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Zonne-energie

Deze zomer hoopt ’s werelds grootste 
zonne-energiecentrale in de Negev-
woestijn operabel te worden. Het park 
wekt met verschillende technieken zon-
ne-energie op. Met traditionele zonne-
panelen, maar ook met een opstelling 
van spiegels die het zonlicht weerkaatsen 
op een hoge toren, waarin water wordt 
verhit om een turbine aan te drijven. De 
centrale zal ruim twee procent van de 
Israëlische energieconsumptie gaan pro-
duceren, waarmee het aandeel duurzame 
energie in Israël bijna wordt verdubbeld. 
| Foto: Flash90

Diplomatiek succes

Tot vorig jaar bracht het uitvoerend 
orgaan van Unesco (de VN-organisatie 
voor onderwijs en cultuur) de ene na de 
andere anti-Israëlresolutie uit. Gekaapt 
door moslimlidstaten verklaarde Unesco 
dat belangrijke Joodse heilige plaatsen 
in Israël beschermd moslimerfgoed zijn, 
erfgoed dat door Israël wordt bedreigd. 
Uit frustratie hierover zegden Amerika 
en Israël hun lidmaatschap van Unesco 
op. Maar het afgelopen jaar bleek Israël 
diplomatiek succesvol binnen Unesco en 
werden alle anti-Israëlresoluties van de 
agenda geschrapt. Israëls ambassadeur 
bij Unesco, Carmel Shama Hacohen, stelt 
daarom voor om toch lid te blijven. | Foto: 

Flash90

Terwijl veel mensen uitzien naar de zomer, vakantie, vrije tijd en plezier, hangt er in Israël een 
reële dreiging in de lucht op een nieuwe oorlog in Israël. Misschien wel op meerdere fronten.

Twee soldaten ontmantelen een brand-
bom aan een vlieger. Dergelijke vliegers 
met brandbommen eraan geknoopt 
hebben langs de grens met Gaza vele 
hectaren landbouwgrond en natuurge-
bied in vlammen doen opgaan. Na de 
gewelddadige protesten die Hamas orga-
niseerde om het grenshek met Israël te 
doorbreken, teistert de terreurorganisatie 
de inwoners van Israël met vliegers en 
ballonnen. ‘Onschuldige’ middelen die 
eff ectiever lijken dan raketten en waar 
Israël niet goed raad mee weet.

Tegelijkertijd is het Syrische leger, ge-
steund door Iran, een off ensief begonnen 
tegen de tegenstanders van het Syrische 
regime nabij de grens met Israël. Israël 
heeft aangegeven niet te zullen tolereren 
dat vijandige troepen de grens met Israël 
te dicht naderen.

De Heere is bezig Zijn volk te verlossen, 
maar de ballingschap is nog niet voorbij. 
Israël wordt door de wereld gehaat. De 
VN nemen resoluties tegen Israël aan, 
maar zwijgt over Hamas, over Syrië, over 

Erdogan die in Noord-Syrië en Irak de 
Koerden probeert uit te roeien. En onder-
tussen zien Israëlische boeren hun oogst 
in vlammen opgaan. Zien imkers hun 
bijenkasten afb randen en moeten ouders 
hun kinderen waarschuwen dat vreemde 
ballonnen in de tuin gevaarlijk zijn.

Het is eens te meer een appel op ons om 
ook deze zomer Israël te blijven steunen. 
Met ons gebed, onze betrokkenheid en 
door in woord en daad voor Israël in de 
bres te springen. | Foto: Flash90
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Israël
    In Ezechiël 36 staat een bijzondere 

profetie. Vers 1 tot 16 handelt over 
het herstel van het land. Vers 17 
tot 38 gaat over het herstel van het 
volk. Het fysieke herstel gaat vooraf 
aan het geestelijke herstel. Dank 
dat dit zichtbaar is.

    Bid voor de Joodse leden van 
de Knesset die dagelijks gecon-
fronteerd worden met Arabische 
Knessetleden die haat tegen Israël 
uitspreken in het parlement en de 
Joden uit het land willen verdrijven. 

   Psalm 121 is een bijzondere psalm 
om te lezen als u bidt voor Israël. 
Deze psalm spreekt drie keer over 
de Heere als de Bewaarder Israëls en 
drie keer dat Hij hen zal bewaren. 

Christenen voor Israël
   Dank dat eerder dit jaar onder 

leiding van Per en Kirsten Nielsen 
in Denemarken een afdeling van 
Christenen voor Israël is opgericht. 
Ook is de eerste Deense editie van 
de krant gepubliceerd. Bid voor 
deze jonge afdeling en bid voor 
andere Europese landen. 

   Doe voorbede voor de medewer-
kers van Christenen voor Israël in 
Nederland en in andere landen. Bid 
ook voor de consulenten van het 
Israël Producten Centrum. Het is 
bemoedigend dat zoveel vrijwilli-
gers zich inzetten. 

    Bid voor het bestuur van Christe-
nen voor Israël, om eensgezindheid 
en om wijze besluiten. Bid ook voor 
de directeur Roger van Oordt en 
de officemanager Ben Vandeputte. 
Elke dag krijgen zij te maken met 
uiteenlopende geestelijke en prakti-
sche zaken. 

Voorbede
   Op een uitnodiging voor een 

studiedag voor predikanten staat: 
‘De theologie heeft een verbou-
wing nodig. Hoe verhouden wij ons 
tot de realiteit van Israël?’ Bid dat 
theologen de realiteit over Israël 
zullen ontdekken in hun studie van 
de Bijbel. 

   Bid dat regeringsleiders en volken 
zullen kiezen voor Jeruzalem en niet 
voor Babylon (Jesaja 60:1-3,12). Bid 
dat ze zullen leren te denken en 
handelen vanuit Bijbels Jeruzalem 
en zullen afleren te denken en han-
delen vanuit heidens Babylon. 

   Wilt u voor uw kerkelijke gemeente 
bidden? Dat de Here Jezus centraal 
zal staan en dat er liefde voor Gods 
Woord mag zijn. Dit is de basis om 
Israël lief te hebben en te begrij-
pen. Alles wat we verder doen voor 
Gods volk vloeit hieruit voort.

Voor altijd Gods volk
Het kwam er wat bedremmeld uit: een van mijn kinderen vertelde dat zij, voor haarzelf,  

het boek Jeremia aan het lezen was en dat ze er niet doorheen kwam.

Ik kan me dat trouwens wel voorstel-
len: de ene onheilsprofetie na de ande-
re oordeelsdreiging, Jeruzalem en Juda 
op de rand van de Babylonische bal-
lingschap. Jeremia zelf gaat er bijna aan 
onderdoor, aan wat hij allemaal zeggen 
moet. Maar zo eindigt het boek niet. 
Dus ik zei: “Blijven lezen, in hoofdstuk 
23 wordt het anders!”

Zon en maan
En zo lezen we in Jeremia 31 over de 
immense trouw waarmee God vast-
houdt aan Zijn volk. Zoals de zon niet 
verdwijnt en zoals de maan en de ster-
ren aan de hemel blijven staan, zo zal 
Israël voor altijd Gods volk blijven (vers 

35 en 36). En dat zonder voetnoten of 
voorwaarden: niet een deel van Israël 
of Israël in de tijd van de Bijbel of de 
kerk als het echte Israël. Nee, het volk 
waar God mee begonnen is, zal nooit 
uit het hart van God verdwijnen. God 
kan, en terecht, teleurgesteld en boos 
zijn, God kan Israël straffen, maar het 
blijft Zijn oogappel. Het is zoals Psalm 
30 zegt: “Want een ogenblik duurt zijn 
toorn, een leven lang zijn welbehagen” 
(vers 6).
Zoals de zon en de maan in de handen 
van God zijn – Hij geeft de zon overdag 
tot een licht; de zon is er niet zomaar! 
– zo houdt Hij vast aan Israël. Een be-
rijmde psalm zingt: “Zo min de hemel 

ooit uit zijne stand zal wijken, zo min 
zal uwe trouw ooit wank’len of bezwij-
ken” (Psalm 89).

Overdenk het
Ik heb even geaarzeld of ik deze tekst 
wel zou nemen. De woorden zijn zo 
bekend en ik vind het altijd weer mooi 
om iets nieuws te laten zien. Maar, 
bekend als het is, neem het maar mee 
en overdenk het maar de komende 
zomermaanden in de actualiteit van 
vandaag. Israël, het Joodse volk, waar 
het ook woont, is en blijft Gods volk 
tegen alles wat mensen vinden in! God 
had en heeft er alles voor over om dat 
te blijven zeggen.

» Pieter Bénard
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Gebedspunten

De afgelopen maand hebben enkele wijzigingen 
plaatsgevonden in de samenstelling van het be-
stuur van Christenen voor Israël. Dominee Kees 
Kant is op 1 juli afgetreden als bestuurslid van-
wege zijn benoeming tot directeur van Christi-
ans for Israel International.
Twee nieuwe bestuursleden zijn toegetreden 
tot het bestuur. Dit zijn mr. Annemarie Elen-
baas-van den Berge en Maryse Benard. Daarmee 
komt het bestuur van Christenen voor Israël op 
tien personen. De andere bestuursleden zijn Pim 
van der Hoff (voorzitter), Jan van Dijk (secreta-
ris), Bert Fluit (penningmeester); verder dr. ir. 
Leon Meijer, Frans de Lange, ds. Berry Haver-
kamp, ds. Gerard Krol en David Vandeputte.

Vliegers en ballonnen voor terreur
 

Meirav Vidal waarschuwde haar zevenjarige dochter ernstig toen er een  
aantal ballonnen waren blijven hangen aan de trampoline in hun achtertuin.  
De onschuldig ogende versiering was in feite een boobytrap met een klein  
explosief eraan. Het gezin woont in de regio Eshkol, langs de Gazastrook.

Foto: Eshkol Security

Behalve de vliegers die Hamas oplaat met een molotovcocktail 
eraan om brand te stichten in Israël, heeft de terreurorganisatie nu 
een nieuwe methode ontdekt om Israëlische burgers te terroriseren: 

heliumballonnen met explosieven eronder. Gelukkig zijn de kinde-
ren in deze regio op hun hoede. De dochter van Vidal koesterde al 
enig wantrouwen. “Ballonnen die we niet herkennen zijn verdacht.”

