na het jaar 70 eigenlijk altijd doelwit geweest waren 
van haat en agressie, antisemitisme, anti-judaïsme, pogroms 
enz.” Ook erkent hij dat de christelijke kerk niet geslaagd is 
in haar roeping om Israël tot jaloersheid te wekken, en even-
min om haar “uit de Heilige Schrift te betuigen dat Jezus de 
Christus is”. Het is heel eerlijk dat hier niet met de vinger 
naar Joden wordt gewezen, maar naar de christelijke kerk 
zelf.
De brochure noemt het binnenvallen van de Arabische legers 
de dag na de oprichting van de staat Israël “onvoorstelbaar, 
omdat de Koran in soera 5:20-21 stelt: ‘Mozes sprak tot zijn 
mensen: (...) O, mijn volk! Ga het heilige land binnen dat god 
voor u heeft bestemd en keer het niet de rug toe, anders zult 
gij verliezers worden’.”
Soms wordt Joden verweten dat de nieuwe staat Israël niet 
Gods werk is, maar mensenwerk. Pas in de eindtijd zou het 
herstel van Israël Gods werk zijn. De brochure van de Bond 
zegt echter: “Ook al was de stichting van de staat Israël een 
seculier initiatief, toch geloven we dat God Zijn hand erin 
had. Zoals in het boek Esther, waarin Gods naam ook niet 
voorkomt.”
Bijzonder moedig vind ik het dat in de brochure dr. A. van de 
Beek wordt tegengesproken, omdat hij zou hebben beweerd 
dat er “geen continuïteit is, maar discontinuïteit, omdat alles 
in Christus is vervuld”. De landbelofte zou zijn vervallen 
en “Joden zouden niet meer moeten streven naar een eigen 
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kort nieuws

Gereformeerde Bond 
benadrukt landbelofte

 
Bij de Waarheidsvriend, de wekelijkse uitgave van de Gereformeerde Bond binnen  
de Protestantse Kerk in Nederland, verscheen in mei een brochure met de titel:  

Israël, 70 jaar een staat. Hierin beschrijft ds. H. Liefting uit Gouda de terugkeer van  
het Joodse volk naar het land Israël en de oprichting van de staat Israël in 1948.

land”, zo citeert de brochure Van de Beek. “Maar’, zo stelt 
ds. Liefting, “het verbond met Abram uit Genesis 15 en 17 
is nooit herroepen en is nog steeds geldig.” Ik vind dit heel 
moedig, juist omdat de landbelofte een gevoelig punt is in 
veel kerken.
Ten aanzien van de terugkeer van Joden naar het land zegt 
de brochure: “God volvoert zijn plannen, dwars door de 
gerichten heen.” En als het gaat om de Bijbelse beloften van 
een ‘nieuw hart’ en ‘Mijn Geest’ die God in hun binnenste zal 
geven zegt ds. Liefting: “We mogen vast geloven dat Hij Zijn 
beloften aan Zijn volk zal waarmaken. Hij is een God die Zijn 
waarheid nimmer zal krenken, maar eeuwig Zijn verbond zal 
gedenken.” Een moedige, eerlijke en aanbevelingswaardige 
brochure van de Gereformeerde Bond.
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Reden één: het profetische woord
“Dan zal Ik hen planten in hun grond, 
en zij zullen niet meer worden uitge-
rukt uit de grond die Ik hun gegeven 
heb, zegt de Heere, uw God.” Het valt 
op dat in deze profetische boodschap 
aan het eind van het boek Amos tot 
tweemaal toe de term ‘hún land’ 
klinkt: admatám. Het is een samenge-
steld woord: adamáh - akker, grond. 
Het ‘hun’ wordt weergegeven door 
de toevoeging ‘tam’. We zien hier de 
Hebreeuwse gewoonte om het bezitte-
lijk voornaamwoord aan het zelfstan-
dig naamwoord vast te schrijven zodat 
er één woord ontstaat. Telegramstijl!
Admatám betekent letterlijk: hún 
akker, hún grond. Slaan we nu de 
Hebreeuwse concordantie op, dan 
zien we dat die vorm admatám, hún 
grond, zestien keer voorkomt in de 
grondtekst. En wie dan kijkt naar de 
omgeving ervan die ziet iets bijzon-
ders. In bijna alle gevallen gaat het 
over de terugkeer van het verstrooide 
volk en het wonen in hún land, en 
betreft het een goddelijke uitspraak 
via de profeten. Admatám, hún land, 
hún grond, is dus een godswoord. God 
bezigt het zelf een opvallend aantal 
keren.
Twaalf keer spreekt God zich zonder 
meer positief uit over het land als 
hún land: Leviticus 20:24, Jesaja 14:1, 
Jeremia 16:15, 23:8, Ezechiël 28:25, 
34:13, 34:27, 36:17, 37:21, 39:26, 39:28 
en Amos 9:15. Zo zegt bijvoorbeeld 
Jesaja 14:1: “Want de Heere zal zich 
over Jakob ontfermen en nog zal Hij 
Israël verkiezen en ze op hun eigen 
bodem doen wonen” ... al-admatám. En 
Jeremia 16:15: “Ik zal hen terugbrengen 
in het land dat Ik aan hun vaderen 
gegeven had” ... al-admatám. Jeremia 
23:8: “En zij zullen op hun eigen grond 
wonen” ... al-admatám.

Reden twee: het bijeenzamelen 
van de ballingen ... kibboets  
ha-galoejót
We kennen het woord kibboets 
natuurlijk heel goed. Het is het 
modern Hebreeuwse woord voor 
‘collectief’, hier een landbouwcollec-
tief. Maar we zoeken hier naar een heel 
andere betekenis van het woord. Het 
is gebaseerd op de woordstam k-b-ts. 
Die komt opvallend vaak voor in de 
Hebreeuwse Bijbel in de vorm van het 
werkwoord lekabééts. Dat betekent: 
inzamelen, bijeenbrengen. De profeten 
gebruiken het herhaaldelijk. Maar al 
heel vroeg zien we het bij Mozes, in 
Deuteronomium 30 vers 3: “Dan zal de 
Heere in uw lot een keer brengen (...) Hij 
zal u weer bijeenbrengen uit al de volken 
naar wier gebied de Heere, uw God, u 
verstrooid heeft” ... ve-kibètscha.
De grote Joodse commentator Rasji 
(1040-1105) zegt bij dit vers: “De dag 
van het verzamelen der ballingen 
(kibbéets ha-galoejót) zal groot zijn”. 
Dan citeert hij Jesaja: “Gij kinderen 
Israëls zult één voor één verzameld 
worden” (27:12). Ook rabbijn Jochanan 
spreekt in de Babylonische Talmoed 
van de inzameling van de ballingen en 
gebruikt die term kibboets ha-galoejót. 
Mozes vervolgt: “Al waren uw verdre-
venen aan het einde des hemels, de 
Heere, uw God, zal u vandaar bijeen-
brengen en vandaar halen (...) Hij zal u 
brengen naar het land dat uw vaderen 
bezeten hebben, gij zult het bezitten.”

Reden drie: Jom ha’atsma’óet ... de 
dag van het op eigen benen staan
Het toonaangevende woordenboek 
van Even Shoshán verwijst bij Jom 
Ha’atsma’oet, Onafhankelijkheidsdag, 
naar het woord ètsèm als oorsprong. 
Het betekent onder meer bot, been. 
Dat brengt ons bij het bekende visi-

oen van Ezechiël dat hij beschrijft 
in zijn hoofdstuk 37: het dal gevuld 
met dorre doodsbeenderen, met de 
atsamét hajeveesjót. Onontkoombaar 
moeten we denken aan die afschuwe-
lijke beelden uit de Duitse concentra-
tiekampen: opeengestapelde lijken zo 
ver het oog reikt. “Deze beenderen”, 
zegt God in het visioen, “zijn het 
gehele huis Israëls. Zie, zij zeggen: 
onze beenderen zijn verdord en onze 
hoop is vervlogen” (vers 11).
Maar dan gebeurt het. Het dal komt 
tot leven. De beenderen voegen zich 
aaneen. “Gij zult herleven”, vervolgt 
God, “Ik zal spieren op u leggen, 
vlees op u doen komen, u met een 
huid overtrekken (...) Ik zal u uit uw 
graven doen opkomen, o mijn volk, 
en u brengen naar het land Isra-
els (...) En gij zult weten dat Ik, de 
Heere, het gesproken en gedaan heb.” 
Onmiskenbaar handelt dit visioen 
over het inzamelen van de ballingen.
En, zou het kunnen zijn dat het 
bekleden met een huid uit dit gods-
woord een afspiegeling is van het 
staatsverband van Israël? Dus: eerst 
tot leven gewekt worden, dan ingeza-
meld worden, en zich vervolgens met 
een huid omgeven zien, een docu-
ment van atsma’oet, van het op eigen 
benen staan, van onafhankelijkheid? 
Het zou het logisch doortrekken van 
het gehele beeld zijn. Het document 
– de huid? – uit 1948, besluit met 
de woorden: “We trust in the Rock of 
Israel”.
Hier klinken de Psalmen door, zoals 
bijvoorbeeld in 19:15: “O Heere, mijn 
Rots en mijn Verlosser”. Nu is deze 
uitspraak weliswaar het resultaat van 
een compromis tussen het orthodoxe 
Jodendom en socialistische leiders, 
maar toch ... wij vertrouwen op de 
Rots van Israël. Ja, doe dat!
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God kennen
“Want zij allen zullen mij kennen, 
van de kleinste tot de grootste 
onder hen, luidt het woord des 
Heren.” Het is een belofte die deel 
uitmaakt van het Nieuwe Verbond 
dat God zal sluiten met Israël (Jere-
mia 31:34). Jezus zegt in Zijn gebed 
tot de Vader: “Dit nu is het eeuwige 
leven, dat zij U kennen, de enige 
waarachtige God en Jezus Christus 
die Gij gezonden hebt” (Johannes 
17:3).

God kennen is weten dat God 
bestaat en weten wie Hij is. Tenmin-
ste dat is de betekenis van het 
Griekse woord dat we tegenkomen 
in het Nieuwe Testament en in de 
Griekse vertaling van het Oude 
Testament, de Septuaginta. En als 
later de kerk haar wortels met het 
Jodendom verliest en beïnvloed 
wordt door de manier van denken 
van de Griekse filosofie, draait het 
ook om weten en inzicht. In dat van 
oorsprong heidense denken ging het 
erom om zo veel mogelijk kennis 
over de goden te verkrijgen en hen 
te doorgronden. Dat hield je op het 
rechte spoor en zou je leiden naar de 
hemelse gelukzaligheid na de dood. 
Theo-logie daar ging het om!

Het Hebreeuwse woord is anders. 
Ook daar gaat het om het weten 
dat er een God is, maar het woord 
gaat dieper. Het gaat om de diepe 
vertrouwdheid met God, het leven 
met Hem. God kennen kan nooit 
worden tot een spreken over God 
alsof Hij er niet bij is. God kennen 
kan nooit een poging zijn om Hem 
uit te tekenen. In die zin is godge-
leerdheid zonder vroomheid en 
liefde voor God maar een vreemde 
wetenschap. De Bijbel is ook niet 
geschreven als een dogmatiek of een 
encyclopedie over wie God is. In de 
wet en de profeten, in het evange-
lie en in het apostolisch getuigenis 
spreekt God ons aan en Hij vraagt 
om ons antwoord en om onze liefde, 
niet om te verklaren wie Hij is.

Vroeger zeiden we weleens: ‘Hij 
heeft kennis aan een meisje’ en dat 
betekende veel meer dan dat de 
jongeman wist wie zij was en hoe 
zij eruitzag. Een van mijn hooglera-
ren placht dan ook te spreken over 
‘kennisse’, als hij de diepe vertrouwd-
heid met God die opgesloten ligt in 
het Bijbelse woord wilde uitleggen.

woordschat
Ds. Henk Poot
» hpoot@cvi.nl

Hún land
Drie redenen om met Israël het zeventigjarig bestaan van de staat mee te vieren.  

Vele keren hebben we hier geciteerd uit de profeten van Israël; bij deze gelegenheid  
zetten we er nog eens enkele bij elkaar. We laten de grondtekst spreken,  

immers daarin zijn de godswoorden op zijn nauwkeurigst aanwezig.