Een Hamaslid gebruikt een stel met helium opgeblazen condooms als ‘voertuig’ 
voor een bom naar Israël. | Foto: Flash90

Wijzigingen bestuur

Afscheid van Andrew Tucker
Per 1 juli neemt Andrew Tucker 
afscheid als directeur van Christians 
for Israel International (C4I). Zoals 
hierboven al vermeld, neemt ds. Kees 
Kant zijn functie over. Andrew Tucker 
blijft als adviseur betrokken bij C4I en 
actief voor de Europese Coalitie voor 
Israël. Daarnaast zal hij zijn specialis-
me als jurist gaan inzetten in Thinc 
(The Hague Initiative for Interna-
tional Cooperation), een denktank 
gewijd aan de internationaal juridi-
sche verdediging van de staat Israël. 
| Foto: CvI
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Kanttekening

Minderheids-
standpunt
Als Frankrijk en Engeland in 1973 
namens negen EU-landen (toen nog 
EEG) in de Veiligheidsraad willen 
optreden, steekt Nederland daar een 
stokje voor. De Jom Kippoeroorlog 
is op dat moment aan de gang en 
premier Joop den Uyl en minister 
van Buitenlandse Zaken Max van 
der Stoel vrezen dat Frankrijk en 
Engeland een voor Israël ongunstige 
resolutie zouden kunnen steunen.
Enkele dagen later besluiten Arabi-
sche landen tot een olieboycot van 
Nederland. Irak en Algerije geven aan 
dat de actie is ingegeven door het 
optreden van Nederland in de EEG. 
Dankzij het lekken van de Italiaanse 
diplomaten waren ze daarvan op de 
hoogte. Onder druk van de olieboy-
cot leek het Nederlands Israëlstand-
punt op te schuiven naar een minder 
pro-Israëlisch standpunt. Fred Grun-
feld maakt in zijn dissertatie over de 
Nederlandse rol in de internationale 
politiek duidelijk dat dat tot 1982 niet 
het geval was. Nederland werd wel 
voorzichtiger, maar bleef pro-Israël, 
net als de Nederlandse bevolking die 
dat in opiniepeilingen aangaf. 
We zijn inmiddels 45 jaar verder en 
de Nederlandse houding is inmiddels 
ingrijpend veranderd. Bij anti-Israëlre-
soluties in de VN zal de Nederlandse 
ambassadeur zich in het gunstigste 
geval van stem onthouden, een 
tegenstem gaat te ver. In 1973 nam 
PvdA-defensieminister Vredeling nog 
deel aan een pro-Israëldemonstratie. 
In 2018 lopen PvdA-jongeren mee in 
een anti-Israëldemonstratie. Pv-
dA-minister van Buitenlandse Zaken 
Max van der Stoel sprak zijn steun uit 
voor Israël. Frans Timmermans van 
dezelfde partij had er geen moeite 
mee om Nederlandse bedrijven zoals 
DHV/RoyalHaskonig te adviseren 
om hun waterzuiveringsactiviteiten 
in Jeruzalem te staken. Alleen als 
de ChristenUnie aan een kabinet 
deelneemt, spreekt onze regering 
zich nog uit voor veilige grenzen voor 
Israël. Maar dat lijkt inmiddels een 
minderheidsstandpunt geworden. 
Je uitspreken voor Israël komt je stee-
vast op kritiek te staan. Maar erger 
dan dat, het kost mensen inmiddels 
ook hun positie. Een vriend werd 
verzocht zijn voorzitterschap van een 
vereniging op te geven. Men vond 
zijn openlijke sympathie voor Israël 
niet bevorderlijk voor de club. Of de 
voorzitter van de raad van bestuur 
van een instelling die ik onlangs tele-
fonisch sprak. Toen ik over onze ge-
zamenlijke interesse in Israël begon, 
werd het stil aan de andere kant. “Ik 
loop even naar een andere kamer, je 
weet nooit wie er meeluistert”, zei hij. 
Vreemd om terug te verlangen naar 
Joop den Uyl.

Leon Meijer, voorzitter C4I
» krant@cvi.nl

Israëlische uitvinding van TIPA

Echt biologisch plastic
 

De plasticsoep en al het verpulverde plastic dat inmiddels is terug te vinden in de bodem, in dieren  
en voedingsmiddelen – tot in de spreekwoordelijke eeuwigheid – stelt ons voor een groot vraagstuk.  
Maar deze milieuramp die zich stilzwijgend en grotendeels onzichtbaar voltrekt, kan misschien tot  

stilstand worden gebracht met een Israëlische uitvinding: biologisch plastic. 

Vakantie aan de Dode Zee
Het toerisme langs de Dode Zee neemt 
af. De hotelzone bij Ein Bokek en  
Hamei Zohar ligt er wat versleten bij. 
De hotels zijn verouderd, restaurants 
zijn vooral fastfoodketens en de infra-
structuur ligt er belabberd bij. Maar 
daar komt verandering in. De Israë-
lische regering heeft een plan gelan-
ceerd om deze toeristische zone weer 

aantrekkelijk te maken. Drie nieuwe 
hotels, een promenade langs het water, 
fietspaden, plantsoenen, een openbare 
spa en een bezoekers- en een congres-
centrum dat ook gebruikt kan worden 
voor culturele evenementen, moeten 
het gebied weer aantrekkelijk maken en 
toeristen lokken naar de Dode Zee.  
| Beeld: Sfadia Moshe Architecten Ltd

Eigenlijk dekt de term de lading niet. 
Het is wel biologisch, maar het is geen 
plastic. Maar het ziet eruit als plastic 
en het werkt net als plastic. Je kunt er 
sausflesjes van maken, wikkels voor sok-
ken, folies voor vleeswaren, zakken voor 
chips. Het heeft alleen wel een ‘houd-
baarheidsdatum’. Na ongeveer een jaar 
in je keukenkast liggen niets doen, zal de 
verpakking langzaam beginnen uiteen te 
vallen. Een beetje zoals papier dat buiten 
rondzwerft: het krijgt kreukels, bruine 
randjes, en versnippert vervolgens. Het 
valt in ongeveer een halfjaar uiteen in 
water, CO2 en organisch materiaal waar 
bacteriën wel raad mee weten. Maar er 

ontstaan geen microkorrels die overal in 
het milieu gaan rondzwerven zoals bij 
echt plastic. 

Wie denkt dat de uitvinding van het 
bedrijf TIPA niet mooier kan: het kan 
nog mooier. TIPA wil echt duurzaam 
zijn. Dus vindt het bedrijf dat je lokaal 
moet produceren. Dat kan dus ook: met 
de machines waar je het bekende plastic 
mee maakt. Het is niet al te gecompli-
ceerd om de machines aan te passen 
zodat ze TIPA-folie kunnen maken. Wie 
weet zijn alle plastic verpakkingsmate-
rialen over tien jaar wel van Israëlische 
TIPA-folie gemaakt.

De hype is voorbij. Berlijn fungeert niet langer als 
geliefd toevluchtsoord voor jonge Israëli’s.  
Velen hebben inmiddels de Duitse hoofdstad  
verlaten en zijn naar huis gegaan. Vele anderen  
zijn dat van plan. De blijvers voelen zich steeds 
onbehaaglijker.

Deze harde realiteit beschreef de Israëlische journalist 
en Berlijns restauranthouder Ze’ev Avrahami recent in de 
Frankfurter Allgemeine. De titel van zijn bijdrage is niet mis 
te verstaan: “Jullie hebben ons in de steek gelaten”. Het 
indringende artikel van Avrahami leest als een regelrechte 
aanklacht tegen de Duitse bevolking. Vanwaar zijn harten-
kreet? Hij vat het in één heldere zin samen: “Wij voelen dat 
zij ons – alweer – tonen dat alleen wijzelf verantwoordelijk 
zijn voor de veiligheid van ons leven.”

Avrahami trekt een vergelijking. Jonge Duitsers, op bezoek 
in Tel Aviv, kunnen zonder problemen hun eigen taal spre-
ken of, een kruis om de hals dragen. Echter, kunnen Israëli’s 
en Joden in Duitsland op dezelfde veiligheid rekenen? 
Natuurlijk niet, oordeelt de restauranthouder van Sababa 
aan de Kastanienallee. “Wij moeten wel twee keer naden-
ken alvorens wij onze taal op straat spreken. Wij wagen het 
niet onze keppeltjes te dragen. Wij moeten alles verbergen 
wat onze nationaliteit of ons geloof zichtbaar zou maken.” 

Kortom, Duitsers beschermen het recht van Joden op een ei-
gen leven niet! “Precies zo voelen wij ons hier”, aldus Avrahami.

Aan deze pijnlijke constatering liggen even pijnlijke, verne-
derende persoonlijke ervaringen bij de journalist ten grond-
slag. Zo vertelt Avrahami hoe hij op de zaterdagse markt in 
Prenzlauer Berg een praatje aanknoopt met een Palestijnse 
falafelverkoper. Zodra de standhouder hoort van de Israëlische 
nationaliteit van de journalist begint hij Avrahami luidkeels uit 
te schelden. Een paar weken later herhaalt zich deze scène. Dit 
keer in het bijzijn van Avrahami’s kinderen. Niemand van de 
tientallen omstanders neemt hieraan aanstoot ... 
Commentaar van de Duitse marktmeester waarbij Avrahami 
zich meldt: het probleem met de Palestijn is bekend, hem is al 
een keer voor een maand de toegang tot de markt geweigerd, 
maar de Palestijn is wel een geweldige kerel, heel geliefd bij 
iedereen vanwege zijn vriendelijkheid. “Problemen ontstaan 
pas als hij Joden op onze markt ziet.”

Politiek overstapje. Uit betrouwbare bron hoorde ik in Straats-
burg dat bondskanselier Merkel alle politici van CDU-huize had 
opgedragen een moment van persoonlijk contact met de Jood-
se gemeenschap in hun agenda’s op te nemen. Prima, maar 
intussen blijft de prangende, urgente vraag van Avrahami aan 
Duitsland voluit staan: “Wenden jullie je af van de verantwoor-
delijkheid om Joods leven in Duitsland te beschermen?” Dezelf-
de vraag confronteert tegelijkertijd vandaag alle EU-lidstaten!
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‘Jullie hebben ons in de steek gelaten’



Enkele schrijnende voorbeelden waren 
de aanleiding, zoals die van de dood 
van een Joodse vrouw in Parijs. Ze was 
aan de Holocaust ontkomen, maar 
werd in haar hoge ouderdom alsnog 
slachtoffer van een hartgrondige afkeer 
van Joden.

Preken over antisemitisme
Wat ik nog nooit had gedaan, deed ik 
nu: ik zette bij het begin van de preek 
een keppeltje op mijn hoofd. Dat was 
voor mij een ultiem gebaar van ver-
bondenheid. Ik had gelezen dat rabbijn 
Binyomin Jacobs op straat in Amster-
dam dat niet meer kon doen en ook zijn 
baard wat oprolde en met clipjes vast-
zette. ‘Je past je aan, hè?’, zegt hij. De Jo-
den moeten wel om het vol te houden. 
Het spugen, sneren en schelden is weer 
in. Vooral bepaalde allochtone tieners 
scheppen er behagen in.

Ik hield mijn preek over die tekst die 
ervoor heeft gezorgd dat het antise-
mitisme door de eeuwen heen altijd 
pijnlijk actueel bleef: ‘Zijn bloed kome 
over ons en over onze kinderen’. Het 
kon toch niet waar zijn dat het kleine 
groepje Joden op het pleintje vóór 
het gerechtsgebouw van stadhouder 
Pilatus verantwoordelijk was voor een 
zelfvervloeking, die alle Joden gedu-
rende vele eeuwen en wereldwijd zou 
treffen? 

Niet wegkijken
Joodse mensen in Nederland melden 
een oplaaiend antisemitisme in ons 
land. Ook vorig jaar bij de voetbal-
wedstrijd tussen AZ en Ajax waren 
spreekkoren te horen waarbij Joden 
het vreselijk moesten ontgelden. Ik heb 
een schoonzus die Joods is en die zich 
nu moet afvragen hoe veilig ze nog is 
in Nederland. Haar moeder is als enige 
van de familie teruggekomen uit de 

vernietigingskampen. Je houdt het niet 
voor mogelijk: moeten nu wéér koffers 
in de gang onder de kapstok staan voor 
het geval dat? Leon de Winter heeft het 
over ‘dit monster van het antisemitis-
me’.

Waarom ik over Israël preek? De Here 
Jezus, een zoon van Abraham, was zelf 
Joods en sprak deze woorden: “Het heil 
is uit de Joden!” We kunnen toch niet 
van Hem houden en tegelijkertijd de 
Joden straal negeren of erger? Ik heb 
op mijn hoorders van die zondagoch-
tend het appel gedaan om niet weg 
te kijken of doen alsof antisemitisme 
de gewoonste zaak van de wereld is. 
Hadden we in de oorlog dat ook maar 
niet gedaan! Laten wij dan als christe-
nen onze mond maar eens opendoen 
en niet langer zwijgen. Om Sions wil 
niet zwijgen!

Eeuwige afkeer
Waarom toch die eeuwige afkeer van 
de Joden? Ik schetste een situatie die 
we in het Bijbelboek Genesis lezen, 
waarbij de vrouw van Potifar met 
alle listen en lagen Jozef probeert te 
verschalken. Haar passie voor hem 
sloeg om in redeloze haat. Wanneer 
Potifar thuiskomt, zegt zij niet: “Die 
slaaf van jou wou met mij naar bed ...” 
Néé, zij zegt: “Die Hebreeuwse slaaf 
die jij in huis hebt gehaald ...” Eerst 
weet zij niet welke kunstgrepen ze 
moet toepassen om deze knappe man 
in te palmen, nu spuugt ze op hem: 
die Jood! Eerst speelt ras of nationa-
liteit geen enkele rol, nu wordt Jozef 
gebrandmerkt als een inferieur wezen. 
‘Die Jood!’
Mensen hebben zich wel eens af-
gevraagd: hoe kan nu zoiets als het 
antisemitisme ontstaan? Hier hebben 
we er een schoolvoorbeeld van! Bij de 
vrouw van Potifar ruiken we bij wijze 

van spreken het gas van Auschwitz, 
zo heb ik dat een keer iemand horen 
uitdrukken.

Iets ongelooflijks
Maar van God uit gezien is de situatie 
wel anders! De Bijbel spreekt in Za-
charia 8:23 over een compleet andere 
werkelijkheid! Daar komt de profeet 
Zacharia zomaar vertellen dat er een 
tijd zal komen, dat er iets ongelooflijks 
zal gaan gebeuren. Al die volkeren 
die in macht, cultuur en wetenschap 
boven Israël verheven waren, zullen 
eenmaal de bijzondere zegen van Israël 
erkennen. Ze zullen jaloers worden 
op het volk en verlangen met hen te 
mogen delen in de zegen voor Israël. 
Zij willen zich met Israël verbinden, 
een bondgenootschap aangaan!
Zacharia gebruikt daarvoor een eigen-
aardige beeldspraak. ‘Tien heidenen’, 
zo zegt hij, ‘zullen de slip grijpen van 
een Joodse man en zeggen: wij willen 
met u gaan, want wij hebben gehoord 
dat God met u is.’

Het kan verkeren! Vervolgd, ver-
strooid, versnipperd over de aarde,  
nu in deze profetie een rolmodel! 
We raken aan één van de kostbaar-
ste en meest kwetsbare gedachten 
van het Bijbels getuigenis. Zacharia 
schrijft er al eerder over: ‘Wie Israël 
aanraakt, raakt zijn oogappel aan ...’ 
(Zacharia 2:8,9). We staan hier voor 
het raadsel van Gods uitverkoren volk. 
Waarom is dit volk uitverkoren? Wat 
is er zo bijzonder aan? Is dit volk meer 
hoogstaand, meer verheven? Nee, in 
Deuteronomium 7:7 vinden we wat 
God bewogen heeft om met dit volk 
een unieke weg te gaan:
“Het is niet, omdat u talrijker was dan 
de andere volken dat hij u liefkreeg en 
uitkoos – u was het kleinste van alle-
maal! Maar omdat hij u liefhad.”
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Hoe preek ik over Israël?Bijzondere 
zorg
Afgelopen week mocht ik Aleh in 
Jeruzalem bezoeken, een organisa-
tie waar meervoudig gehandicapte 
kinderen zorg en onderdak krijgen. U, 
christenen voor Israël, mocht ervoor 
zorgen dat er een monitorsysteem 
voor 34 kinderen kon worden geïn-
stalleerd.

Zoals altijd bezoek ik dan ook een 
aantal kinderen, tieners en twintigers 
die door een ongeluk of zuurstofge-
brek op jonge leeftijd dubbel beperkt 
zijn geraakt, zowel verstandelijk als 
lichamelijk. Ik werd diep geraakt door 
het grote verdriet van de ouders, 
familie en de persoon zelf. Tegelijk 
trof mij ook de ongelofelijke zorg van 
personeel en vrijwilligers, die met 
grote liefde Zijn liefde voor het zo 
zwakke leven mogen doorgeven.

Het was bijzonder om te zien dat 
een Arabisch jongetje een lach op 
zijn gezicht heeft gekregen. Het was 
bijzonder om te zien hoe de mede-
werkers hun best doen de kinderen 
iets te leren en hen op hun gemak 
stellen. Een jongetje uit een vluchte-
lingengezin uit Eritrea, met nog maar 
negen procent longcapaciteit, wordt 
kunstmatig gevoed omdat het anders 
een te grote inspanning is. Toch mag 
hij er zijn en wordt hij geliefd. Wat is 
het bijzonder om te zien dat er ook 
zoveel vrijwilligers ook uit Nederland 
mogen meehelpen in Aleh. 

In deze schijnbaar uitzichtloze situa-
tie is er desondanks vreugde over het 
leven dat God geeft. Het troost mij 
om te weten dat dit sterfelijke leven 
straks bij de opstanding uit de dood 
en bij de komst van de Heiland, ver-
nieuwd zal worden. Zoals de apostel 
Paulus het uitdrukt: “Dit sterfelijke 
zal onsterfelijkheid aandoen”. Dan 
komt God tot Zijn doel met Israël 
en ook met ons. Het is prachtig om 
in Ezechiël 47 te lezen dat het loof 
van de bomen langs de tempelbeek 
een geneesmiddel zal zijn, of zoals in 
Openbaring 22 staat dat de bladeren 
van die bomen zullen dienen tot 
genezing van de volkeren.

En zo mogen u en ik dankbaar zijn en 
ons verheugen dat wij het zwakke in 
Israël mogen zegenen, in ons gebed 
en ook in onze gaven. De Here Jezus 
zei tegen Nathanaël, die Hij tot Zijn 
discipel riep: “Waarlijk een Israëliet in 
wie geen bedrog is”. Dat overkomt je 
als je bij Aleh rondloopt; daardoor is 
het een stukje hemel op aarde. Dat 
is Israël.

Op de zondag vóór de viering van zeventig jaar Israël ging ik als gastspreker  
voor in een gemeente. Ik had het op mijn hart om aandacht te besteden  

aan het probleem van het toenemende antisemitisme in de wereld. 

Column

D
s.

 Y
m

e
 H

o
rj

u
s

Roger van Oordt 
» rvoordt@cvi.nl

Joden bidden voor de volken tijdens het Loofhuttenfeest. De wereld verguist Israël om al zijn ‘vreemde gebruiken’, maar zal eens erkennen dat Israël een 
bijzondere zegen draagt om de volken tot heil te zijn. | Foto: Flash90
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Protest voor Gaza

In Ramallah en Bethlehem gingen 
Palestijnse Arabieren de straat op om 
te demonstreren. Geen gewelddadige 
demonstratie vol haat tegen Israël, 
maar een demonstratie tegen de 
financiële sancties die de Palestijnse 
Autoriteit Gaza oplegt. De demon-
stranten trekken zich het lot aan van 
de Gazanen. Door de sancties kampt 
de Gazastrook met grote tekorten. 
Opmerkelijk is dat de Palestijnen 
niet alleen Israël de schuld geven van 
deze situatie, maar inzien dat de PA 
hier medeverantwoordelijk voor is.  
| Foto: Flash90

Conferentie ‘gehackt’
Tijdens een toespraak van premier 
Benjamin Netanyahu op een confe-
rentie over cybersecurity in Israël, viel 
plotseling het licht uit en verscheen 
er een boodschap op het scherm: 
“Dames en heren, deze conferentie is 
zojuist gehackt. Ironisch niet? (...) Wij 
zijn gesitueerd in een land niet ver 
van Israël. Dat is alles wat u op het 
moment hoeft te weten.”
Het bleek een simulatie. Maar 
premier Netanyahu wees op de 
reële gevaren van staten die kunnen 
inbreken in Israëls systemen. “We 
hebben ongelofelijke kansen, maar 
we moeten ook enorme uitdagingen 
het hoofd bieden.”

Een dochter

Tzipi Hotovely, staatssecretaris van 
Buitenlandse Zaken, beviel afgelopen 
maand van een dochter. “We danken 
God voor ons groeiende gezin”, 
schreef ze in een publieke verklaring. 
Het is het derde kind dat Hotovely 
kreeg tijdens haar politieke carrière. 
Ze heeft nog een dochter van vier 
jaar en een van twee jaar oud. | Foto: 

Flash90

Arabische  
locoburgemeester?
“Jeruzalem zal nooit een Arabische 
burgemeester hebben, maar een Ara-
bier als locoburgemeester zou goed 
zijn voor de stad.” Dat zei minister 
Ze’ev Elkin, van Jeruzalemzaken. 
Elkin is een van de kandidaten voor 
het burgemeesterschap van Israëls 
hoofdstad. In oktober van dit jaar 
worden gemeentelijke verkiezingen 
gehouden.
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w 225 Bnei Menashe eindelijk thuis

Het wonder aanschouwen
Het begon 2700 jaar geleden, tijdens de Assyrische ballingschap.  