Foto: Flash90
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Jodenhaat groeit in Europa
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Religieuze vrijheden staan onder druk, 
gevoelens van politieke onvrede met 
Israël worden afgereageerd op de Joodse 
gemeenschap. Maar ook traditionele 
vormen van antisemitisme komen weer 
aan de oppervlakte.
Natuurlijk spreken gezagdragers zich zo 
nu en dan uit tegen het antisemitisme 
en zijn er publieke steunbetuigingen, 
zoals de actie in Berlijn, waar honder-
den mensen met een keppeltje de straat 
op gingen als reactie op het nieuws dat 
Joden zich met keppeltje niet meer veilig 
voelen op straat. Joodse instellingen 
kunnen rekenen op hulp van de over-
heid in de vorm van beveiliging door de 

politie of zelfs militairen. Het lijkt alles 
symptoombestrijding, want dit alles 
neemt niet weg dat het antisemitisme 
lijkt te groeien.
De houding van Europese leiders geeft 
de burger hierin weinig moed. Afgelopen 
maand hield PA-leider Mahmoud Abbas 
een toespraak, waarin hij de schuld voor 
de Holocaust praktisch bij de Joden zelf 
neerlegde. Uit Europa klonk geen enkele 
veroordeling.

Laten we hopen en bidden dat de 
Eeuwige ons de moed zal geven om in 
deze tijden op de bres te blijven staan 
voor Zijn volk.

‘Nooit weer’ wordt jaar na jaar geroepen tijdens Holocaustherdenkingsbijeenkomsten wereldwijd.  
En natuurlijk meent men dit. Maar Europese beleidsmakers lijken niet te weten hoe ze het  

opkomende antisemitisme moeten beteugelen. In sommige landen lijkt het er zelfs op  
dat het gezag er zelf ook niet vrij van is. Hoewel niet alle Joden in Europa zich onveilig voelen,  

neemt het gevoel van ongemak toe. 

juni 2018 | israël aktueel

IJsland overweegt momenteel per 
wet de besnijdenis strafbaar te stellen 
met zes jaar gevangenisstraf.

Het aantal antisemitische incidenten  
in het Verenigd Koninkrijk groeide  
in 2017 schrikbarend. Gemiddeld  
vinden er dagelijks vier antisemitische 
incidenten plaats.

Het parlement van Ierland stemde 
met grote meerderheid voor een 
senaatsvoorstel dat het kopen en 
verkopen van producten uit Israëls 
‘gebieden’ strafbaar stelt. Het voor-
stel werd onder druk nog niet als wet 
aangenomen, maar die meerderheid 
spreekt boekdelen.

In Nederland wordt een Joods restau-
rant meerdere malen vernield. Politie 
en media aarzelen het geweld ‘antise-
mitisch’ te noemen.

Een lesprogramma voor kinderen in 
België om de Holocaust te herdenken 
blijkt antisemitische ideeën te promo-
ten met onder meer antisemitische 
cartoons als illustraties.

In Frankrijk wordt op 24 maart de 
84-jarige Holocaustoverlevende 
Mireille Knoll vermoord in haar appar-
tement in Parijs. De autoriteiten 
noemen het een antisemitische daad.

In april roepen Joodse leiders in  
Duitsland op om géén keppeltje te 
dragen nadat een 21-jarige immigrant 
bij wijze van ‘experiment’ een keppel 
had gedragen en belaagd werd.

Italiaanse voetbalsupporters  
misbruiken foto’s van Anne Frank  
om supporters van voetbalclub  
Lazio Roma te beschimpen als Joden.

De Roemeense hoofdstad Boekarest 
komt in januari op de derde plaats 
wat betreft online-uitingen van anti-
semitisme, volgens een onderzoek 
van het Israëlische ministerie voor 
Diasporazaken. Op plek 1 en 2 staan 
Santiago in Chili en Dnjepropetrovsk 
in Oekraïne.

Een hoge functionaris van de rege-
rende partij in Hongarije kiest ervoor 
op 27 januari, de Internationale Holo-
caustherdenkingsdag, een herden-
king voor een oud nazicollaborateur 
bij te wonen.

Onder invloed van het conflict met 
Rusland speelt het nationalisme op 
in Oekraïne. Dit gaat veelal gepaard 
met uitingen van antisemitisme. 
Nationale helden worden geëerd, 
maar zij zijn vaak ook schuldig 
geweest aan het organiseren van 
pogroms of collaboratie met de 
nazi’s. Op 20 april werd de verjaar-
dag van Adolf Hitler gevierd met 
diverse antisemitische uitingen. In 
Odessa werd op een muur de leus 
gespoten: “Een wereld zonder Joden. 
Dood een Jood.” In Poltava werd een 
Joods massagraf onteerd met graffiti: 
“Dood aan de Joden”.

Uitingen van antisemitisme in Polen 
nemen een vlucht nadat de Poolse 
regering een wet heeft aangenomen 
die Poolse betrokkenheid bij de 
Holocaust ontkent. Joden in Polen 
voelen zich onveilig en vrezen voor 
wat komen gaat.

Joden in Finland voelen zich steeds 
onveiliger. Eind 2017 hield de Joodse 
gemeenschap in Helsinki een crowd-
fundingsactie om extra veiligheids-
maatregelen te kunnen bekostigen.

In Zweden werden eind 2017 molo-
tovcocktails naar binnen geworpen 
bij een Chanoekaviering van Joodse 
jongeren.

Recente antisemitische ontwikkelingen in Europa

Foto: Flash90
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Chaya Ben-Dor uit Kfar Adumim
“Ik woonde jaren terug in Mitzpe Chagit, 
een heuveltop in de woestijn van Judea. 
We woonden daar alleen, als familie met 
een missie. Het was een koude winterse 
dag. In die tijd waren er dagelijks schiet- 
incidenten op de wegen in het hartland. 
Ik was alleen thuis, met twee kleine 
kinderen en een zes maanden oude baby. 
Terwijl ik de borden stond af te wassen, 
dacht ik door het raam een bus te zien. 
Maar dat kon niet! Onze plek stond 
nergens op een kaart, ik verwachtte 
niemand en er waren geen toeristen in 
dit gebied. Maar tot mijn verrassing klom 
de bus echt de heuvel op en stopte voor 
de deur. Sondra (directeur van Christen-
vrienden van Israëlische gemeenschap-
pen, CFOIC) stapte uit de bus. Ze stelde 
zichzelf voor en onderwierp me aan een 
vragenvuur. Twee minuten later stapten 
de mensen uit de bus.
Overbodig om te zeggen, maar toch, 
ik was overweldigd, maar ontzettend 
blij andere mensen te zien. De mensen 
in de bus waren christenvrienden voor 
Israël. Ze kwamen van ver om pioniers 
te bemoedigen in moeilijke tijden. Ik 
had het niet kunnen geloven als ik het 
niet zelf had gezien. Ik vertelde hun het 
verhaal van Mitzpe Chagit, over mijn 
gezin, onze missie en onze strijd. Ik werd 
omringd door gebed, liefde en medeleven.
Die onverwachte, fantastische ervaring, 
zomaar uit het niets, had invloed op ons 
in de jaren die volgden. Vanaf die tijd 
putte ik kracht uit de wetenschap dat er 
wereldwijd mensen zijn die ons steunen. 
Mensen die voor ons bidden. Mensen die 
om ons geven.”

Audrey Gerber uit Karnei Shomron
“Als kind groeide ik op in de Verenigde 
Staten, in de jaren zestig en zeventig. 

Het christendom was een cultureel 
milieu waarmee ik overhoop lag. Ik bleef 
stil als mijn klasgenoten kerstliedjes 
zongen. Een bezoek aan het winkel-
centrum was een bombardement van 
buitenaards plezier. Ik voelde niet de 
last van de christelijke geschiedenis van 
kruistochten, inquisitie en evangelisatie. 
Maar de Joden voor Jezus en de missi-
onaire zevendedagsadventisten waren 
alom aanwezig. Mijn ouders wezen me er 
keer op keer op, voor het geval ik het niet 
zou zien.
Toen ik naar Israël verhuisde, was er een 
kerstboomvrije Chanoeka en een kalen-
der die in de pas liep met mijn tradi-
ties. Bij toeval, of door het lot bepaald, 
ontmoette ik een ander soort christenen. 
Christenen die geloofden dat Gods zegen 
aan het Joodse volk fundamenteel is 
voor de bestemming van alle mensen 
op aarde. Hun geloof was authentiek, 
gebaseerd op de Bijbel en zonder enige 
trots. Hun geloof inspireerde me en 
daagde me uit om na te denken over wat 
ik zelf geloofde en over het idee dat de 
uiteindelijke tikoen olam (herstel van de 
wereld) en de verlossing niet kan komen 
als God maar één zegening heeft voor 
één kind en niets voor al Zijn andere 
kinderen en de volken van de aarde. 
Ik blijf zitten met theologische vragen 
over de kernprincipes van het christen-
dom. Maar ze zijn niet essentieel voor 
mijn waarheid. Christenen hielpen mij 
de Thora en de Joodse wetten na te 
volgen als mijn waarheid. Het versterkte 
mijn overtuiging dat God de rest zal 
doen.”

Shosh Shiloh, assistent van de  
burgemeester van Kedumim
“We leven in bijzondere tijden, nu we 
honderd jaar Balfourverklaring vieren 

en het zeventigjarig bestaan van de staat 
Israël. Dit is het moment dat we onze 
historische band met het land Israël zien 
dat G’d gaf aan het volk Israël.
Door de geschiedenis van het Joodse volk 
heen, ervoeren we moeilijke uitdagingen, 
rampen, lijden en zorgen. En door onze 
geschiedenis heen wisten we dat we niet 
alleen waren. Er waren altijd vrienden 
en medestanders vanuit de hele wereld. 
Het begon met Jetro, de schoonvader van 
Mozes, en met Jaël, de vrouw van Heber 
de Kanaäniet tot aan de rechtvaardigen 
onder de volken die hun leven riskeer-
den om Joden te redden. Vandaag de dag 
staan er zovelen vanuit de volken naast 
ons. 
Het is net Sjawoe’ot (Wekenfeest, Pink-
steren bij christenen) geweest. Met 
Sjawoe’ot lezen we het boek Ruth. Ruth, 
de Moabitische, verbond haar lot aan 
dat van het volk Israël en koning David 
is een nakomeling van haar. De sterke 
band tussen het volk Israël en de volken 
van de wereld is door de generaties heen 
sterker geworden.
We geloven dat we bevoorrecht zijn te 
leven in een generatie van verlossing, 
een generatie waarin de profetieën van 
de profeten van Israël worden vervuld. 
Een generatie waarin wij allen, de hele 
wereld, de volledige verlossing zullen 
ervaren. Een generatie waarin echte 
vrede zal heersen tussen de naties, die 
G’d en de rechtmatige plek van het volk 
Israël in het land Israël en in Jeruzalem 
zullen erkennen. Zoals Jesaja sprak: 
‘In de dagen die komen ... Zij zullen de 
oorlog niet meer leren’ (Jesaja 2).”

»  Lees ook het verhaal van Sondra Baras 
zelf, directeur van CFOIC, op onze 
website.

kort nieuws

Springende vissen

Vissers langs het Meer van Galilea 
werden verrast toen ze eind april 
hun netten uitwierpen en er tiental-
len grote vissen wild uit het water 
begonnen te springen. Shauli Mizrahi, 
een lokale visser, filmde het feno-
meen en schreef erbij: “Oi, mijn Kine-
ret (Meer van Galilea), ik vis hier al 
dertig jaar, maar heb nog nooit zoiets 
als dit gezien.” | Foto: screenshot

Bomaanslag voorkomen
Twee Arabieren werden op heter-
daad betrapt toen ze probeerden 
met drie pijpbommen en een gastank 
een aanslag te plegen op een militair 
gerechtshof in Samaria. Agenten van 
de grenspolitie merkten de verdach-
ten op en arresteerden hen. De 
explosieven werden door de Israëli-
sche explosievendienst onschadelijk 
gemaakt. Dergelijke verijdelde aansla-
gen komen in het Westen nooit in het 
nieuws, maar vinden vaak plaats.

‘Trumpdorp’

Nu de VS hun ambassade in Jeruzalem 
hebben gevestigd, volgen ook landen 
als Tsjechië, Roemenië en Honduras. 
Israël verwacht dat meer landen hun 
ambassade naar Jeruzalem zullen 
verplaatsen. Daarom gaf minister van 
Huisvesting Yoav Gallant opdracht 
om een stuk land te zoeken waar de 
diplomatieke wijk gevestigd kan gaan 
worden. Als dank aan president Trump 
overweegt Gallant de wijk ‘Trumpdorp’ 
te noemen. | Foto: Flash90

Nieuwe privacywet
Op 25 mei trad de Algemene Veror-
dening Gegevensbescherming in 
werking, de nieuwe Europese priva-
cywet. Ook bedrijven buiten Europa 
moeten voldoen aan de Europese 
eisen. Israëlische juristen vrezen dat 
het Israëlische bedrijfsleven nauwe-
lijks is voorbereid op de nieuwe 
wetgeving. Dit zou economische 
consequenties kunnen hebben. Euro-
pese bedrijven zouden hun samen-
werking met Israëlische bedrijven 
kunnen opzeggen vanwege het niet 
voldoen aan de eisen van de nieuwe 
wet.