Nu wonen ze er nog steeds, de Bnei Menashe, in het noordoosten van India.  
Maar in de afgelopen jaren begon het einde van de ballingschap.  

De eerste Joden vertrokken naar Israël. Half juni mochten 225 Joden  
uit Manipur terugkeren naar Sion.

Een van de Bnei Menashe die terug-
keerde, was Tzvi Singson. Hij begint 
zijn verhaal met: “Ik dank God, dat Hij 
mij het leven gaf”. Tzvi groeide op in 
Manipur, trouwde, kreeg kinderen en 
zag zijn oom met wie hij een nauwe 
band had in 2006 vertrekken naar Isra-
el. “Ik ben nu 56 jaar. Mijn twee zonen 
en mijn dochter zijn volwassen en ze 
dienen God. Ik zei mijn kinderen altijd 
dat ze niet moesten trouwen totdat 
God ons terug zou brengen in het land 
Israël. Ik zei hen dat er geen hoop was 
in deze ballingschap. Elk moment van 
de dag verlangde ik naar Sion. En Hij 
heeft onze gebeden verhoord en brengt 
ons terug naar Israël.”

Lange reis naar huis
Die hoop om naar Sion terug te keren 

werd vervuld voor 225 Bnei Menashe in 
juni. Maar door hulp van vele mensen 
wereldwijd, waaronder ook uit Neder-
land via Christenen voor Israël, konden 
al sinds begin januari 429 Joden uit In-
dia naar Israël gaan. Directeur Michael 
Freund van Shavei Israel stond ook in 
juni elke keer als er een vliegtuig met 
nieuwkomers landde op de luchthaven 
om hen welkom te heten. “Ik kon niet 
anders dan me verbazen over het won-
der dat we mogen zien: deze verloren 
stam maakt de lange reis naar huis, 
naar het land van hun voorouders.”

Eerste ontmoeting
Ook Abel Hangshing was een van 
degenen die terugkeerde. Hij is tachtig 
jaar. Daar op de luchthaven kon hij zijn 
broer weer in de armen sluiten na meer 

dan tien jaar. Het was overweldigend 
om nu ook zijn achterkleinkinderen te 
ontmoeten, voor de allereerste keer. 
Vanaf de luchthaven gaat Hangshing, 
net als alle nieuwkomers, naar het 
integratiecentrum in Kfar Hasidim in 
de buurt van Haifa. Later zullen ze een 
plekje vinden in Galilea, waar de mees-
te Bnei Menashe hun thuis hebben 
gevonden.

Bidden in Israël 
Dat verlangen naar thuis, naar Sion, 
was deel van het leven van Hanoch 
Lhungdim. “Al vele jaren, zeg ik dage-
lijks het gebed dat Joden al generaties 
lang zeggen: ‘Laat de grote sjofar klin-
ken voor onze vrijheid (...) Gezegend 
bent U, onze God, die Zijn volk Israël 
inzamelt vanuit de uithoeken’. Ik kom 
letterlijk van ver, uit een klein Joods 
dorpje van mijn kindertijd. Wie had 
toen kunnen geloven dat de enorme 
terugkeer van Bnei Menashe mogelijk 
zou zijn? Maar dank aan God en aan 
Shavei Israel, het is zover! Ik kan nu 
eindelijk de gebeden zeggen op de 
grond van het heilige land.”

»  In India wonen nog zevenduizend 
Bnei Menashe die wachten op de 
kans terug te keren naar Sion.  
U kunt hen helpen door een bijdrage 
over te maken op NL38 ABNA 0529 
310 252 met de vermelding Bnei  
Menashe. Het kost € 900 per per-
soon om terug te keren naar Israël 
vanuit India. Voor Joden uit Oekra-
ine kost het € 135 en hulp aan Joden 
in Frankrijk kost € 400. Zet bij uw 
donatie de juiste omschrijving. Har-
telijk dank voor uw betrokkenheid.

Abel Hangshing na aankomst op het vliegveld in Israël met zijn familie. | Foto: Shavei Israel

Tzvi Singsong met zijn vrouw, een van zijn zonen en zijn dochter.  
| Foto: Shavei Israel

Hanoch Lhungdim met zijn familie. | Foto: Shavei Israel
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Klare taal 
Nikki Haley in VN

“Er gebeuren veel ernstige dingen in de wereld vandaag de dag. 
Velen vragen onze dringende aandacht. Op dit moment vinden 
er protesten plaats in Nicaragua. Meer dan 146 vreedzame 
Nicaraguanen zijn vermoord door hun eigen regering in de af-
gelopen twee maanden. Maar we hebben het vandaag niet over 
Nicaragua. De inwoners van Iran protesteren al maanden tegen 
hun regering. Duizenden vreedzame demonstranten zijn opge-
pakt en meer dan 25 zijn er dood. Maar we hebben het ook niet 
over Iran. ‘s Werelds ergste humanitaire crisis vindt nú plaats, 
in Jemen. Miljoenen worden bedreigd door de hongerdood. In 
Birma zijn er bijna een miljoen onschuldige mensen uit hun 
huizen verdreven, in een campagne van etnische zuivering. 
Maar we hebben het niet over Jemen, of Birma. In plaats 
daarvan besteedt de algemene vergadering haar kostbare tijd 
aan de situatie in Gaza. Gaza is een belangrijke internationale 
aangelegenheid. Maar waarin verschilt het en is het dringender 
dan conflicten in Nicaragua, Iran, Jemen, Birma of vele andere 
wanhopige plekken? Want we zijn hier niet bijeen om ook maar 
één van deze dringende zaken te bespreken. De VS zouden dat 
toejuichen. Wat Gaza voor sommigen anders maakt, is dat het 
aanvallen van Israël hun favoriete politieke sport is. Dáárom 
zijn we hier vandaag. De aard van deze resolutie maakt ont-
zettend duidelijk dat politiek de leidraad is. Het is compleet 
eenzijdig. Het noemt niet één keer Hamas, die met regelmaat 
geweld gebruikt in Gaza. Zulke eenzijdige resoluties in de VN 
doen niets om vrede te bevorderen tussen Israël en de Palestij-
nen.” 
(...)
“Wanneer roepen de VN degenen die aan het roer staan in 
Gaza, en het de afgrond indrijven, ter verantwoording? In plaats 
daarvan vraagt deze resolutie geen enkele verantwoording aan 
Hamas. Het schuift de schuld compleet op Israël.”
(...)
“De VS bieden daarom een amendement aan dat een kleine stap 
biedt in de richting van evenwicht. Ons amendement veroor-
deelt terecht Hamas voor het willekeurig afvuren van raketten 
op Israëlische dorpen. Het veroordeelt terecht dat hulp en 
middelen niet naar burgers gaan zoals bedoelt, maar naar de 

militaire infrastructuur, waaronder terreurtunnels die ge-
bruikt worden om aanslagen te plegen op Israelische burgers. 
Het geeft terecht uitdrukking aan onze zorgen over de aan-
gebrachte schade aan de grensovergang, die op enorme wijze 
de levering van voedsel en brandstof aan de bevolking van 
Gaza belemmeren. Dit is een bescheiden amendement dat de 
minimale waarheid weergeeft van wat er gaande is in Gaza. Het 
is het minste wat elke zichzelf respecterende internationale 
organisatie of natie kan doen in het belang van vrede.”

Hulp voor  
Oost-Jeruzalem

De Israëlische regering investeert de 
komende jaren flink in Oost-Jeruza-
lem. Er is een bedrag van 480 miljoen 
euro gereserveerd. Daarmee wordt 
de infrastructuur aangepakt en het 
onderhoud van gebouwen. Maar ook 
voor sociale voorzieningen wordt dit 
bedrag aangewend, bijvoorbeeld om 
de toegang van Arabische vrouwen 
tot de arbeidsmarkt te bevorderen. 
| Foto: Flash90

Israël helpt Guatemala
De ramp is enorm, er zijn tientallen 
doden te betreuren in het door een 
vulkaanuitbarsting getroffen Guate-
mala. Israël bood vrijwel direct hulp 
aan en stuurde een hulpteam. Ook 
zegde het financiële steun toe voor 
hulpgoederen. Israël houdt nauw 
contact met de regering van Guate-
mala en heeft het land laten weten 
meer steun te willen bieden als daar 
om gevraagd wordt.

Boekenfestijn

Begin juni konden Israëli’s op allerlei 
plekken in Israël genieten van alles 
wat het Hebreeuws geschreven 
woord te bieden heeft: boeken in 
allerlei soorten, maten en onderwer-
pen. Tien dagen lang konden jong 
en oud lezingen bijwonen, schrijvers 
ontmoeten en boeken met korting 
kopen. Het boekenevenement is het 
grootste boekenfestijn in Israël.
| Foto: Flash90

Nieuw industriegebied
Naar verwachting gaat voor het ein-
de van het jaar de schop in de grond 
in het westen van Samaria. Daar 
wordt dan het grootste industriege-
bied in Judea en Samaria gerealiseerd. 
Al jaren werd er gesproken over de 
komst van het industriegebied, maar 
de omringende gemeenten konden 
het eerder niet eens worden. Er komt 
ruimte voor handels- en hightechbe-
drijven, regionale overheidsgebou-
wen en ruimte voor industrie.

“Israël illegaal”
De Spaanse stad Valencia noemt Isra-
el niet alleen een “crimineel land”, het 
zegt ook dat het bestaan van Israël 
illegaal is. In een motie die begin juni 
in de gemeenteraad werd aange-
nomen, wordt opgeroepen tot een 
boycot van Israël, en wordt Valencia 
uitgeroepen tot een “Israëlische 
apartheidsvrije zone”.
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kort nieuws

Afgelopen maand nam de Algemene Vergadering van de VN een resolutie aan  
die eenzijdig Israël veroordeelde voor het geweld langs de grens met Gaza.  

De Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley diende de AV van duidelijk repliek.

Ik dacht dat ik eigenlijk wel aardig op de hoogte was van wat 
er met de Joden is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. Zes 
miljoen Joden vermoord. Wat zei het me? Toen niet zoveel. 
Toen ik ouder was, heb ik bij mijn terugreis uit Wit-Rus-
land Auschwitz bezocht. Later bezocht ik in Jeruzalem Yad 
Vashem. Ik heb er ook veel over gelezen. Meer en meer 
gingen de verschrikkingen van die tijd voor me leven. Je leest 
over de geschiedenis en dan kom je erachter dat al eeuwen-
lang Joden vervolgd, verstoten en in vele gevallen vermoord 
zijn. Nu, dacht ik, ben ik toch wel aardig op de hoogte!

En dan ga je als vrijwilliger bij Christenen voor Israël werken 
en word je gevraagd om mee te gaan naar Oekraïne in het 
kader van het opzetten van een sponsorproject. En dan kom 
je erachter dat de Holocaust veel verder gaat dan de vijf jaren 
wereldoorlog ...
Een reis met Koen Carlier langs de verschillende dorpen en 
het bezoeken van overlevenden van de Holocaust laten zien 
dat de Joden niet alleen geleden hebben onder de nazi’s, 
maar dat de rol in de uitroeiing van de Joden ook door Oek-

raïners met verve is uitgevoerd en dat ook het communisti-
sche systeem na de oorlog zwaar op de Joden drukte.
En bij eenieder bij wie ik kom, vraag ik naar haar, zijn of hun 
verhaal. Dan luister je, want de woorden komen vanzelf. 
Foto’s van vroeger in gelukkiger tijden. Je weet het allemaal 
wel, maar het komt nu heel dichtbij. Ik zag soms de droef-
heid en berusting in hun ogen. Maar ook ontroering bij die 
vrouw die, aan haar bed gekluisterd, luisterde naar een door 
ons gezongen geestelijk lied. Haar hoofd net boven de de-
kens keek ze ons stralend aan en neuriede ze zachtjes mee. 

Ik vroeg mij tijdens mijn bezoek weleens af wat een mens 
allemaal kan dragen. Zoveel meegemaakt, zoveel leed 
ervaren, zoveel verdriet, en toch vaak vastberaden om niet 
op te geven. Bijvoorbeeld je Jood-zijn met een klein groepje 
overlevenden beleven in een als synagoge ingerichte schuur. 
Trouw aan de Thora. Ondanks alles mag je zien dat God Zijn 
volk trouw zal blijven en voor hen zal zorgen. Ik ervaar het 
als groot goed dat ik een klein middeltje mag zijn om die 
zorg in de praktijk mede uit te voeren.

Op de hoogte

Nikki Haley
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Golan erkend?
Of het ervan komt, is nog niet zeker, 
maar ondenkbaar is het niet: de 
erkenning door de VS van de Golan-
hoogvlakte als Israëlisch grondge-
bied. Volgens de Israëlische minister 
Katz zou het niet alleen in het belang 
van Israël zijn, maar ook de beste 
strategische reactie richting Iran. Iran 
heeft inmiddels zeer veel invloed in 
Syrië. Syrië grenst aan Israël en be-
twist de Golanhoogvlakte als horend 
bij Israël.

Hulp voor Franse 
migranten
Joden uit Frankrijk die naar Israël 
verhuizen, hebben veel bureaucrati-
sche hindernissen te nemen. Premier 
Netanyahu beloofde tijdens zijn be-
zoek aan Parijs dat Israël “alles doet, 
niet genoeg, om in de eerste plaats 
de afschuwelijke bureaucratie te ver-
minderen, waaronder de procedures 
voor het omzetten van rijbewijzen en 
beroepscertifi caten.”

Nieuw monument

Bij voormalig concentratiekamp 
Theresienstadt is een nieuw monu-
ment onthuld. Het monument is ter 
nagedachtenis aan de slachtoff ers 
van de Holocaust. Dr. Moshe Kantor 
waarschuwde het aanwezige publiek: 
“Antisemitisme heeft een weergalo-
ze, alarmerende omvang bereikt. De 
lessen van de Holocaust zijn verge-
ten.” Kantor is voorzitter van de het 
Europees Joods Congres. | Foto: Ondrej 

Besperat

Mollen als archeoloog

Voor je ligt een enorme vlakte. Er 
is niets te zien. En wat er onder de 
grond ligt, dat weet je niet. Daar 
kom je alleen maar achter door de 
grond nauwkeurig om te spitten, 
meter voor meter. Deze tijdrovende 
bezigheid kan effi  ciënter. Twee Isra-
elische onderzoekers denken ‘het ei 
van Columbus’ te hebben gevonden: 
molshopen. Mollen spitten de aarde 
om en in de molshopen kun je zien 
of er potscherven of andere archeo-
logisch interessante aanwijzingen te 
vinden zijn. Zo ja, dan kun je onder-
zoek van het gebied overwegen.

Vrijwilligerswerk doen in Israël

‘Israël bindt samen’

» Waarom
Ans en Koos Kerkmeester
@Hineni Jeruzalem, gaarkeuken

“We zijn inmiddels al meerdere keren bij Hineni in Jeruza-
lem wezen helpen. Directeur Benjamin Philip heeft maar 
een klein team. Er is een kok, een hulp en iemand op de 
administratie. Het hart waarmee dit werk gedaan wordt, 
is de meerwaarde. Niet alleen eten geven, ook de geest 
wordt gevoed.”

“We doen dit echt om het volk van God te ondersteunen. 
We vullen bakjes met eten, we geven advies, maar wellicht 
belangrijker: je komt binnen als familie. De gasten – ge-
bruikers van de gaarkeuken - gaan je herkennen. Dat sociale aspect is enorm belangrijk. We 
liepen bijvoorbeeld een keer op straat in Jeruzalem en kwamen een van de gaarkeukenbezoe-
kers tegen. We hebben hem uitgenodigd om met ons een bak koffi  e op het terras te drinken. 
We hadden een mooi gesprek. Dat zijn de dingen waar het om gaat. Zo iemand voelt zich 
dan mens.”

“We zijn net terug uit Israël. We hebben een reis gemaakt en er een week werken in de 
gaarkeuken aan vastgeplakt. Uiteraard hebben we van tevoren met Benjamin Philip bespro-
ken wanneer we zouden komen. En we gaan vast nog een keer. Het is bijzonder dit te doen. 
Israël bindt samen.”

» Waarom
Julia Burgers
@Aleh, gehandicaptenzorg

“Ik ben bewust naar Jeruzalem gegaan om te helpen bij 
Aleh. Daar wordt gezorgd voor zware en meervoudig ge-
handicapte kinderen. Ik ging erheen omdat ik de liefde die 
God voor mij heeft, wil uitdragen. Vooral door wat ik doe. 
Ik heb elke dag elk kindje gezegend. Ik had het idee dat ik 
daar iets kon betekenen. Daarom had ik ook zoveel energie 
om dat te doen.”

“Het duurde lang, maanden, om vertrouwensrelaties met 
mensen op te bouwen. Maar dan komen toch de vragen ‘waarom doe je dit eigenlijk, je 
bent goed opgeleid, hier krijg je geen geld, waarom niet een baan in Nederland’. Ik ben niet 
iemand die mijn geloof even op iemands bordje gooi, maar ik wil het laten zien door wie ik 
ben en wat ik doe. Ik doe het vanuit Gods liefde. Ik zeg dan als ze vragen waar ik in geloof: ik 
geloof in de God van Abraham, Isaak en Jakob. En dan heb je gelijk een overeenkomst. Als je 
liefde en respect uit, dan wordt de afstand kleiner en de band sterker – zeker in de zorg. Het 
verschil is: in de zorg draait het om de zorg en niet om politiek of geloof. Als het maar uit 
liefde voor de kinderen gebeurt. En dan denk je: God is heel goed.”

“Ik praat altijd over Israël, over het vrijwilligerswerk en Aleh. Je moet het alleen gaan doen 
als je er een hart voor hebt, want anders kun je niet overbrengen wat je over moet brengen. 
Je hoeft niet in de zorg te zitten, als je maar hart voor Israël en hart voor de mensen hebt.”

» Hoe
Wil je ook meehelpen met allerhande werkzaamheden in de gaarkeuken? 
Neem contact op met Benjamin Philip. Je bent welkom voor een dag, een week, 
of enkele maanden. » Mail naar hineni@netvision.net.il

» Hoe
Neem contact op met Simon Weststeijn als je net als Julia overweegt om vrijwilli-
gerswerk bij Aleh te doen. » Mail naar simon@aleh-israel.org. 

» Hoe
Chris Steenwinkel kan je van 
alles vertellen over de moge-
lijkheden. » Kijk op hetisrael-
project.nl of mail naar stich-
ting.hip@planet.nl.
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Wie
•  Iedereen, dus jong, oud of 

daartussenin
•  Met ervaring, zonder ervaring
•  Met liefde voor Israël

Wat
•  Aardappels schillen
•  Praatje maken met bewoners
•  Doe-het-zelf klussen
•  Schoonmaken

Waar
•  Gaarkeuken
•  Gehandicaptenzorg
•  Bejaardenzorg

Wanneer
Het hele jaar door
Bij voorkeur enkele maanden
Maar ook een week of een dag 
is soms mogelijk

W

W

W

Extra tip
@overal in Israël
Het Israël Project (HIP) bemiddelt 
als je in Israël vrijwilligerswerk wilt 
doen in een verzorgings-, verpleeg- 
of ziekenhuis. De voorwaarden zijn 
minimaal: achttien jaar of ouder en 
fi t genoeg. De werkzaamheden vari-
eren: van eten geven, koffi  e en thee 
verzorgen, bedden opmaken, helpen 
met aankleden tot een wandeling 
met bewoners maken. Maar het 
belangrijkste is: aandacht geven. 

Ans en Koos Kerkmeester aan het 
werk in de gaarkeuken van Hineni.
| Foto: Kerkmeester

Julia Burgers helpt de kinderen van 
Aleh. | Foto: Burgers
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Verschenen
Jodenvervolging in Nederland 1940-1945
Loe de Jong heeft met zijn veel geprezen serie 
Het Koninkrijk der 
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 
één van de belangrijkste bijdragen geleverd aan 
de geschiedschrijving over de Jodenvervolging in 
Nederland. Uitgeverij Verbum heeft in samen-

werking met het 
NIOD Instituut 
voor Oorlogs-, 
Holocaust- en 
Genocidestudies, 
alle passages over 
de Jodenvervol-
ging uit deze serie 
gebundeld in twee 
banden. (MT)

Jodenvervolging in Nederland 1940-1945; 
Loe de Jong; Verbum; € 49,50

Tussen haat en bewondering
Opnieuw verschenen is het boekje Tussen haat 
en bewondering van prof. dr. Pieter W. van der 
Horst, emeritus-hoogleraar in het Nieuwe Tes-
tament en in de Joodse en hellenistische wereld 
van het vroege christendom. In 45 teksten uit 
de oudheid wordt een beeld geschetst van hoe 
mensen tegen Joden aankeken. Door sommigen 
bewonderd om hun unieke wetten en het dienen 

van één God, door ande-
ren belachelijk gemaakt 
om hun Sjabbatsviering 
en besnijdenis en beschul-
digd van allerlei zaken, 
tot zelfs het ingebakken 
verlangen om alle Grieken 
om te brengen. 
Zelf vond ik de bijdrage 
van Synesius, een bis-
schop, fascinerend al is 

hij er met de haren bij getrokken, in de tijd dat 
het christendom de omslag maakte van verdruk-
te minderheid tot staatsgodsdienst. Hij maakt 
een bootreis met een bemanning die uit Joden 
bestaat. Zijn commentaar op hen, geeft ons een 
inkijkje in hoe men in die tijd tegen Joden aan-
keek, ook in de kerk. De meningen lopen nogal 
uiteen, zoals ook vandaag de dag nog het geval 
is. (HP)
Tussen haat en bewondering; prof. dr. Pieter W. 
Van der Horst; Aspekt; € 19,95

De geheime oorlog tegen terreur
De oorlog tegen terreur begon niet pas na de 
aanslagen van 11 september 2001. 