Christenen,  
onze vrienden?

Christenen vóór Israël? Voor veel Joden klinkt het bizar.  
Historisch gezien was het christendom immers de grootste vijand  

van de Joden. In Jezus’ naam werden Joden vervolgd, gemarteld  
en vermoord. Kan er nog sprake zijn van vriendschap?

Een pionierswoning in het hartland van Israël. | Foto: Flash90
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Itamar
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Er wordt wel gezegd dat het beloofde land cirkels 
van heiligheid heeft. De eerste ring wordt gevormd 
door de rand: de kustvlakte met Tel Aviv en Jaffa, met 
Nethanya en Haifa, dan in het noorden de Golan en 
in het zuiden de Negev, het zuiderland. Op zichzelf 
is daar Bijbels gesproken niet zoveel gebeurd: In Jaffa 
nam ooit de profeet Jona de verkeerde boot en huurde 
Petrus een kamer bij een leerlooier. Dat is geloof ik 
alles. Maar daar middenin vinden we het hart van 
Israël. Daar liggen de bekende plaatsen uit de Bijbelse 
geschiedenis die het Joodse volk zo verbinden met  
het land. En het hart van het hart is natuurlijk Sion, 
Jeruzalem.
Als we over het hart van Israël spreken, hebben we 
het over de zogenaamde betwiste gebieden, andere 
mensen spreken over de Westoever of zelfs over de 
bezette gebieden. In 1948 veroverde het Jordaanse 
leger de streek en vestigde er een militair bestuur. In 
de Zesdaagse Oorlog kreeg Israël het in handen en 
bood het vervolgens Jordanië weer aan in ruil voor 
vrede – hetgeen het niet kreeg. Na de oorlog van 1973, 
die begon op Grote Verzoendag, begonnen Israëli’s het 
gebied te bewonen, in cultuur te brengen en te ‘verlos-
sen’, zo wordt er door vrome Joden over gesproken.

We beginnen helemaal in het noorden, in de bergen 
van Samaria, op de grens van Efraïm en Manasse, en 
rijden het dorp Itamar binnen. We gaan erdoorheen 
en nemen een pad dat zich al kronkelend een weg 
zoekt naar boven, naar een prachtig uitkijkpunt. Als 
het helder is, zie je hier in het noorden de besneeuwde 
toppen van de Hermon, in het oosten de Jordaanvallei, 
in het westen de Middellandse Zee en in het zuiden 

de Negev. Ik moet denken aan de woorden van God 
tegen Abram: “Sla toch uw ogen op, en zie van de 
plaats waar gij zijt, naar het noorden, zuiden, oosten 
en westen, want het gehele land dat gij ziet, zal Ik u en 
uw nageslacht geven, en Ik zal uw nageslacht maken 
als het stof der aarde, zodat indien iemand het stof der 
aarde zou kunnen tellen, ook uw nageslacht te tellen 
zou zijn. Sta op, doorwandel het land in zijn lengte 
en breedte, want u zal Ik het geven” (Genesis 13:16,17). 
Abram was hier ook, sterker nog, hier kwam hij voor 
het eerst van zijn leven het beloofde land binnen. En 
hij niet alleen, vele eeuwen later ook het volk Israël 
onder leiding van Jozua en de zonen van Aäron. Een 
van die zonen heette Itamar, hij moet hier ergens 
begraven liggen en ik heb gehoord dat zijn graf nog 
steeds bezocht wordt.

Het is stil. Het enige geluid dat je hoort, is dat van de 
wind. Ik kijk naar beneden en zie de enorme Tirza-
vallei, die zich breed en lang uitstrekt van oost naar 
west, van de Jordaan tot aan de voet van de Gerizim en 
de Ebal. Hier is inderdaad genoeg plek voor een heel 
volk. Mijn oog valt op een heuveltop in de verte, Elon 
More. In de dagen van Abram stond daar een terebint 
die de mensen de naam ‘onderwijzer’ gegeven hadden. 
Misschien een soort orakel. Als de wind in de blade-
ren fluisterde, hoorden de mensen daar de stem van 
hun goden. Abram bouwde er zijn eerste altaar voor 
de Heere. Ik zie hem in gedachten de stenen zoeken 
en oppakken en bouwen, een offer klaarmaken met 
in zijn hoofd maar één gedachte: ‘De Heere is God en 
geen ander. Hij is míjn onderwijzer. Ik wacht op Zíjn 
stem. Zo zal ik dit land binnen gaan’.

Vanaf deze krant neem ik u mee op een reis door het hartland van Israël. Zo noemen we dat tenminste.

juni 2018 | israël aktueel

Uitzicht via de Tirzavallei op de toppen Ebal (rechts) en Gerizim (links) met daartussen het Bijbelse 
Sichem, wat tegenwoordig Nabloes wordt genoemd. | Foto: Wikimedia Commons

Uitzicht vanaf de Gerizim over de Tirzavallei. Op de berg rechts in beeld ligt Elon More. Hier beloofde 
de Heere aan Abraham dat zijn nageslacht het land zou bezitten. | Foto: Wikimedia Commons

Uitzicht op Itamar. | Foto: Flash90

Een helling van de berg Ebal. | Foto: Wikimedia Commons



Neve Michael heeft uw hulp nodig

Crisisopvang voor 
tienermeisjes in de knel
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Wie rondloopt in het ‘kinderdorp’ Neve Michael ervaart een 
prettige sfeer. Hier wonen kinderen om allerlei uiteenlopende 
redenen. Ze hebben extra hulp nodig. Maar het is opvallend 
dat dat niet het eerste is dat je ervaart. Je ziet vriendelijke ge-
zichten, je wordt gegroet, de aanwijzingen van de groepsleid-
ster worden niet altijd even direct en nauwkeurig opgevolgd 
– zoals dat gaat met kinderen.

Kinderen met rugzakje
Dat de sfeer zo goed en eigenlijk ontspannen is, is des te op-
merkelijker als je weet dat de kinderen hier stuk voor stuk 
een rugzakje hebben. Niet zomaar een rugzakje van wat meer 
moeite met leren, of – ook al heel verdrietig – geen ouders 
meer. Deze kinderen hebben doorgaans nog veel meer mee-
gemaakt dan dat. Misbruik, verwaarlozing, drugs, alcohol, nog 
nooit een school van binnen gezien. Ellende waar je je echt 
geen voorstelling van kan maken.

De kinderen komen hier vanuit het hele land. Ze worden 
doorverwezen door specialisten en hulpverleners – en met re-
gelmaat ook hier door de rechter geplaatst, omdat thuis geen 
veilig thuis meer is voor deze kinderen. Neve Michael is niet 

alleen een liefdevol thuis voor kinderen, het biedt ook specia-
listische, multidisciplinaire hulp. En daarmee is Neve Michael 
de enige plek in Israël. Na de eerste crisisopvang krijgen de 
kinderen in een van de ‘gezinnen’ in het dorp een nieuw thuis 
– en daarmee een nieuwe kans op een mooie toekomst.

Van de straat gevist
Speciaal voor de crisisopvang voor tienermeisjes vragen we 
uw aandacht. Eigenlijk had je gewild dat iemand de ellende 
van deze meisjes al veel eerder had opgemerkt. Revital is een 
van die meisjes. Het is alweer een paar jaar geleden dat ze als 
vijftienjarig meisje bij Neve Michael kwam. Van de straat op-
gevist, letterlijk. Een politieagent en maatschappelijk werker 
hadden haar van de straten van Jeruzalem naar de crisisop-
vang voor tienermeisjes gebracht. De agent en maatschappe-
lijk werker hadden dit meisje gezien, ze zagen niet de prosti-
tuée – want dat was wat ze deed in Jeruzalem – maar ze zagen 
het meisje dat dringend hulp nodig had. In de loop van het 
behandeltraject bleek dat zij het goed hadden gezien. Revital 
was als klein meisje van vijf jaar misbruikt door iemand uit de 
familie. En niemand in de familie die ook maar iets deed. Van 
toen af ging het steeds verder berg afwaarts met Revital. Ze 
belandde op de straten in de Arabische wijken van Jeruzalem 
en verkocht haar lichaam. Ze wist geen andere manier om 
voor zichzelf te zorgen. Nu, alweer wat jaren verder, gaat het 
goed met Revital. Ze heeft een schooldiploma gehaald en ze 
weet wat echte liefde is, door het gezin van Neve Michael waar 
ze een echt thuis vond.

Tranen drogen
Wat meer recent is het verhaal van Odell. Een prachtig mooi 
meisje, maar zelf wist ze dat niet. Ze wist eigenlijk sowieso 
niet zoveel van de buitenwereld. Ze groeide in haar kinder-
jaren op in een sekte. Haar vader had zeven vrouwen, die hij 
seksueel vernederde en meer dan dat kunnen we hier niet 
opschrijven. De kinderen werden geslagen, opgesloten, nau-
welijks gekleed en werden uitgehongerd. Tot dat een van de 
vrouwen de kans zag te ontsnappen en hulp kon halen. Als 
jong tienermeisje kwam Odell bij Neve Michael, in het holst 
van de nacht. De psychische en emotionele schade was zo 
enorm dat de medische aandoening van Odell – een ernstige 
aandoening – erbij in het niet viel. Drie jaar intensieve the-
rapie waren nodig voor het meisje om de tranen te kunnen 
drogen, de verloren kindertijd te accepteren en de hulp en 
liefde te aanvaarden die Neve Michael zo ruimhartig bood. De 
vele professionals konden haar helpen inzien dat er een echte 
wereld is die haar iets moois kan bieden.

»  Wilt u meer weten over het bijzondere werk in het kinder-
dorp Neve Michael? Kom dan naar de lezingen van Hava 
Levene die hier al jaren met hart en ziel werkt. Voor data 
en plaatsen zie de agenda.

steun israël

Nood bij UNRWA
De VN-organisatie voor steun aan 
Palestijnse vluchtelingen, UNRWA, 
kampt met geldnood. De organisatie 
is berucht omdat het in de onderwijs-
programma’s anti-Israëlische propa-
ganda toestond. Amerika schortte 
daarom onlangs de financiële steun 
aan UNRWA op. Nu dreigt UNRWA 
dat het per september mogelijk alle 
activiteiten moet staken wegens een 
tekort aan financiën. Diverse landen 
kwamen na het Amerikaanse besluit 
met extra geld over de boeg.

Grot ontdekt

Bij werkzaamheden voor het aan-
leggen van een nieuwe waterleiding 
naar Jeruzalem, stuitten de bouwers 
op een druipsteengrot van ongeveer 
15 meter lang op zo’n 280 meter diep-
te. Het water dat door de grond in 
de grot drupt, bleek schoon en fris te 
zijn. De grot wordt eerst onderzocht 
voordat de aanleg van de nieuwe 
waterleiding wordt voortgezet. | Foto: 

Hadashot News

Koninklijk bezoek

De Britse prins William zal deze 
maand als eerste lid van het Britse 
koninklijk huis een officiëel bezoek 
brengen aan Israël, sinds de oprich-
ting van de staat in 1948. De relatie 
tussen Engeland en Israël is altijd 
wat moeizaam geweest, vanwege de 
mandaatperiode, waarin de Britten 
en de Joden vaak lijnrecht tegenover 
elkaar stonden. Prins William bezoekt 
eerst Jordanië en dan Israël en zal ook 
in Ramallah vertegenwoordigers van 
de Palestijnse Autoriteit ontmoeten. | 
Foto: Wikimedia Commons

Israëli in WHO
De Israëlische professor Itamar Grot-
to werd eind mei verkozen in het 
uitvoerend orgaan van de Wereld 
Gezondheidsorganisatie (WHO), een 
VN-organisatie voor bevordering 
van de wereldgezondheid. Grotto 
ervaart de benoeming als een grote 
eer. Te hopen valt dat zijn betrokken-
heid ook positief uitpakt voor Israël. 
Evenals veel andere VN-organisaties 
heeft ook de WHO wel rapporten 
uitgebracht waarin Israël eenzijdig en 
onjuist werd veroordeeld.

De crisisopvang voor tienermeisjes heeft dringend hulp 
nodig. De veiligheid van het gebouw moet voldoen aan 
de moderne eisen. Zo niet, dan moet het de deuren slui-
ten, en dat zou rampzalig zijn. Dan verliest Israël de enige 
meervoudig specialistische opvang die er in het land is.

»  Geeft u deze getraumatiseerde tienermeisje een 
hoopvolle toekomst? Maak dan een bijdrage over op 
NL38 ABNA 0529 310 252 en vermeld daarbij ‘crisis-
opvang Neve Michael’, of gebruik de acceptgiro bij 
deze krant.