Al in de jaren 80 werd 
gewaarschuwd voor het 
gevaar van de radicale 
islam. Schrijver en resear-
cher Emerson Vermaat zet 
op boeiende wijze uiteen 
hoe veiligheidsdiensten 
als de CIA, NSA en ook 
de Mossad in het geheim 
opereren om terreurnet-
werken te bestrijden.

De geheime oorlog tegenterreur; Emerson 
Vermaat; Aspekt; € 19,95

recensies 

Boeiende boeken
Rapenburgerstraat 1940-1945
Geen roman, geen historische verhandeling, geen catalogus. Dit boek is een soort biogra-
fi e van een straat. De opzet is eenvoudig, maar tegelijk is dat juist aangrijpend. Per huis-
nummer vertelt Guus Luijters wie er woonden tijdens de Holocaust, wanneer de persoon 
geboren is, wanneer hij of zij trouwde, kortom, een soort curriculum vitae van de bewoners 
van het adres. Vaak is er niet meer dan dat te vertellen. En dan volgt ook onherroepelijk de 
datum van deportatie, doorvoer en uiteindelijk moord in een van de concentratiekampen. 
En door al deze gegevens heen, aangevuld met krantenknipsels en foto’s, komt de straat tot 
leven. Je proeft er iets van de sfeer, je ziet een straat met allerlei handel en bedrijvigheid en 
met een verscheidenheid aan mensen. In slechts enkele jaren tijd bleef er niets meer van 
over, van de straat niet, maar nog minder van de mensen. Guus Luijters in erin geslaagd ons 
toch nog te laten kennismaken met de straat en de inwoners vlak voordat zij stierven. (MT)
Rapenburgerstraat 1940-1945; Guus Luijters; Nieuw Amsterdam; € 19,99

Eerste Nederlandse getuigenissen 
van de Holocaust, 1945-1946
In de afgelopen jaren zijn er enorm veel 
boeken verschenen met getuigenissen 
over de Holocaust. Vaak persoonlijke 
verhalen van overlevenden die na een 
leven lang zwijgen, met het einde van 
hun leven in zicht, zich gedrongen 
voelen hun verhaal te vertellen, zodat 
we nooit vergeten, en nooit de gru-
welijkheid, omvang en oorzaak van de 
Holocaust vergeten. 
Direct na de Holocaust verschenen er 
ook getuigenissen. Met exact dezelfde 
reden: de mensen moeten weten wat 
er plaatsvond in de kampen tijdens het 
naziregime. Deze getuigenissen lezen 
anders dan die uit de recente tijd. Ze 
zijn directer, met meer details over wat 
er zich afspeelde en niet beïnvloed door 
jaren van refl ectie en verwerking. Juist 
daarom is het zeer de moeite waard 
deze getuigenissen te lezen. (MT)

Eerste Nederlandse getuigenissen 
van de Holocaust, 1945-1946; Bettine 
Siertsema; Verbum; € 24,50

Licht & Leven
Meteen als je dit boekje in handen hebt, 
trekt het je aandacht. Het nodigt gelijk 
uit. De schitterende tekeningen van Wiert 
Douglas zijn prachtig aangevuld met 
teksten van de hand van Peter de Bruijne. 
Deze teksten staan niet, zoals vaak gebrui-
kelijk is, op een witte achtergrond, maar 
op een gekleurde achtergrond. Daardoor 
komen tekst en tekeningen nog beter tot 
hun recht. Heb je dan nu een geschenk-

boek in handen? Ja, dit boek is uitstekend cadeau te geven. Maar om het nu 
alleen als geschenkboek te typeren, daarmee doe je het te kort. Wie tekst 
en tekening tezamen bekijkt, leert bij. Gods plan van redding – van licht 
en leven – spreekt in alles: in het hoofdstuk over ‘Licht voor Israël en de 
volken’, ‘de kroon die niemand wil’ en ook in ‘Zon sta stil!’ Dit boek is van 
harte aanbevolen. (MT)
Licht & Leven; Wiert Douglas & Peter de Bruijne; Opwekkingslectuur; 
€ 9,95; te koop bij Christenen voor Israël.

De Bijbel lezen met rabbi Jezus
In dit vierde deel van haar serie over de 
Joodse wereld in de tijd van Jezus legt Lois 
Tverberg uit hoe ons moderne, westerse 
denken ons een compleet verstaan van het 
Nieuwe Testament ontneemt. Een sleutelrol 
in die ontdekkingstocht speelt hoofdstuk 
vijf, waarin Tverberg ingaat op de verschillen 
tussen ons ‘Griekse brein’ versus het ‘He-
breeuwse brein’ van de hoofdpersonen uit de 
Bijbel. Tverberg neemt de lezer als het ware 
mee op het pad van de Emmaüsgangers, die 
door Jezus werden uitgedaagd te ontdekken 
wat de Schriften (dat is wat wij het Oude 
Testament zijn gaan noemen) vertelden over 
de Messias. Met praktische, aansprekende voorbeelden maakt de schrijfster 
duidelijk hoe nauw het Oude en Nieuwe Testament met elkaar zijn verwe-
ven. Dit boek is dan ook een mooie aanvulling op de eerdere drie delen uit 
Tverbergs Bijbelstudieserie en onmisbaar voor christenen die Jezus in het 
volle licht van Zijn taken als Messias willen (her)ontdekken. (AW)
De Bijbel lezen met rabbi Jezus; Lois Tverberg; Toetssteen; € 17,95

12 artikelen over Israël
Met een kwinkslag naar de twaalf geloofsartikelen in de titel, publiceerde de stichting Schrift 
en Belijden een vijfde boekje in de serie ‘Geloven op goede gronden’ over het thema ‘Israël’, 
waarin twaalf theologen vanuit “een ruime confessionele bandbreedte” schrijven over Israël. 
Het boekje (77 blz.) geeft een interessant overzicht van de diverse theologische visies die binnen 
het protestantse christendom leven en waarmee je in het gesprek over Israël mee te maken 
kunt krijgen. Een handzaam boekje dus om oppervlakkig bekend te raken met deze visies. Tege-
lijkertijd getuigt het geheel van het boekje van het schrijnende feit dat we binnen de kerk vooral 
veel praten over Israël, maar helaas veel te weinig luisteren naar Israël. (RR)
12 artikelen over Israël; Boekencentrum; € 8,99



We zijn onze reis door het Bijbelse hartland begonnen in het noorden, bij Itamar, 
daar waar de bergen van Efraïm overgaan in het bergland van Manasse. Aan het einde 
van de immense vallei aan de voet van Itamar zien we in westelijke richting de bergen 

Gerizim en Ebal liggen. Met aan de voet daarvan Sichem. 

Sichem
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Tegenwoordig is het een Arabische 
stad met de naam Nablus. Er is een 
groot vluchtelingenkamp, nog steeds, 
kunstmatig in stand gehouden door de 
Palestijnse Autoriteit, want er is met 
geld van de VN een hele nieuwe wijk 
gebouwd in de stad – maar dat is een 
ander verhaal.

Beroemd of berucht
In de Bijbel is Sichem beroemd of kun 
je beter zeggen: berucht? In de Talmoed 
kun je het volgende lezen: ‘Sichem 
was een plaats bestemd voor kwaad; in 
Sichem werd Dinah verkracht; in Sichem 
verkochten zijn broeders Jozef en in 

Sichem werd het koninkrijk van het huis 
van Israël verdeeld’ (Sanhedrin 102a). 
Anderen voegen eraan toe dat de zonen 
van Jakob, toen zij uit Haran kwamen, 
daar hun afgoden begroeven en dat in 
Sichem de put van vader Jakob is en het 
graf van Jozef. 
En nog veel meer zouden we kunnen 
vertellen: over Abimelek bij voorbeeld, de 
zoon van Gideon, die in Sichem ging wo-
nen en vandaar een schrikbewind voerde 
over Israël. Hij vermoordde al zijn broers, 
maar een wist te ontkomen, Jotham. In 
Richteren 9 wordt verhaald hoe hij op 
de Gerizim gaat staan en de burgers van 
Sichem toespreekt met zijn beroemde 
fabel: Toen de bomen eens een koning 
zochten, wilde niemand. De vijgenboom 
niet en de olijfb oom niet. Geen van allen 
wilden zij hun olie of hun zoetigheid 
prijsgeven om te gaan zweven boven de 
andere bomen. Tenslotte kozen ze voor 
de doornstruik: Abimelek.

Jozefs graf
In Sichem is inderdaad het rijk van Israël 
gebroken, in de tijd van Jerobeam en Re-

chabeam, de zoon van Salomo. Het was 
een vreselijke dieptepunt in de geschiede-
nis van Gods volk. De tien stammen van 
het noordrijk zouden zelfs oorlog voeren 
tegen Juda en Benjamin totdat zij werden 
weggevoerd door Assyrië en vandaar ver-
strooid zouden worden onder de volken. 
In Sichem is ook het graf van Jozef. Het 
is een reden waarom vrome Joden hier 
hun dorpen hebben gesticht. Bidden 
bij het graf kan alleen op gezette tijden 
onder begeleiding van het leger. En soms 
kan het helemaal niet omdat het graf 
verwoest is. Dat gebeurde een aantal 
jaren geleden toen Arabieren van het 
heiligdom een ezelsstal maakten. Een 
pikant detail van deze nare situatie was 
dat het herinneringen opriep aan een 
Bijbelverhaal. Ooit verkrachtte de zoon 
van de koning, Sichem, Dinah de dochter 
van Jakob, waarop Levi en Simeon alle 
mannen van Sichem doodden. De naam 
van die koning was nota bene: Chamor 
(ezel!).

Zoon van Jozef
Ik kom vaak in deze omgeving eten, in 

het zogenaamde ‘soldiers café’, waar 
soldaten met een cola voor de televisie 
op de bank zakken na hun patrouille in 
de buurt. Ik sta daar dan wel eens bui-
ten om me heen te kijken en dan denk 
ik: hier was Jezus dus. In de buurt van 
het veld van Jozef had Hij die beroem-
de ontmoeting met de Samaritaanse 
vrouw, bij de put van Jakob. Zij wees 
hem op het heiligdom van haar volk op 
de Gerizim en Jezus onthulde wie Hij 
was. Zijn discipelen waren brood aan 
het halen en we horen dat de velden wit 
waren om te oogsten (Johannes 4). Het 
is een ontmoeting die zo doet denken 
aan de geschiedenis van Jozef: het 
brood, de velden met koren, de put, de 
onthulling: Ik ben het! Jezus, de Zoon 
van Jozef, liep hier en ik heb nooit ge-
dacht dat het er zo uitzag: deze bergen 
en heuvels en de vallei daar, waar de 
boeren nog steeds hun graan verbou-
wen. Hier – hoeveel vierkante kilome-
ter is het? – hier is zoveel te vertellen. 
Hier is zoveel gebeurd. Je kunt hier de 
Bijbel blíjven lezen.

bijbel in beeld israël aktueel | juli - augustus 2018 

Goudgele graanvelden nabij Sichem. | Foto: Mrbrefast / CC3.0 Wikimedia Commons

Het graf van Jozef (gebouw met het koepeltje) ligt tegenwoordig ingebouwd 
tussen moderne gebouwen. | Foto: CC4.0 Wikimedia Commons

Archeologische opgravingen op de berg Gerizim. | Foto: Deror Avi / CC3.0 
Wikimedia Commons

Luchtfoto van het moderne Nablus, waarbij duidelijk te zien is hoe dit in het dal ligt tussen de Ebal (links) 
en de Gerizim (rechts). | Foto: ramixz / CC3.0 Wikimedia Commons
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Hoe staat het er?

De roeping van Israël
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Paulus schrijft aan de gemeente in 
Tessalonica. Blijkens Handelingen 
17 bestaat die gemeente uit Joden 
en godvrezende Grieken, onder wie 
veel aanzienlijke vrouwen. Paulus 
was daar, zoals hij gewend was, in de 
Joodse gemeente begonnen. Maar 
er ontstond hevige oppositie van 
sommige Joden – zij werden jaloers, 
staat er. Diezelfde Joden uit Tessa-
lonica kwamen naderhand ook naar 
Berea om Paulus te beletten daar 
het Woord te verkondigen. Was dat 
misschien vooral ook omdat Paulus 
zich tot heidenen richtte?

Dat zouden we kunnen afleiden uit 1 
Tessalonicenzen 2:16. Paulus schrijft 
het daar met zoveel woorden: “Zij 
verhinderen ons tot de heidenen 
te spreken opdat die zalig zouden 
worden.” Daar kunnen zij overigens 
verschillende motieven voor gehad 

hebben. Paulus’ verkondiging van de 
opgestane Heer zou als een provoca-
tie van het keizerlijke gezag opgevat 
kunnen worden (vgl. Handelingen 
17:7). Dat zou de Joodse gemeente in 
gevaar kunnen brengen. Anderzijds 
zou door de toevloed van heidengelo-
vigen de afzondering van Israël gevaar 
kunnen lopen. 
Maar voor Paulus is het juist de 
roeping van heel Israël om het heil 
aan de heidenen te verkondigen. Zijn 
eigen bediening is vervulling van die 
roeping. Aan de gemeente in Rome 
schrijft hij dat hij zijn volksgeno-
ten jaloers wil maken op het succes 
van zijn missie om ze daarin mee te 
nemen. 
In krasse taal spreekt hij in de brief 
aan de Thessalonicenzen over Joden 
die de verkondiging van het evange-
lie aan de heidenen willen beletten. 
Waarom is hij zo hard? Omdat ze de 

wereld daarmee het heil onthouden 
en zo tegen Gods bedoeling ingaan. 
Daarmee raakt de maat van hun 
zonde vol en roepen ze de toorn van 
God over zich af.

Misschien is het een troost voor de 
gelovigen in Tessalonica geweest 
dat degenen die hen daar het leven 
zuur maakten hun gerechte straf niet 
zullen ontlopen. Maar wij mogen 
hierin geen veroordeling van ‘de’ 
Joden in het algemeen lezen zoals 
het antisemitisme gedaan heeft. Het 
gaat hier over een heel specifieke 
historische context. Immers, in Berea 
waren de Joden welwillend tegenover 
Paulus (Handelingen 17:11). En in de 
brief aan de Romeinen schrijft Paulus 
heel anders over ‘zijn broeders naar 
het vlees’. Die brief heeft hij pas later 
geschreven. Zou hij zichzelf hebben 
willen corrigeren?

Een bijzondere hereniging 
Er doen talloze verhalen de ronde over wonderen binnen  

de Joodse wereld. Een zo’n verhaal delen we hier graag met u. 

Richtlijnen
De Verenigde Naties komen voor de 
eerste keer met richtlijnen over het 
bestrijden van antisemitisme in het 
onderwijs. De publicatie is van de 
hand van Unesco, de afdeling voor 
onderwijs en cultuur. De publicatie 
richt zich naast het onderwijs ook 
op de politiek. Audrey Azoulay, de 
– Joodse – algemeen directeur van 
Unesco: “Veel Joodse gemeenschap-
pen wereldwijd hebben te maken 
met toenemende bedreigingen. (...) 
Europa’s Joodse gemeenschappen 
bespeuren een hernieuwd gevaar 
voor antisemitische aanslagen. 
Antisemitisme (...) is een symptoom 
van een breder sociaal en politiek 
probleem dat wijst op tendensen van 
(sociale) teloorgang die op gevaarlijke 
wijze de sociale samenhang aantast.”

Blauw tentoongesteld

De kleur blauw heeft zijn eigen 
tentoonstelling in Israël. Althans de 
specifieke Bijbelse kleur blauw met de 
omschrijving tekhelet. De kleur kennen 
we uit de Israëlische vlag bijvoorbeeld. 
Maar de oorsprong van het belang van 
deze specifieke kleur heeft zijn wortels 
in de Bijbel. De ark van het verbond 
moest bijvoorbeeld worden afgedekt 
met tekheletblauwe doeken en de 
draden aan de hoeken van de kleding 
moest ook deze kleur hebben. Ter ere 
van de zeventigste verjaardag van de 
staat Israël is er een expositie in het 
Bijbellandenmuseum in Jeruzalem 
over deze voor Israël zo belangrijke 
kleur. | Foto: Flash90

Wet tegengehouden
Een wet die de definitie van Israël als 
Joodse staat wil veranderen in staat 
voor alle burgers, is tegengehouden. 
De wet was door Arabische leden van 
de Knesset opgesteld. Slechts drie-
maal eerder verhinderde het presi-
dium van de Knesset dat een wet kon 
worden ingediend om besproken en 
getoetst te worden.

Zwitserse ambassade

De Federaal Democratische Unie, 
een partij in het Zwitserse parlement, 
overhandigde onlangs een petitie 
met 20.000 handtekeningen aan de 
regering waarin wordt opgeroepen 
om de Zwitserse ambassade naar 
Jeruzalem te verhuizen. | Foto: Curious 

Expeditions / CC2.0 Flickr.com

“Zij behagen God niet ...” (1 Tessalonicenzen 2:15-16)

Toen tijdens de Tweede Wereldoorlog een groep Joden uit Polen 
naar een vernietigingskamp werd weggevoerd door nazisoldaten, 
zeiden de Duitsers tegen Poolse omstanders dat ze de bezittin-
gen van deze Joden wel mochten meenemen, omdat ze toch niet 
terug zouden komen. Twee Poolse vrouwen die dit hoorden, 
zagen hierop een vrouw met een prachtige jas aan, en vielen haar 
aan om haar de jas afhandig te maken. De zakken zaten vol met 
kostbaarheden, maar toen ze de jas hadden leeggehaald, voelde 
deze nog steeds zwaar aan. In een geheime zak vonden de vrou-
wen een baby verstopt. Een van de vrouwen besloot hierop het 
kind te adopteren als haar eigen dochter. Het meisje werd goed 
behandeld, groeide voorspoedig op en werd kinderarts in een 
vooraanstaand Pools ziekenhuis. 
Toen haar ‘moeder’ overleed, zocht de andere vrouw die erbij 
was toen ze in de jas werd gevonden haar op. Ze vertelde het 
verhaal en legde uit dat ze niet echt de dochter was van de vrouw 
die haar had grootgebracht. “Hoe weet ik of u de waarheid 
spreekt?”, vroeg de ‘dochter’ aan de vrouw. Hierop vertelde zij 
dat ze toen ze werd gevonden een gouden kettinkje om had met 
daarop vreemde tekens. De ‘dochter’ vond dit kettinkje tussen 
haar spullen terug en bewaarde het zorgvuldig. 

Jaren later
Toen de kinderarts een tijdens een vakantie twee orthodox 
geklede Joden zag, sprak ze hen aan en vertelde hen het verhaal. 
Ze liet hen het kettinkje zien en ze konden haar bevestigen dat 
het een Joodse naam was. De Joden adviseerden het meisje om 
naar de rabbijn te gaan. Dat deed ze en hij bevestigde haar dat 
ze Joods moest zijn en raadde haar aan om naar Israël te gaan, 
omdat daar hard kinderartsen nodig waren. Ze volgde zijn advies 
op en reisde naar Israël, waar ze zich thuis wist, een baan vond 
en trouwde met een Joodse man.

Aanslag
In 2001 was de kinderarts betrokken bij de hulpverlening aan de 
getroffenen door de zelfmoordaanslag in pizzeria Sbarro. Een 
oudere man klampte haar aan. Hij was op zoek naar zijn klein-
dochter die hij in de hectiek was kwijtgeraakt. Samen zochten 
ze het meisje en vonden het, maar toen ze het meisje vonden, 
stokte de adem van de kinderarts. Het meisje had precies zo’n 
kettinkje als zij. 
“Waar heeft u dat kettinkje vandaan”, vroeg ze aan de man, “waar 
kun je zoiets krijgen?” De oude man antwoordde haar: “Dat 
kettinkje heb ik zelf gemaakt. Ik was goudsmid. Ik heb twee van 
zulke kettinkjes gemaakt voor mijn dochters. Een van hen is de 
moeder van mijn kleindochter hier. Mijn andere dochter is met 
mijn vrouw vermoord tijdens de Holocaust.”