Foto: Flash90
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Ze lacht. Geen idee waarom het precies gaat, maar het was iets grappigs  
op het internet. Een komisch filmpje. Aan de buitenkant zie je het niet,  

maar dit meisje heeft enorm veel meegemaakt, de helft waarvan ze nog  
zelf niet beseft dat ze zichzelf er schade mee deed.
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Be’ad Chaïm in Israël nodigt u uit voor een 
internationale pro-life conferentie 

“Red hen die ten dode gegrepen zijn; want zij wankelen  
ter doding zo gij u onthoudt.”  Spreuken 24:11

4-11 NOVEMBER 2018  
IN JERUZALEM & GALILEA

L’chaïm  

2018
(Voor het leven!)  

Deze advertentie is mogelijk gemaakt 
door stichting Schreeuw om Leven.  
Voor informatie over de Nederlandse  
deelname: info@schreeuwomleven.nl

diverse internationale sprekers over:
geestelijke wortels van abortus  |  gezondheidsrisico’s 
van abortus  |  mannen en abortus  |  hulpverlening bij 

zwangerschap  |  euthanasie en hulp bij zelfdoding

informatie & aanmelden op 
www.lechaim2018.com

inclusief excursies naar onder andere de Olijfberg,  
Jordaan, Kapernaum, Golanhoogten, Tempelberg,  

het Meer van Galilea en Dal van Hinnom  

JAFFA heeft dringend vrienden nodig, heeft u nodig 
JAFFA óók in 2017…  

    

 

bankrekening nummer:  
NL12 RABO 0335 5422 39 

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

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

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

Stichting Jaffa-Project Nederland Strijen 
Strijen 

 

 

want, JAFFA VERDIENT EEN CADEAUTJE  
omdat  ZE JARIG IS en HAAR TAAK NOG NIET VOLBRACHT IS. 

Enerzijds een feestje waard. 
Anderzijds verdrietig omdat de hulp harder nodig is dan ooit. 

Begonnen met hulp aan de allerarmste kinderen. Uitgegroeid tot 
hulp aan de allerarmsten. Jong en oud ongeacht achtergrond. 

 Maar,  het motto blijft:   
“kinderen zijn kinderen, die moeten allemaal gelijke kansen hebben. 

35 JAAR JAFFA INSTITUUT  
30 JAAR STICHTING JAFFA-PROJECT NEDERLAND 

 

facebook: 
Jaffa-Project  
Nederland 

JAFFA wel vakantie – geen vakantie ??? 

    

 

bankrekening nummer:  
NL12 RABO 0335 5422 39 

Via de Stichting Jaffa-Project Nederland gaat uw gift, 
lijfrenteschenking of legaat rechtstreeks naar het Jaffa 
Instituut. 

Meer informatie bij onze secretaris:   
algemeen en toezending folder en/of nieuwsbrief:  
tel. 0548-61 17 48/e-mail: info@jaffaproject.nl 
website: www.jaffaproject.nl 
facebook: Jaffa-Project Nederland 
Ontving u onze mailing/nieuwsbrief nog niet ?  
Een berichtje aan onze secretaris is voldoende.
 

Stichting Jaffa-Project Nederland Strijen 
Strijen 

 

 

WEL vakantie voor al die honderden kinderen die een lange 
zomervakantie tegemoet zien.  

GEEN vakantie voor honger. 

De deuren van het Jaffa Instituut blijven ook die lange zomer open. Via 
de zomerkampen worden kinderen op speelse, recreatieve en 
educatieve manier beziggehouden. Weg van de straten waar ze een 
gemakkelijke prooi zijn van drugs- en alcoholverslaving, prostitutie en 
geweld. EN ze krijgen een warme maaltijd, want die honger... 

HOEVEEL kinderen een plaatsje kunnen krijgen in de zomerkampen 
hangt mede af van uw giften. U bepaalt. Doet u mee? Heel veel dank. 

In onze mei mailing/nieuwsbrief meer over de activiteiten van het Jaffa 
Instituut met een aansprekende brief van onze nieuwe voorzitter  
ds. Frank A.J. Heikoop. 

 
 
 

TE HUUR 
Aan de COSTA BRAVA, omgeving Gerona, 
onze vrijstaande 6 persoons bungalow 
met eigen zwembad.

Rust, ruimte en uitzicht om u heen.
Kijk voor verdere info op:
www.vakantiewoning-costabrava.nl
of bel 06-46 23 13 14

Jan Budding Schilderwerk
Veenendaal

 

Voor al uw schilderwerk,
binnen en buiten!

06-39 675 192
www.betteld.nl/israelweekend

Verheug u...
samen met
Zijn volk

Worship: 
Trianka en band 

Sprekers: 
Henk Poot, Cees Vork, 

Jacob Keegstra, 
Rabbijn Jacobs

Workshops:
Bijbelse voorwerpen, 

prayerwalk, sjofarblazen 
Israëlisch volksdansen 

en tabernakel

Met crèche, kinder- 
en tienerwerk



Mattie en Myrna Tugendhaft zijn beiden tachtig jaar en wonen in Amstelveen,  
waar ik hen ontmoet. Beiden hebben de oorlog ternauwernood overleefd  
en oog in oog met de dood gestaan. Die oorlogservaringen staan nog in  
hun geheugen gegrift en op hun netvlies gebrand. We zitten nauwelijks  

aan de koffie of Mattie begint aan zijn ongelofelijke verhaal.

‘De angst kwam terug  
en is gebleven’

17
G

e
ja

 L
a

h
p

o
r

“Aan het begin van de oorlog werd de 
hele familie van mijn moeder gede-
porteerd naar Westerbork. Toen mijn 
vader in het postkantoor stond om 
pakjes naar de familie in het kamp te 
sturen, werd hij op de schouder getikt 
door iemand die zei dat wij onder 
moesten duiken. Alles ging daarna 
in een stroomversnelling. Wij woon-
den in Limburg en een huishoudster 
bracht mijn zus op de fiets naar een 
Franstalig klooster in België waar ze 
de hele oorlogsperiode bleef, en ik 
werd door een pater naar een ander 
klooster gebracht. Na een paar weken 
werd het daar te gevaarlijk voor mij 
en werd ik achtereenvolgens naar 
vier andere adressen gebracht, met 
alle gevolgen van dien. Ik was zes jaar 
en miste mijn ouders heel erg. Een 
nieuw, dramatisch leven begon. Ik 
heette in het vervolg Mattie Gevers in 
plaats van Majer Tugendhaft,” vertelt 
Mattie alsof hij het gisteren mee-
maakte.

Misbruik
Zijn vierde adres, dit keer in de buurt 
van Roermond, was een boerengezin 
met drie kinderen. Wat daar gebeurde 
heeft zijn leven getekend. “Ik werd 

elke ochtend heel vroeg uit bed ge-
haald om de paarden naar het veld te 
brengen. Maar als ik weer terugkwam 
op de boerderij werd ik vaak via de 
schuur naar een ‘martelkamertje’ ge-
bracht. Daar deed de boer een touw 
om mijn hals en hing mij op aan een 
balk totdat ik blauw werd en bijna 
stikte. Dan haalde hij mij eraf en her-
haalde dit. Ook heeft hij mij regelma-
tig in een sloot bijna laten verdrinken. 
Of hij bond mij vast aan een jong kalf-
je dat mij alle kanten opgooide. Ik had 
een doodsangst voor hem en probeer-
de me steeds te verstoppen.” 
Omdat de boerin en de kinderen niets 
in de gaten hadden, durfde Mattie er 
niet over te praten. Regelmatig kwam 
er iemand langs om voedselbonnen te 
brengen, als ‘dank’ dat Mattie onder-
gedoken zat. Bij dat bezoek was altijd 
de boer aanwezig, zodat Mattie nooit 
alleen met haar was en niets kon zeg-
gen.

Hereniging
Toen de boerin een keer eerder terug-
kwam van het land dan gedacht, zag 
ze Mattie blauw aan een balk hangen. 
Ze schrok er zo van dat ze regelde dat 
hij naar een ander adres ging. In die 

tijd kreeg Mattie voor het eerst de 
kans om zijn ouders te zien die nog 
steeds ondergedoken zaten.
“Toen ik ze zag, brak ik. Ik huilde en 
schreeuwde, en vertelde mijn ver-
schrikkelijke verhaal. Helaas konden ze 
mij niet geloven. Ze dachten dat ik het 
gedroomd had of getraumatiseerd was. 
Dat maakte het voor mij allemaal nog 
erger. Het was helaas de enige keer dat 
ik mijn ouders tijdens de oorlog zag, 
want ik ging daarna naar een ander 
onderduikadres waar ik het gelukkig 
erg naar mijn zin heb gehad. Ik werd er 
zelfs misdienaar. Met deze familie heb 
ik nog steeds contact.” 
Na de oorlog bleken Matties ouders en 
zus het overleefd te hebben. “Ik had er 
een broertje bij gekregen en later werd 
er nog een tweeling geboren. Maar 
mijn zus die na de oorlog uit het kloos-
ter kwam, konden we niet meer ver-
staan, want ze sprak uitsluitend Frans. 
Na de hereniging werd in ons gezin 
nooit meer over de oorlog gesproken.”

Na de oorlog
Myrna en Mattie leerden elkaar na de 
oorlog kennen. Ze hebben met hun gezin 
zeventien jaar in de Verenigde Staten 
gewoond tot ze drie jaar geleden weer 
naar Nederland kwamen. “Toen ik drie 
jaar geleden geopereerd moest worden, 
raakte ik klinisch dood. Ik had een bij-
na-doodervaring, in alle hevigheid kwam 
mijn oorlogstrauma terug.” Even stopt 
hij met vertellen en is geëmotioneerd. 
“De angst kwam terug en is gebleven. Ik 
kan in paniek raken als ik mijn vaders 
paspoort met de grote ‘J’ erin zie.”

De boer heeft na de oorlog geld gekre-
gen voor het verlenen van de onder-
duik. “Hij hoopte hiermee een nieuwe 
boerderij te kunnen kopen. Was dit de 
reden, samen met de andere privileges 
zoals de voedselbonnen die hij kreeg, 
om mij te laten onderduiken? Ik vraag 
mij nog steeds af waarom hij mij aan 
de ene kant liet onderduiken en aan 
de andere kant bijna de dood injaagde. 
Toch koester ik geen wraakgevoelens 
meer omdat ik zijn motief niet ken; 
wél ben ik boos.”

Mattie en Myrna zijn nu de ouders en 
grootouders van twee zonen, zeven 
kleinkinderen en drie achterkleinkin-
deren, waar ze erg gelukkig mee zijn en 
van genieten.

»  Op cvi.nl/mattieenmyrna kunt u ook 
het oorlogsverhaal van Myrna lezen.

interview

Trots op Israël
De meeste Joodse Israëli’s zijn er 
trots op in Israël te mogen wonen 
(91,3 procent); Arabische Israëli’s 
voelen zich niet trots om Israëli te 
zijn (60 procent). Dit grote verschil 
bleek uit een onderzoek van de 
universiteit van Tel Aviv en het Israël 
Democratie Instituut. Opmerkelijk 
was dat van beide groepen grofweg 
driekwart in Israël wil blijven, ook als 
ze de mogelijkheden zouden hebben 
naar elders te vertrekken. 

Ambassade Tanzania
Begin mei opende Tanzania zijn eer-
ste ambassade in Israël. Tot nog toe 
was er alleen een consul in het land. 
Afgelopen jaar heeft Israël de band 
met Tanzania versterkt; premier Ne-
tanyahu bezocht het land en in april 
was er een officieel bezoek door de 
Israëlische minister van Defensie en 
de minister van Justitie.

Goedkope tickets
Binnenkort verandert El Al het soort 
ticket dat je kunt kopen voor een 
vlucht. Je kunt dan kiezen uit lite, 
classic en flex. Met een lite-ticket 
kun je alleen handbagage mee-
nemen, krijg je een eenvoudige 
maaltijd en een drankje. Tegen extra 
betaling kun je een koffer inchecken. 
Met een classic-ticket heb je dat 
allemaal, maar ook keuze voor je 
zitplaats. Een flex-ticket biedt je de 
mogelijkheid een extra stuk hand-
bagage mee te nemen, ruim van te 
voren een zitplek te reserveren, en 
de mogelijkheid je ticket te annule-
ren of wijzigen.

Illegale wegen
Bewoners van PA-gebieden hadden 
zonder vergunning een weg aange-
legd naar het industriegebied van 
Hares, vlak bij Ariel. Het bestuur 
voor Judea en Samaria heeft daarom 
de weg afgesloten.

Eerste olympische 
velodroom

Fietsen in Israël kan nu ook op het 
allerhoogste niveau. In Tel Aviv werd 
het eerste velodroom (fietsstadi-
on) dat aan de olympische eisen 
voldoet, geopend. Het is daarmee 
de modernste indoor-fietsbaan van 
het Midden-Oosten. Israël hoopt 
hiermee een uitstekende plek te 
bieden aan internationale kampioen-
schappen. | Foto: Flash90
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kort nieuws

Mattie en Myrna Tugendhaft. | Foto: Geja Lahpor



advertenties

HELPT U ÉÉN VAN ONZE BEWONERS?
Met € 20,- per maand helpt u hen aan :

voeding, kleding, therapie en verbandmiddelen

WWW.JEMIMA.NL / � nanciele-adoptie www.kunstschildercorvisser.nl 
Lageweg 3  l  2935 CD Ouderkerk aan den IJssel  l  Tel. 06-19106521

www.renovatie.com esrenovatie@gmail.com

Aannemersbedrijf

altijd het juiste (kunststof ) kozijn

Tel 0263 637406



actief Voor al le act iviteiten geldt:  Deo volente

israël

We nodigen u van harte uit om in ons Israëlcentrum 
in Nijkerk de bijzondere tentoonstelling ‘Wereldwon-
der Israël’ te bezoeken. We bieden u een fascinerende 
ontdekkingstocht door het beloofde land. Toegang is 
gratis, inclusief een kopje koffie of thee en een mooi 
cadeau. We hopen u te mogen begroeten!

David Ben Gurion, de eerste premier van Israël, zei het 
al: “Als je in Israël een realist wilt zijn, moet je in wonde-
ren geloven”. In het zeventigjarige bestaan van Israël is 
dat een juiste constatering gebleken.

Israël viert dit jaar zijn zeventigste verjaardag. Maar eigen-
lijk is Israël al veel ouder: al vierduizend jaar geleden gaf 
God het land aan de nakomelingen van Abraham. Jeruza-
lem wordt ook wel de ‘navel van de aarde’ genoemd. Het 
is de plek waar Jezus stierf en weer opstond, en de plek 
vanwaar straks de vrede zal uitgaan naar de hele aarde.

Veel bezoekers
De zomertentoonstelling in Nijkerk is inmiddels een 
begrip geworden in christelijk Nederland. Duizenden 
gezinnen, bezoekers en schoolklassen bezochten eerder 
het Israëlcentrum voor een leerzaam en gezellig dagje 
uit. Onze gastvrouwen en -heren heten u graag welkom 
en zorgen ervoor dat u zich meteen thuis zult voelen.

Voor jong en oud
Speciaal voor kinderen is er een speurtocht door de ten-
toonstelling. Met een vragenboekje en spannende en leu-
ke opdrachten leren de kinderen Israël van binnenuit ken-
nen. Zo leer je hoe je je naam schrijft in het Hebreeuws, je 
leert hoe de Israëli’s de woestijn tot bloei brengen en hoe 

kinderen uit Irak, Syrië en Gaza in Israëlische ziekenhui-
zen liefdevol worden behandeld. Maar ook voor volwasse-
nen valt er veel te leren en te bekijken. De tentoonstelling 
is prachtig vormgegeven en geeft een helder overzicht van 
wat het beloofde land zo wonderlijk maakt.

Winkel
Naast de zomertentoonstelling kunt u ook shoppen 
in de Israëlwinkel. Met prachtige kwaliteitsproducten, 
rechtstreeks afkomstig uit het beloofde land. Variërend 
van heerlijke wijn en huidverzorging tot mooie en bij-
zondere souvenirs uit Israël.

Alsof u door de straten van Jeruzalem loopt
Een bijzonder aspect aan de tentoonstelling dit jaar is de 
virtualrealitytour. Met een speciale bril nemen we u mee 
langs mooie plekken in Jeruzalem, zodat het net lijkt 
alsof u er zelf loopt! Een unieke ervaring voor wie nog 
nooit in Israël is geweest, en een feest van herkenning 
voor de mensen die er al wél waren.

Praktisch
De zomertentoonstelling Wereldwonder Israël is tot en 
met 31 augustus dagelijks geopend van 10.00 tot 16.00 
uur (behalve op zondag). De toegang inclusief consump-
tie is gratis. Het Israëlcentrum (Henri Nouwenstraat 34 
in Nijkerk) is uitstekend bereikbaar met het openbaar 
vervoer en met de auto (A28 afrit 8a, volg de bordjes  
‘Israëlcentrum’). 

»  Meer informatie op zomertentoonstelling.nl.  
Groepen van tevoren aanmelden via  
bijeenkomst@cvi.nl of 033-2458824.

Nog twee  
felicitatieconcerten
In de afgelopen maand organiseerde Christenen voor 
Israël maar liefst acht grote felicitatieconcerten voor de 
zeventigste verjaardag van de staat Israël. Met meer dan 
vijfduizend bezoekers waren de concerten een groot 
succes en een enorme bemoediging voor Israël.
Er werd samen gezongen tot eer van de God van Israël, 
de geschiedenis van Israël werd op een unieke manier 
gedeeld en er was veel onderlinge verbondenheid.

In juni staan er nog twee felicitatieconcerten op het 
programma:
•  donderdag 7 juni in Dordrecht
•  donderdag 14 juni in Middelburg

» Kijk voor meer info op 70jaar.nl. 

Heeft u vorige maand ook zo genoten van die dikke Israel Today special 
over Israëls zeventigjarig bestaan? Hopelijk heeft het u mogen overtuigen 
van de toegevoegde waarde van dit nieuwsmagazine uit Jeruzalem. Heeft u 
de kaart al ingevuld om lid te worden? Kaart niet gevonden? Geen pro-
bleem. Surf naar israeltoday.nl voor een abonnement. Bent u het magazine 
kwijt of wilt u extra exemplaren bestellen om weg te geven? 

» Kijk dan op cvi.nl/winkel.

Word Israel Today-abonnee

Zomertentoonstelling 2018

wereld-
wonder
Israel
Waar een klein land 

groot in is
Zeventig jaar geleden werd de staat 

Israël geboren. Sindsdien ligt dit 
landje in het Midden-Oosten onder een 
vergrootglas van de hele wereld. Wat 

maakt Israël toch zo uniek?

Beleef 
het mee!

14-05 
31-08
israëlcentrum 

nijkerk

MET UNIEKE
VIRTUAL REALITY-

TOUR DOOR 
JERUZALEM!

ISRAËL ZELF CULINAIR MEDISCHTECHNOLOGISCH MILITAIRTAAL ECOLOGISCH

Uitnodiging

Kom naar onze expo 
‘Wereldwonder Israël’

Foto: CvI



Alleen al de schitterende historische binnenstad 
van Amersfoort is een bezoek op zich waard. Chris-
tenen voor Israël biedt u de mogelijkheid om kennis 
te maken met de Joodse geschiedenis van de stad.

Op 12 juli organiseren we een bijzonder afwisselende 
excursie, die onder leiding staat van Heleen Bénard. De 
dag begint met een bezoek aan de synagoge, waar Loek 
de Liever u iets zal vertellen over de synagoge en over 
zijn persoonlijk leven. ’s Middags ziet u Amersfoort vanaf 
het water; u maakt een rondvaart door de grachten. Tot 
slot bezoekt u nog de kunstexpositie van Jip Wijngaarden 
in de Joriskerk.

»  Deelname bedraag € 14,50 en gaat op volgorde van 
aanmelding. Aanmelden via 033-2458824  
of excursie@cvi.nl.
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Excursie 12 juli

Joodse sporen in Amersfoort

Het mooie, maar ook bijzonder noodzakelijke werk 
van de gaarkeuken van Hineni in Jeruzalem kent 
u wellicht wel. Arme stadsbewoners kunnen hier te-
recht voor een warme maaltijd. En u kunt dit werk 
met een donatie ondersteunen. Ook zijn er velen 
die zelf de handen uit de mouwen steken en komen 
helpen in de gaarkeuken. 

Maar wist u dat u ook zelf in het humanitair restau-
rant Hineni in Jeruzalem kunt eten? U kunt bij Hineni 
lunchen samen met de andere gasten, want zo omschrijft 
Hineni de gaarkeukenbezoekers het liefst. U zult boei-
ende mensen ontmoeten en het werk van Hineni van 
dichtbij ervaren, en uw bezoek is een bemoediging voor 
de gaarkeukenbezoekers en geeft hun een gevoel van 
waardigheid. Ook groepen zijn welkom voor een lunch 
of deelname aan een Sjabbatviering op vrijdagavond. 

Het Hineni Centrum ligt op tien minuten lopen van de 
Jaffapoort en is een goede uitvalsbasis voor talloze excur-
sies. Als betalende gast steunt u het werk van het Hineni 
Centrum. 

»  Reserveer uw plekje in het restaurant alvast via hineni.
nederland@gmail.com of 06-34414518.

30 juni in Brunssum

Zingen voor Israël

Al bijna dertig jaar organiseert onze trouwe medewerkster Elisabeth van Rij onze Zingen voor Israëlavonden. Tot in de 
puntjes verzorgt zij deze avonden, zodat u werkelijk een bijzondere koor- en samenzangavond zou kunnen meemaken. 
Op zaterdag 30 juni kunt u de laatste door haar georganiseerde avond bijwonen in de Pelgrimskerk, Horizonstraat 73 in 
Brunssum. U bent welkom vanaf 19.15 uur om te luisteren naar onder meer het koor New Generation (foto) onder leiding 
van Ilona Schouten en natuurlijk om mee te zingen. Ds. Kees van Velzen verzorgt een korte meditatie tijdens deze 
avond. De toegang is vrij, wel collecteren we voor een goed doel in Israël.

Eet mee bij Hineni 
Jeruzalem

De koppelpoort in Amersfoort. | Foto: Bert Kaufmann/CC2.0 Flickr.com

Bijbelwoorden verbeeld

Lof voor expositie
De komende maanden kunt u de expositie Bijbelwoorden verbeeld bezichtigen in ons 
Israëlcentrum. Het is een bijzondere expositie, omdat het om meer gaat dan alleen de 
afbeelding. Die afbeeldingen van Evelien van Dis zijn op zich al de moeite van het bekij-
ken waard, maar ze hebben nog een extra lading. Er zitten Bijbelwoorden in verbeeld.

In de afgelopen weken bezochten al veel mensen de expositie. Zij zijn zeer onder de indruk 
van wat ze zien. “Heel mooi. Dank voor deze unieke verbeelding van de Bijbel”, laat iemand 
in het gastenboek weten. “Mooi, rijk, vol symboliek, heel kunstig”, schrijft een ander. Weer 
iemand anders vertelt: “Er gaat zo’n kracht en vrede vanuit. Ik werd er helemaal blij van. 
Voelde echt simcha”.

U bent van harte welkom deze tentoonstelling te bekijken en uw reactie toe te voegen in 
het gastenboek. Wij kijken uit naar uw bezoek. 

»  Bijbelwoorden verbeeld is dagelijks te bezoeken tussen 10.00 en 16.00 uur  
(zondag gesloten) in het Israëlcentrum in Nijkerk.

Sponsorwandeltocht voor Aleh
Op zaterdag 9 juni 2018 organiseert de werkgroep Hart 
voor Israël uit Putten een sponsorwandeltocht in de 
omgeving van Putten. De route voert door bos en heide 
van Oud- en Nieuw Groevenbeek en het Speulder-
bos. Laat u sponsoren en wandel mee. De opbrengst is 
bestemd voor het werk van Aleh onder meervoudig 

gehandicapten in Israël. U kunt kiezen tussen afstanden 
van 12 of 21 km. De tocht start om 9.00 uur en u krijgt 
onderweg koffie aangeboden. Meldt u bijvoorkeur aan via 
wandeltocht@hartvoorisrael.nl of bel naar 06-22583402, 
dan krijgt u een invulformulier en verder informatie 
toegestuurd. Inschrijfgeld bedraagt 10 euro.

Foto: New Generation

Foto: Hineni



De Joodse wereld  
in de eerste eeuw
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Hava en David Levene

Lezingen  
‘Vier het leven’
Van maandag 18 juni tot woensdag 20 juni komen 
Hava en David Levene uit Israël naar  
Nederland voor een aantal lezingen. Het echtpaar  
Levene is betrokken bij Neve Michael, een opvang-
huis voor kansarme Israëlische jongeren.

Deze zomer wonen Hava en David vijftig jaar in Israël. 
Het thema van de lezingen is dan ook: Vijftig jaar in 
Israël - vier het leven!’ De Levenes spreken over hoe zij 
zelf hun plekje hebben weten te vinden in de Israëlische 
samenleving, en hoe zij zich al jarenlang inzetten om 

Te veel post?
Misschien vindt u dat u te veel post ontvangt van ons. 
Maandelijks sturen wij u de krant. Deze kunt u echter 
ook digitaal ontvangen. Daarnaast sturen wij twee à 
drie keer per jaar een nieuwsbrief. U ontvangt voor uw 
donaties geregeld een bedankbrief. Mocht u liever geen 
bedankbrieven ontvangen of wilt u de krant alleen  
digitaal lezen, dan kan dat. Mail hiervoor naar  
secretariaat@cvi.nl of bel 033-2458824. 
Wij zorgen er dan voor dat u in het vervolg de krant of 
bedankbrieven niet meer per reguliere post ontvangt.

Op donderdag 21 juni om 19.30 uur vindt er in het 
Israëlcentrum aan de Henri Nouwenstraat 34 in 
Nijkerk een lezing plaats van de Amerikaanse au-
teur Lois Tverberg. Zij is onder meer bekend van 
de boeken ‘Wandelen in het stof van rabbi Jezus’ 
en ‘Luisteren naar de taal van de Bijbel’.

Daarnaast is Tverberg directeur van het En-Gedi 
Resource Center dat als doel heeft om christenen 
studiemateriaal aan te bieden over de Hebreeuwse 
achtergronden van de Bijbel. In haar nieuwste boek 
gaat Tverberg in op de Joodse wereld in de eerste eeuw. 
Hoe was het in de tijd dat de Here Jezus als rabbi met 
Zijn discipelen rondtrok door Galilea en Judea? Hoe 
goed kende de Joodse bevolking de Schriften? Waaraan 
dachten ze bij het Koninkrijk van de hemel en wat werd 
er gelezen in de synagogen? Over deze en soortgelijke 
vragen gaat ook de lezing.

»  Tverberg spreekt in het Engels, maar wordt vertaald 
naar het Nederlands. Aanmelden voor de lezing is 
gratis, maar wel verplicht via bijeenkomst@cvi.nl.

Hava Levene met een meisje van Neve Michael. | Foto: Getzel.org

 

Vrijwilligers gezocht
Christenen voor Israël werkt graag in zo veel mogelijk plaatsen samen met mensen die in hun eigen 
omgeving bekendheid willen geven aan het werk van Christenen voor Israël of op diverse manieren 
willen meewerken bij het organiseren van activiteiten in het land.

Waar hebben we u bij nodig?
•  Allereerst zoeken we voorbidders voor het werk van Christenen voor Israël.
•  Daarnaast zoeken we mensen die willen helpen om in hun omgeving lezingen te helpen organiseren. Denk aan het zoeken 

naar locaties, het benaderen van beheerders en gemeenten, het sturen van uitnodigingen, het ophangen van posters etc. 
•  Verder zoeken we mensen die in hun omgeving willen helpen onze krant te promoten door bijvoorbeeld toestemming 

te vragen of deze mag worden neergelegd in kerken, wachtruimtes, recepties, zorgcentra en dergelijke.

»  Heeft u interesse om op een van bovenstaande wijzen betrokken te zijn bij ons werk? Neem dan contact met ons 
op. Bel 033-2458824 of mail naar info@cvi.nl.

dat ook te realiseren voor kwetsbare jongeren in Israël. 
Christenen voor Israël ondersteunt het werk van Neve 
Michael. Meer informatie over het bijzondere werk van 
deze organisatie vindt u op pagina 15 van deze krant.

»  De lezingen zijn gratis te bezoeken en aanmelden is 
niet nodig. Het programma ziet er als volgt uit:

· maandag 18 juni om 19.30 uur in het Israëlcentrum, 
 Henri Nouwenstraat 34 in Nijkerk
·  dinsdag 19 juni om 19.30 uur in Giessenburg,  

De Rank, Dorpsstraat 57.
·  woensdag 20 juni om 19.30 uur in Zwolle,  

De Zuiderhof, Troelstralaan 25. 

Van harte welkom om het bijzondere echtpaar Levene te 
ontmoeten tijdens deze inspirerende avonden! 



Misschien heeft u weleens nagedacht over wat 
er gebeurt wanneer u een zwaar ongeluk krijgt, 
ernstig ziek wordt of gaat dementeren. Wie kan 
dan uw wensen op medisch gebied kenbaar maken 
aan de behandelend arts? Wie regelt voor u het 
beste verzorgingshuis of uitstekende particuliere 
zorg? Hoe en door wie wordt uw vermogen goed 
beheerd? Wie continueert uw schenkingen? Hoe 
wordt uw onderneming voortgezet?

U kunt bij uw notaris een ‘levenstestament’ opmaken. In 
uw levenstestament (een volmacht) wijst u één of meer-
dere personen aan die u onvoorwaardelijk vertrouwt. U 
geeft aan hen een volmacht om uw wensen op medisch 
gebied kenbaar te maken en om goede zorg te organi-
seren. Daarnaast geeft u volmacht om uw vermogen te 
beheren, waarbij u uitgebreide instructies kunt geven 
over de wijze waarop dit dient te gebeuren.
Desgewenst kunt u ook een toezichthouder aanwijzen 
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Wie behartigt uw belangen als u dit zelf niet meer kunt?

Levenstestament 

met wie de gevolmachtigde moet overleggen of aan wie 
de gevolmachtigde rekening en verantwoording moet 
afleggen. U kunt ook vastleggen of de volmacht direct na 
ondertekening ingaat, of pas na een verklaring van een 
arts.

Wanneer u namelijk niets heeft vastgelegd, is het bijna 
altijd noodzakelijk dat de kantonrechter een mentor, 
bewindvoerder of curator benoemt. Wanneer u uw 
mening niet meer kenbaar kunt maken, dan kan de 
kantonrechter deze niet meewegen bij het nemen van 
zijn beslissing.

Uw notaris is bij uitstek geschikt om u te adviseren over 
het levenstestament. De notaris heeft specialistische 
kennis van en ervaring met de relevante onderwerpen. 
Uw notaris zorgt voor registratie van uw levenstes-
tament bij het landelijk levenstestamentenregister. 
Artsen, rechters, andere betrokkenen en iedere notaris 
kunnen hier nagaan of u een levenstestament heeft. Bij 
de notaris kunnen zij de inhoud opvragen. Uw privacy 
is gewaarborgd en uw levenstestament is altijd terug te 
vinden.
Doordat u uw levenstestament opmaakt in de vorm 
van een notariële akte, staat onomstotelijk vast dat u 
hetgeen u heeft vastgelegd in uw levenstestament, heeft 
begrepen en overeenkomstig uw wil is.

Mr. Alerta Schroten, VBC Notarissen Nijkerk

Boeken

Israël: Verbonden en Koninkrijk
Eeuwenlang heeft het christendom geleerd dat God 
klaar was met de Joden en dat de kerk het Joodse volk 
als het nieuwe uitverkoren volk van God had vervan-
gen. Gods verbonden werden toegepast op de kerk en 
Israël werd vergeten. Dit theologische concept werd 
uitgedaagd toen Joden begonnen terug te keren naar 
Israël en nog steeds, nu de staat Israël al zeventig jaar 
een realiteit is. Veel christenen hebben zich gerealiseerd 
dat God trouw bleef aan al de beloften die Hij aan Israël 
gedaan had, en aan al de verbonden die Hij met hen 

gesloten had. Waar zal dit toe leiden? Wat staat er nu 
op Gods agenda? Hoe hangen de verbonden die met 
Israël gesloten zijn samen met het Bijbelse begrip van 
het Koninkrijk van God? Deze en andere vragen worden 
beantwoord in dit tot nadenken stemmende boek van 
ds. Willem J.J. Glashouwer.

»   Israël: Verbonden en Koninkrijk is voor E 14,95  
verkrijgbaar op cvi.nl/winkel, evenals vele andere  
boeken en Bijbelstudiematerialen.

Israëlnieuws via 
WhatsApp
“Ja, echt heel leuk!”, reageert een gebruiker van onze 
Israël-WhatsAppnieuwsdienst. “Ik ontvang ongeveer 
een keer per dag een berichtje via WhatsApp met nieuws 
over en uit Israël. Fijn om bijvoorbeeld snel op de hoogte 
te zijn van actuele ontwikkelingen, maar vaak zitten er 
ook inspirerende en leerzame achtergronden bij.”

Ook nieuws ontvangen op je smartphone via WhatsApp? 
Voeg ons nummer 06-5 88 88 171 toe aan je adresboek, 
app ‘Israelnieuws aan’ en vervolgens wordt je toegevoegd 
aan de verzendlijst en ontvang je dagelijks nieuws uit 
Israël (maximaal twee berichten per dag).

Ondernemers-
platform Bouwen 
met Israël 
Bent u ondernemer en heeft u een hart voor Israël? 
Overweeg dan om lid te worden van ons onderne-
mersplatform Bouwen met Israël. Samen met andere 
ondernemers met een hart voor Israël kunt u uw 
passie delen, samen leren met en van elkaar, gezellig 
en praktisch netwerken en ook nog eens uw kennis als 
ondernemer praktisch inzetten voor Gods volk.
Het ondernemersplatform belegt jaarlijks een aantal 
bijeenkomsten met boeiende sprekers over en uit 
Israël en ook ondernemers die vertellen over hun 
bedrijf. Daarnaast organiseert het platform onder- 
nemersreizen naar Israël.  

» Kijk op cvi.nl/ondernemers voor meer informatie.

Foto: CvI

Israël in uw levenstestament

Wanneer u het werk van Christenen voor Israël wilt 
blijven ondersteunen ook wanneer een gevol- 
machtigde uw belangen behartigt, kunt u dat regelen 
in een levenstestament. Neemt u voor vrijblijvende 
informatie of een nader gesprek contact op met  
Leo van Koesveld, 033-24558824 of schenken@cvi.nl.



Vrijwilligers 
beschermen Israël
Elke dag was het raak, wekenlang stonden er 
Gazanen aan de grens met Israël. Geen rustig 
protest om een mening kenbaar te maken. 
Dreiging en lawaai waren nog de kleinste 
zorgen voor de soldaten van Israël aan de grens. 
Brandende autobanden, brandbommen, projec-
tielen, aanhoudend geweld en de pogingen door 
de grenshekken te breken, dat gaf enorme zorg.

Niet alleen het leger stond dag en nacht paraat. De inwo-
ners in de dorpen langs de grensstreek leefden in span-
ning, onzekerheid en met grote vrees voor hun veiligheid. 
Om het leger te ondersteunen in de bescherming van de 
inwoners van Israël bood Yatar, een vrijwillige politieor-
ganisatie in Israël, zijn diensten aan. Ruim driehonderd 
vrijwilligers werkten onder gezag van het leger om de 
veiligheid van de dorpelingen te garanderen.

Uitrusting nodig
Dat betekende dat de vrijwillige politieagenten dag en 
nacht in touw waren. Yatar mocht rekenen op tachtig 
nieuwe vrijwilligers. Met spoed hadden zij ook de juiste 
uitrusting nodig. Als Christenen voor Israël hebben 
we al een handreiking gedaan. Zodat deze bijzondere 
mensen – want dat zijn het: mensen die vrijwillig gezin-
nen beschermen terwijl ze zelf niet bij hun gezin kunnen 
zijn – daardoor kleding en schoeisel hadden om het 
ruige terrein en de koude nachten aan te kunnen.

Essentiële bescherming
De vrijwilligers zijn vooral actief in de dorpen en gebie-
den die het dichtst bij de grens met Gaza liggen. Deze 
plekken liggen zo dicht bij de grens dat het Israëlische 
raketschild geen bescherming kan bieden. Maar deze 
politieagenten van Yatar kunnen dat wel. 
Yatar is enorm dankbaar dat door de snelle hulp van 
Christenen voor Israël er extra beveiliging mogelijk was 
in de dorpen. Dat maakte de beslissing ‘welk gebied 
beschermen we’ iets makkelijker. Er kon meer hulp 
geboden worden. Maar de wetenschap dat er keuzes 
gemaakt moesten worden, bleef voor Yatar zwaar. (MT)

»  Helpt u Israël te beschermen? Maak dan uw 
bijdrage over op NL38 ABNA 0529 310 252 en 
vermeld daarbij ’Yatar’. Uw gift wordt ervaren als 
een enorme bemoediging en blijk van meeleven in 
moeilijke tijden.

Reizen naar Israël

Naar het hart van de wereld

Kun je geloven in God zonder dat geografische locaties betekenis geven aan wat je gelooft? Dan woonde  
Abraham... tja, ergens? En hij reisde van ergens naar ergens. Of koning David dan in Jeruzalem woonde of 
in Tokio, dat doet er dan niet toe. 

U weet zelf vast nog wat meer van dit soort voorbeelden 
te bedenken. Maar de Bijbel zou letterlijk een leeg boek 
zijn als de locatie niets te zeggen zou hebben. Die locatie 
is deel van de Bijbel en deel van wat God ons kenbaar wil 
maken. Het deed er echt iets toe dat Abraham van Ur 
naar Kanaän reisde. Het is van wezenlijk belang dat Jezus 
in Bethlehem werd geboren. Vul de lijst maar aan.

Juist omdat plaatsen niet willekeurig of inwisselbaar 
zijn, is een reis naar Israël zinvol. Daar vond het grootste 
deel van de Bijbelse geschiedenis plaats. Dat is niet bij 
toeval Israël geworden, daar zit reden achter. Tijdens een 
reis naar Israël is dat hetgeen waar we juist bij stilstaan. 
We slaan de Bijbel open op plekken die al in de Bijbel 
worden genoemd. Met een bootje het Meer van Gali-
lea op is iets wat de discipelen ooit deden, maar u doet 

dat nu ook tijdens uw reis. Het ‘rondom Jeruzalem zijn 
bergen’ is niet (alleen) een mooie dichtregel uit de Bijbel; 
al die plekken die in de Bijbel genoemd worden kun je 
vandaag nog steeds met eigen ogen zien.

Gods plan met deze wereld is door het Joodse volk heen 
én door het land Israël heen. We nodigen u van harte uit 
om met ons mee te gaan op reis naar dat land, de plaat-
sen te leren kennen, de Bijbel erbij te houden en te gaan 
genieten van die wonderlijke plek Israël. 

»  Kijk op relireizen.nl/cvi voor een overzicht van de 
reizen die we dit jaar nog organiseren.  
Op cvi.nl/reizen vindt u bovendien informatie over 
onze werkreizen naar Oekraïne.

Wadi Qelt, ten zuiden van Jeruzalem in de Judese heuvels. | Foto: Flash90
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2 juni in Almere

Concert Hineni Symfonie  
Orkest en koor That’s Life

Op zaterdag 2 juni kunt u in Almere een bijzonder 
concert bijwonen van het Hineni Symfonie Orkest onder 
leiding van dirigent Lubertus Leutscher en interkerkelijk 
koor That’s Life uit Almere onder leiding van dirigent 
Ria Heemskerk. Koor en orkest zullen diverse stukken 
ten gehore brengen, zowel apart als gezamenlijk. De 
opbrengst van het concert is voor het werk van het 
Hineni Centrum in Jeruzalem. Het concert vindt plaats 
in kerkcentrum Goede Rede, Kerkgracht 60 in Almere 
Haven en begint om 19.30 uur.
 
»  Kaarten zijn voor 15 euro in de voorverkoop te 

bestellen via hinenisymfonieorkest.nl of aan de zaal 
verkrijgbaar voor E 17,50 

Profetisch Perspectief  
verrijkt
In Profetische Perspectief proberen we de gebeurtenissen 
in de tijd waarin wij leven in een Bijbels en profetisch 
licht te zien. De Heere zegt dat op het laatst de dingen 
met haast zullen gebeuren en dat zien we voor onze 
ogen vervuld worden. In het magazine, dat vier keer
per jaar verschijnt, besteden we grote aandacht aan
Israël. Israël is immers de kleine wijzer op de klok van
de heilsgeschiedenis. 

Maar we kijken ook naar de rol van Europa, van de 
Arabische wereld en de islam, en van denkwereld van 
onze westerse samenleving. En boven alles gaat de Bijbel 
open. In de eindtijd is het Woord van God onze gids. 
Bekende predikanten en schrijvers die verbonden zijn 
met het werk van Christenen voor Israël, zult u regelma-
tig tegenkomen maar ook andere bekende auteurs uit 
christelijk Nederland. 
En zo is Profetisch Perspectief voor iedereen die bij ’Zijn 
tijd’ wil blijven een verrijking.

»  Het blad verschijnt vier keer per jaar en kost E 33,75; 
een los nummer kost E 9,50; via  
cvi.nl/profetischperspectief te bestellen.

Vrijwillige politieman bij de grens met Gaza. | Foto: Yatar
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Onze boeken zijn verkrijgbaar in de (christelijke) 
boekhandel, op everread.nl of via 0343 594495

A. van Waarde - 128 blz - 21x14,7 cm  - 9789066944176 - € 11,95

Twaalf unieke gelijkenissen - Er staan in het Lukasevangelie 
twaalf gelijkenissen die niet in de andere evangeliën voorkomen. 
Daaronder bevinden zich bekende gelijkenissen, zoals die over de 
verloren zoon en die over de rijke man en de arme Lazarus. En wie 
kent het verhaal over de barmhartige Samaritaan niet? In dit boek 
gaat de schrijver in op deze twaalf gelijkenissen. Mooi om bij deze 
gelijkenissen en hun schoonheid bepaald te worden.

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 - 11 mei j.l. verscheen nummer 138 
met o.m. de volgende artikelen: ‘U zult Mijn getuigen zijn’, ‘Een 
bijzondere getallenreeks in de schepping’, ‘De vreugde van Israëls 
herstel’, ‘Terugkeer en herstel van Israël’ en ‘AMEN Actueel’. Neem 
een abonnement op dit 2-maandelijkse blad en/of word Online-
abonnee met toegang tot meer dan 1400 Bijbelstudie-artikelen! 
Kijk voor meer informatie op www.amen.nl of bel: 0343 594411.

H.B. Slagter - 64 blz - 21x14,7 cm  - 9789066944183 - € 5,50

Psalm 23 - Wellicht de bekendste van alle psalmen. Begrijpelijk, want 
de tekst staat dicht bij ons. David schrijft herkenbaar over de zorg van 
de Heere, zelfs in de zwaarste momenten. Maar ook zien we zijn grote 
vertrouwen en zekerheid in God. De lijn van lijden en vertroosting, van 
heiliging en hoop, komt helder naar voren en is voor elke gelovige 
bemoedigend. Ook de letterlijke betekenis - voor Israël - is prachtig!

Hebt u de vers-voor-versboeken al bekeken? Zie onze advertentie in 
de vorige Israël Aktueel of kijk op www.everread.nl!

doen wat we geloven

www.werkenbijhetlegerdesheils.nl/
vacatures/mentorhuisouders 

Kijk voor meer informatie op: 

Mentorhuisouders
Als mentorhuisouders woon je samen
met je gezin  naast een groep  jongeren.
Dit is een dynamische samenlevingsvorm.  
Je coacht en begeleidt de jongeren naar 
zelfstandigheid.

Leger des Heils
Gelderland zoekt
voor Apeldoorn:

Gezocht:
Gastvrije mensen (m/v)

> Houdt u van Israël?
> Vindt u het leuk om bezoekers gastvrij

en hartelijk te ontvangen?
> Bent u praktisch ingesteld én flexibel inzetbaar?

> Woont u in een straal van 30 kilometer rondom Nijkerk?

Dan zoeken wij u!

Voor de tentoonstelling in Nijkerk zijn we op zoek naar aanvulling 
voor ons team van gastheren en gastvrouwen, om één of 

meerdere dagdelen per week de bezoekers in het Israëlcentrum 
welkom te heten, koffie en thee te schenken en ze wegwijs te 

maken in de zomertentoonstelling. 
Kortom: u bent het visitekaartje van Christenen voor Israël.

Interesse?
Stuur uw motivatie naar off.manager@cvi.nl
of bel ons: 033-2458824

BLAAS
DE BAZUIN

TOERUSTING VOOR DE EINDSTRIJD

 
 2018TOUR

OP 6 LOCATIES IN

NEDERLAND

Elke avond 2 sprekers

Als een dief in de nacht
Wim Verwoerd

Waken en verlangen
Arie van Ooijen

Muziek: 

Christian Verwoerd

30-5 VEENENDAAL
2-6 OUDE TONGE
6-6 WEZEP

13-6 HEERENVEEN
4-7 URK
7-7 KATWIJK

Aanvang: 20:00 uur | Toegang: gratis | Aanmelden: weguitbabylon.nl
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9 juni 2018
Thoralezing: Sjelách lechá,  
Numeri 13:1-15:41
Haftaralezing: Jozua 2:1-24

16 juni 2018
Thoralezing: Kórach, Numeri 16:1-18:32
Haftaralezing: 1 Samuël 11:14-12:22

23 juni 2018
Thoralezing: Choekat, Numeri 19:1-22:1
Haftaralezing: Richteren 11:1-33

30 juni 2018
Thoralezing: Balák, Numeri 22:2-25:9
Haftarahlezing: Micha 5:6-6:8

1 juli 2018
Sjiva-asar beTammoez (Vastendag  
van 17 Tammoez)

Sprekers

Zaterdag 2 juni
16.15 uur Lelystad: Lezing Marianne 

Glashouwer.  Locatie: De Pijler, 
Ketelmeerstraat 90. Thema: 
De Joodse vrouw en het Joodse 
gezinsleven.

Maandag 4 juni
20.00 uur Poeldijk: Lezing ds. Henk 

Poot (2/3)  Locatie: Hervormd 
Kerkelijk Centrum, Fonteinstraat 
6. Thema: Israël, Jezus en de 
toekomst.

Dinsdag 5 juni
19.30 uur Nijkerk: Infoavond vrij-

willigerswerk bij Aleh.  Locatie: 
Israëlcentrum, Henri Nou-
wenstraat 34. Aanmelden gratis 
maar wel verplicht, cvi.nl/aleh of 
033-2458824.

Woensdag 6 juni
20.00 uur: Lemmer: Lezing ds. Henk 

Poot (2/3)  Locatie: Baptistenge-
meente, Wega 1. Thema: Israël, 
Jezus en de toekomst.

Donderdag 7 juni
20.00 uur: Vaassen: Lezing ds. Henk 

Poot.  Locatie: Basisschool  
’t Mozaïek, Westerenkweg 19. 
Thema: Hoe laat is het?

Maandag 11 juni
20.00 uur: Poeldijk: Lezing ds. Henk 

Poot (3/3).  Locatie: Hervormd 
Kerkelijk Centrum, Fonteinstraat 
6. Thema: Israël, Jezus en de 
toekomst.

Dinsdag 12 juni
20.00 uur: Delft: Lezing ds. Henk 

Poot (3/3).  Locatie: Het Boek, 
Sandinoweg 151. Thema: Israël, 
Jezus en de toekomst.

20.00 uur: Lopik: Lezing ds. Jaap de 
Vreugd.  Locatie: De Schaapskooi, 
Dorpstraat 34. Thema: De plaats 
van Israël in Gods heilsplan. 

Woensdag 13 juni
20.00 uur: Lemmer: Lezing ds. Henk 

Poot (3/3).  Locatie: Baptistenge-
meente, Wega 1. Thema: Israël, 
Jezus en de toekomst.

20.00 uur: Burgh-Haamstede: Lezing 
ds. Kees van Velzen.  Locatie: 
Dorpshuis de Schutse, Juliana-
straat 22. Thema: Heer, herstelt U 
in deze tijd het koningschap voor 
Israël?

Maandag 18 juni
19.30 uur: Nijkerk: Lezing met Hava & 

David Levene.  Locatie: Israël-
centrum, Henri Nouwenstraat 34 
in Nijkerk. Thema: Vijftig jaar in 
Israël - vier het leven!

20.00 uur: Peins: Lezing ds. Henk 
Poot.  Locatie: gebouw Reho-
both, Dorpsstraat 49. Thema: 
Jeruzalem.

Dinsdag 19 juni
19.30 uur: Giessenburg: Lezing met 

Hava & David Levene.  Locatie: 
De Rank, Dorpsstraat 57. Thema: 
Vijftig jaar in Israël - vier het 
leven!

19.45 uur: Almere: Lezing ds. Willem 
J.J. Glashouwer.  Locatie: Missie 
Centrum de Wegwijzer, Makas-
sarweg 80. Thema: Tekenen van 
de eindtijd.

19.45 uur: Steenwijk: Lezing ds. 
Kees van Velzen.  Locatie: Vrije 
Zendingsgemeente Bethel, 
Gasthuislaan 109. Thema: Israël 
zeventig jaar.

Woensdag 20 juni
19.30 uur: Zwolle: Lezing met Hava 

& David Levene.  Locatie: De 
Zuiderhof, Troelstralaan 25. 
Thema: Vijftig jaar in Israël - vier 
het leven!

Donderdag 21 juni
19.30 uur: Nijkerk: Lezing Lois 

Tverberg.  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34. Thema: 
Jezus in de Joodse wereld van de 
eerste eeuw.

Donderdag 6 september
20.00 uur: Roermond: Lezing Peter 

Pellemans.  Locatie: Ontmoe-
tingscentrum, Minderbroederssin-
gel 15f. Thema: Israël.

Woensdag 12 september
19.45 uur: Hoornaar: Lezing Marianne 

Glashouwer.  Locatie: Zalencen-
trum Het Bruisend Hart, Dirk IV 
Plein 32. Thema: Rust vinden bij 
God in deze drukke wereld.

Vrijdag 14 september
10.00-15.30 uur: Nijkerk: Studiedag 

predikanten.  Locatie: Israëlcen-
trum, Henri Nouwenstraat 34. 
Thema’s: Het ontstaan en de roe-
ping van het Joodse volk; Israël in 
de christelijke prediking. Kosten: 
17,50 euro (inclusief lunch). 
Opgave verplicht: bijeenkomst@
cvi.nl of 033-2458824.

19.45 uur: Drachten: Lezing Kees 
van Velzen.  Locatie: Chr. Geref. 
Kerk Eben Haëzer, Houtlaan 27a. 
Thema: De herrijzenis van Israël, 
verlangen naar het vaderland.

Woensdag 19 september
19.45 uur: Putten: Lezing Ruben Rid-

derhof.  Locatie: Gereformeerde 
Kerk, Achterstraat 39. Thema: 
Israël en de eindtijd.

Maandag 24 september
19.30 uur: Ermelo: Lezing Marianne 

Glashouwer.  Locatie: De Oase, 
Stationsstraat 127. Thema: Loof-
huttenfeest.

Dinsdag 25 september
14.00 uur: Diever: Lezing PCOB 

Marianne Glashouwer.  Locatie: 
Kruiskerk, Kruisstraat 1a. Thema: 
Rust vinden bij God in deze 
drukke wereld.

Zaterdag 29 september
10.00 uur: Almelo: Lezing Heleen 

Bénard.  Locatie: Chr. Geref. Kerk 
Eben Haëzer, Hofkampstraat 39. 
Thema: Profetische vreugde.

Woensdag 31 oktober 
10.00-15.30 uur: Nijkerk: Studiedag 

predikanten.  Locatie: Israëlcen-
trum, Henri Nouwenstraat 34. 
Thema’s: Opdracht en aanwe-
zigheid; In den beginne was 
het Woord. Kosten: 17,50 euro. 
Opgave verplicht: bijeenkomst@
cvi.nl of 033-2458824.

Muziek

Zaterdag 2 juni 
19.30 uur: Almere: Concert Hineni 

Symfonie Orkest en koor That’s 
Life.  Locatie: Goede Rede, 
Kerkgracht 60, Almere Haven. 
Toegang: 15,00 euro voorverkoop 
(hinenisymfonieorkest.nl) of 17,50 
euro aan de zaal.

Donderdag 7 juni
19.30 uur: Dordrecht: Mazzeltovcon-

cert. Met Jongerenkoor Jigdal-
jahu.  Locatie: Grote Kerk, Lange 
Geldersekade 2. Kaarten 5,00 euro 
via 70jaar.nl of 033-4220404.

Donderdag 14 juni
19.30 uur: Middelburg: Mazzeltovcon-

cert. Met het Holland-Koor. 
 Locatie: Nieuwe Kerk, Onder de 
Toren 1. Kaarten 5,00 euro via 
70jaar.nl of 033-4220404.

Zaterdag 30 juni 2018 
19.15 uur: Brunssum-Treebeek: Zingen 

voor Israël.  Locatie: Pelgrimskerk, 
Horizonstraat 73.

Excursies

Donderdag 12 juli
13.00 uur: Amersfoort: Excursie o.l.v. 

Heleen Bénard.  Opgave verplicht 
via cvi.nl/excursies of 033-
2458824. Kosten: 14,50 euro.

Woensdag 5 september
12.00 uur: Haarlem: Excursie Corrie 

ten Boomhuis o.l.v. Marianne 
Glashouwer.  Opgave verplicht via 
cvi.nl/excursies of 033-2458824. 
Kosten: 6,00 euro.

Dinsdag 11 september
10.45-15.00 uur: Deventer: Excursie 

Etty Hillesum Centrum o.l.v. 
Marianne Glashouwer.  Opgave 
verplicht via cvi.nl/excursies of 
033-2458824. Kosten: 23,00 euro.

Overig

T/m 31 augustus
10.00-16.00 uur: Nijkerk: Zomer-

tentoonstelling Wereldwonder 
Israël.  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34. Dagelijks 
van maandag tot en met zaterdag 
gratis te bezichtigen.

T/m 31 augustus
10.00-16.00 uur: Nijkerk: Exposi-

tie Bijbelwoorden verbeeld. 
 Locatie: Israëlcentrum, Henri 
Nouwenstraat 34. Dagelijks van 
maandag tot en met zaterdag 
gratis te bezichtigen.

Israëlconsulenten 

Het Israël Producten Centrum heeft 
een uitgebreid netwerk van 
consulenten door heel Nederland. 
Via israelwinkel.nl of 033-2458814 
vindt u de contactgegevens van 
een consulent(e) bij u in de buurt. 

De krant

De volgende krant verschijnt 29 juni 
2018. 
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Israël Aktueel is een uitgave van stichting Christenen voor Israël. Het abonnement is bij de  
donatie inbegrepen. De hoogte hiervan bepaalt u zelf. 

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

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

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

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

REDACTIE: Hoofdredactie: Ds. O. Lohuis, ds. Henk 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. 

colofon

israël aktueel | juni 2018 

Op vrijdag 18 mei vond de officiële opening plaats van de nieuwe zomertentoonstelling Wereldwon-
der Israël. Hierbij was ook Alon Ben Goerion aanwezig, een kleinzoon van David Ben Goerion, Isra-
els eerste premier en medestichter van de moderne staat Israël. Bij deze gelegenheid werd ook de 
kantine van het nieuwe Israëlcentrum omgedoopt tot de David Ben-Goerionzaal. Alon Ben Goerion 
verrichte de openingshandeling door het naambordje boven de deur te bevestigen.

» Meer informatie over de zomertentoonstelling vindt u op pagina 19.

Christenen voor Israël-voorzitter Pim van der Hoff en Alon Ben Goerion bij de opening van de zomertentoonstelling 

en de onthulling van de David Ben-Goerionzaal. | Foto: Han Schenk

David Ben-Goerionzaal
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EL AL Israel Airlines

Presents a new way to fly from Amsterdam to Tel Aviv starting at €219*
taxes, carry on and light meal included.
Mix & match your preferred way to fly in economy class from a variety of services and pay only
for your customized flight package.
Sales are open now for departure as of October 15th 2018.

For more information www.elal.com, call +31 20 644 01 01 or contact your travel agency.

*Subject to conditions as specified on EL AL web site
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For more information www.elal.com, call +31 20 644 01 01 or contact your travel agency.
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IT'S IN YOUR HANDS

Te koop: Dubbel-chalet merk "Top".
Bouwjaar 2010

Schitterende vrije plaats nabij bos, heide en 
zandverstuiving op de Veluwe.

Verdere inlichtingen via:  
https://caitwickerzand.nl/chalets/verkoop/dubbel-chalet-bouwjaar-2010

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

in Israel Aktueel en bereik 65000 
betrokken lezers!

ADVERTEER 



What’s your reality?

Meer inspiratie?  
Volg ons dan op Instagram: 

instagram.com/isrealityNL 

Een tussenjaar, sabbatical of vrije tijd over? Overweeg dan eens om 
vrijwilligerswerk te doen bij Aleh in Israël!

Aleh is een organisatie in Israël die zorgt voor kinderen met een ernstige, meer-
voudige handicap. De organisatie is in 1982 opgericht door een groep ouders die 
vastbesloten was om de best mogelijke zorg te geven aan hun kinderen met ernstige 
beperkingen.
Vandaag de dag ontvangen zevenhonderd bewoners, van baby’s tot volwassenen, 
24/7 de beste zorg in vier afdelingen van Aleh, namelijk in Jeruzalem, Gedera, Bnei 
Brak en in de Negev. Aleh is hiermee het grootste zorgnetwerk voor ernstig meer-
voudig gehandicapten in Israël.

De waarde van het leven is heel belangrijk voor Aleh en als vrijwilliger kun jij daaraan 
bijdragen! Chrystal deed een jaar vrijwilligerswerk bij Aleh: “Wat ik zo hartverwar-
mend vind aan Aleh is dat er niet wordt gekeken naar de achtergrond van een bewo-
ner. Het enige wat telt, is de zorg die iemand nodig heeft. Mijn werkzaamheden zijn 
heel divers, maar bestaan bijvoorbeeld uit het verzorgen van maaltijden en zorgen 
dat de bewoners mentaal uitgedaagd blijven worden. We vinden het belangrijk dat 
ze zo veel mogelijk zelf kunnen doen.” Lees Chrystals verhaal op isreality.nl/chrystal.

»  Meer weten? Op dinsdag 5 juni om 19.30 uur vindt er in het Israëlcentrum aan 
de Henri Nouwenstraat 34 in Nijkerk een infoavond plaats over vrijwilligers-
werk bij Aleh. Kijk op cvi.nl/aleh om je aan te melden.
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Een beetje feitenkennis
Ik hoop dat je van Israël houdt en het ziet als het beloofde land 
dat God heeft geschonken aan het Joodse volk. Op Bijbelse basis 
zijn er genoeg argumenten waarom het Joodse volk recht heeft 
op dat kleine stukje land aan de Middellandse Zee, ter grootte 
van de helft van Nederland. Was het geen ‘godswonder’, de 

geboorte van de staat Israël op 14 mei 1948? Zo kort na die vreselijke jaren waarin 
met alle denkbare en vooral ondenkbare middelen geprobeerd werd dit volk uit 
te roeien. 
Als we met onze support voor Israël aankomen bij onze vrienden en familie en 
vertellen dat God toch echt het land beloofd heeft aan Zijn volk, dan zijn de 
rapen gaar. Onmiddellijk hoor je wat de ‘onafhankelijke’ pers ons dagelijks voor-
schotelt: het buitensporige geweld van het Israëlische leger, de kolonisten, de 
bezette gebieden, de apartheidsmuur en de daarbij horende onderdrukking van 
onschuldigen. Je kent alle spandoekentaal vast wel.
Om eerlijk te zijn sta ik dan weleens met mijn mond vol tanden. Mijn Bijbelse 
overtuiging lijkt te worden bedolven onder deze stortvloed aan ‘feiten’. “Wat een 
onzin”, zegt mijn buurman. “Israël moet zich net als ieder land houden aan het 
internationaal recht”. Tja, hij heeft een punt natuurlijk. Maar wat is dat eigenlijk, 
het internationaal recht? Houdt Israël inderdaad onrechtmatig de Westbank 
bezet? Zijn de ‘kolonisten’ en ‘nederzettingen’ de werkelijke reden dat er maar 
geen vrede komt tussen Palestijnen en Israëliërs? Of moeten we constateren dat 
de staat Israël de ‘Jood’ is onder de landen?
Het ontstaan en het bestaan van Israël kan zowel op een natuurlijke als een 
geestelijke (Bijbelse) manier worden verklaard. Volgens Paulus (1 Korintiërs 15:46) 
werkt God in de volgorde van eerst het natuurlijke en daarna het geestelijke. 
Als je een ambassadeur van Israël wilt zijn, is het daarom goed om je ook wat te 
verdiepen in dat natuurlijke. Een beetje kennis van de historisch controleerbare 
feiten rond de ontstaansgeschiedenis van Israël maakt al gauw dat wij ons hele-
maal niet hoeven te schamen voor onze steun aan Israël. Doe je mee?

Jazeker, in november is het weer zover: het Isreality-
weekend! Thema dit jaar is: Eindtijd: horror of hoop?

Steeds meer christenen geloven dat we in de eindtijd leven. 
De één denkt dan meteen aan horror, de ander juist aan 
hoop. Wat zegt de Bijbel over de eindtijd? Ontdek het 
tijdens het Isrealityweekend 2018 van 2 tot 4 november in 
Lunteren! Tijdens dit weekend zullen vier sprekers vanuit 
hun eigen achtergrond vertellen over de eindtijd. Daarnaast 
is er ook een keuzeprogramma waarbij je kunt kiezen voor 
meer verdieping of juist om even te relaxen.
Ontmoet christenen uit heel Nederland en ontdek samen 
Gods plan.

»  Meld je aan voor slechts 59 euro.  
Check isreality.nl/weekend voor meer info!

Eindtijd: 
horror of hoop?

Vrijwilligerswerk  
bij Aleh

 

 

Agenda 2018

Christelijke 
Jongerenreizen 2018
•  Polen en Oekraïne 

5-14 juli  – € 495,-

•  Israël 

16-25 juli – € 995,-

•  Israël  

6-15 augustus – € 995,-

Isrealityweekend 
2-4 november – € 59,-

Foto: Isreality
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