Op deze bijzondere manier werden vader en dochter na bijna 
zestig jaar herenigd.

juli - augustus 2018 | israël aktueel

kort nieuws Foto: (illustratief) kimiyajewelers
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In Genesis 6-8 lezen we een drama-
tische geschiedenis. De gebruikte 
bewoordingen komen weliswaar koel 
over, maar als je daarachter probeert te 
kijken, dan komen de emoties breed op 
je af. God zegt: “Het einde van al wat 
leeft is door Mij besloten.” Dat einde zal 
komen door een watervloed en Noach 
krijgt de opdracht om een vaartuig te 
bouwen waarmee hij en zijn familie 
aan de verdrinking kunnen ontko-
men. Want, verdrinking is het middel 
waarmee God het zondige mensdom 
zal uitroeien. In Gods ogen is de aarde, 
letterlijk, vol van geweldenarij, en is 
alleen Noach voor zijn aangezicht recht-
vaardig bevonden. Nu, Noach begint 
materiaal te verzamelen en gaat de ark 
bouwen. Wat zal hij een commentaar 
hebben gekregen! 

Noach als persoon 
Vers 9 van Genesis 6 laat ons het 
volgende weten: Noach was onder 
zijn tijdgenoten een rechtvaardig en 
onberispelijk man; Noach wandelde 
met God. Dat laatste vernamen we 
ook van Henoch. Ook hij wandelde, 
zoals de tekst zegt, met God. Wat is dit 
‘wandelen’ nu eigenlijk? Dat laat zich 
verklaren als we kijken naar plaatsen 
waar ditzelfde werkwoord, zij het in 
een iets andere vorm, wordt gebruikt. 
Uit de vele mogelijkheden citeren we 
deze, Deuteronomium 8, vers 6, waar 
Mozes tegen het volk zegt: “Onderhoud 
de geboden van de Here, uw God, door 
in zijn wegen te wandelen en Hem te 
vrezen.” Ja, Noach wandelde in Gods 
wegen en vreesde Hem. Dat maakte 
hem in Gods ogen rechtvaardig en 
onberispelijk. En, heel kenmerkend, 
we krijgen iets meegedeeld over zijn 

gehoorzaamheid. Na alle instructies 
over de vorm, de afmetingen en de 
materialen van de te bouwen ark lezen 
we: “En Noach deed het; geheel zoals 
God het hem geboden had, deed hij” 
(Genesis 6:22). We zien hier een recht-
vaardig, onberispelijk en gehoorzaam 
man vóór ons. En dus komt de beteke-
nis van zijn naam niet als een verras-
sing. Noach vormt een groot contrast 
met zijn omgeving, die een waar oordeel 
te wachten staat. Zijn naam betekent: 
rust. Daarbij gaan we uit van het feit dat 
voor Hebreeuwse oren het werkwoord 
lanoe’ach, rusten, hierin doorklinkt. 
Noach kon ook gerust, rustig zijn, want 
hij wandelde, in tegenstelling tot zijn 
omgeving, in Gods wegen. 

Woordstam 
De woordstam van de naam Noach 
(lanoe’ach) heeft nogal wat vertakkin-
gen. Zo is er het woord manó’ach. De 
duif, door Noach uitgelaten uit de ark, 
vond geen manóach, geen rustplaats, 
voor het hol van haar voet. En in Psalm 
23 treffen we het woord menoecháh 
aan, in meervoud: menoechót. Meï 
menoechót staat er: wateren der rust, 
ofwel rustige wateren. En het hele 
werkwoord lanóe’ach betekent rusten, 
en dat is ook in gebruik in het heden-
daags Hebreeuws, het Ivriet. “Hanách 
li”, roept een Israëli, “laat me met rust!” 

Themawoord 
Maar er is nog iets heel anders, iets 
verrassends. Als het water is gezakt 
brengt Noach brandoffers. En de Here 
ruikt de ‘liefelijke reuk’ (8:21). Hier 
wordt de woordstam uitgebreid door 
verdubbeling van een van de letters. De 
woorden ‘liefelijke reuk’ zijn een verta-

ling van ré’ach nichó’ach. Nu zagen ook 
de Statenvertalers hier al iets bijzon-
ders. Zij hanteerden het voortreffelijke 
systeem om moeilijk te vertalen zaken 
uit de grondtaal nader toe te lichten in 
kanttekeningen. Dat deden ze ook hier 
in vers 21. Daar lezen we als grondvorm 
van ‘lieflicken reuck’: den reuck der 
ruste, of rustmakende, den mensche 
met Godt versoenende en in ruste ofte 
vrede stellende. De Vulgaat, de oude 
Latijnse Bijbel uit de vierde eeuw, 
spreekt van een odor suavitatis, een 
geur van aangenaamheid, liefelijkheid. 
Luther vertaalde als volgt: ein lieblicher 
Geruch. Maar de kanttekening van de 
Statenvertaling geeft de echte essentie 
van de grondtaal: een geur die tot beda-
ren brengt, en dan gaat het om de toorn 
van God die door het offer tot bedaren 
komt. Het is dus een rustbrengende 
geur. 

Patroon van rust
Zo zien we dat deze geschiedenis van 
de zondvloed eigenlijk is gebouwd 
op het begrip rust. De hoofdpersoon 
draagt die naam, de duif vindt uitein-
delijk een rustplaats voor zijn voet 
zoals later ook Noach en zijn familie, 
en de Heere God geeft na de brand-
offers van Noach rust door te beloven 
“dat Ik al wat leeft niet weer zal slaan 
zoals Ik gedaan heb” (Genesis 8:21). En 
wat die geur van het brandoffer betreft: 
die komt niet alleen hier aan de orde. 
Zo’n veertig keer treffen we deze niet 
‘liefelijke’ maar ‘rustbrengende, tot 
bedaren brengende’ geur aan in het 
Oude Testament. In Genesis 8 is hij 
duidelijk een onderdeel in het gehele 
patroon van rust. Daar is hij één van de 
gedaanten van het themawoord. 
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Een andere 
Trooster
Tijdens zijn afscheidswoorden 
belooft Jezus dat Hij de Vader zal 
vragen zijn leerlingen een andere 
Trooster te geven die altijd bij hen 
blijven zal (Joh.14:16). Daarmee 
doelde Jezus op de Heilige Geest. 
Wat zou daarmee bedoeld zijn? Het 
Griekse woord parakletos komt van 
een werkwoord waarmee de Griekse 
vertaling van het Oude Testament 
het Hebreeuwse woord ‘troosten’ 
meestal vertaalt. Het zelfstandige 
naamwoord, dat daarvan is afgeleid, 
komen we ook tegen in Lukas 2, waar 
staat dat Simeon de vertroosting, de 
paraklesis, van Jeruzalem verwachtte. 
Hij zag uit naar het moment waarop 
God zich over zijn verdrukte volk zou 
ontfermen. 
Maar de oorspronkelijke betekenis 
van het werkwoord is anders en zo 
wordt parakletos veel vaker vertaald 
met ‘voorspraak’, heel letterlijk 
‘iemand die erbij geroepen is’. In het 
Latijn het woord advocatus. En zo 
komen we het ook tegen in de Bijbel. 
Tegenover de Satan, de aanklager, die 
op onze zonden wijst is daar Jezus, 
de voorspraak aan de rechterhand 
van God (1 Joh.2:1). Jezus is dus zelf 
ook een parakletos. Hij zegt dan ook 
dat Hij de Vader zal bidden om een 
andere parakletos.
Maar Jezus is niet alleen een voor-
spraak, Hij is ook wat het woord in 
zijn allereenvoudigste betekenis is: 
een helper. Maar dat roept gelijk de 
vraag op: waar komt Hij dan mee 
helpen? En welke hulp zet de Heilige 
Geest voort? Waar gaat de Heilige 
Geest mee verder? Het antwoord 
vinden we als we zien dat de Heilige 
Geest het geschenk is dat God geeft 
met het Nieuwe Verbond (Jeremia 
31:31). Waarom geeft God dat Nieuwe 
Verbond eigenlijk aan Juda en Israël? 
Het antwoord op die vraag is: om te 
slagen in hun hoge roeping om de 
naam van God bekend te maken aan 
de wereld. Daartoe had God Israël 
immers geschapen en verkoren.
Jezus gaat de twaalven daarin voor: 
Hij getuigt van de trouw en de heer-
lijkheid van God. De Heilige Geest, 
de Geest der waarheid, zet Christus’ 
werk voort. Hij overtuigt de wereld 
van zonde, van Gods trouw en van 
het komende oordeel. Wat een 
geweldige Helper. En met Pinksteren 
wordt die Geest aan heel het volk 
geschonken. En dat geldt uiteinde-
lijk ook voor ons: De Heilige Geest 
helpt ons Gods heerlijkheid bekend 
te maken. 

Woordschat
Ds. Henk Poot
» hpoot@cvi.nl

Zondvloed  
gebaseerd op rust
Saevis tranquillus in undis ... rustig te midden der woeste golven. De lijfspreuk  

was dit van de Vader des Vaderlands, Willem de Zwijger. Het hadden ook  
woorden kunnen zijn van iemand die ver vóór hem leefde: Noach. 



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

bankrekening nummer:
NL12 RABO 0335 5422 39

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

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

Meer informatie:
algemeen en :
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

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

Enerzijds een feestje waard.
Anderzijds verdrietig omdat

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

 Maar, het motto blijft:

35 JAAR JAFFA INSTITUUT
30 JAAR STICHTING JAFFA-PROJECT NEDERLAND

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 naar het Jaffa
Instituut.

Meer informatie bij onze secretaris:
algemeen en :
tel. 0548-61 17 48/e-mail: info@jaffaproject.nl
website: www.jaffaproject.nl
facebook: Jaffa-Project Nederland

Stichting Jaffa-Project Nederland Strijen

WEL vakantie voor  honderden kinderen gedurende de warme
zomermaanden.

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
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israël

Plan deze zomer een leuk dagje uit naar het Israël- 
centrum in Nijkerk. Onze zomertentoonstelling 
Wereldwonder Israël is een mooie belevenis voor 
jong en oud. Boordevol interessante weetjes, maar 
ook met een diepe, bemoedigende inhoud.

De staat Israël bestaat dit jaar zeventig jaar. Dat is men-
selijkerwijs gesproken niets bijzonders. Staten komen en 
gaan. Maar in het geval van Israël is er iets wonderlijks 
aan de hand. De Joodse staat is namelijk de wederge-
boorte van het Bijbelse Israël dat in de tijd na de Here 
Jezus door de Romeinen werd verwoest en waarvan de 
inwoners over de hele aarde werden verspreid.

Beloften
De Bijbelse profeten hadden deze ballingschap en het 
braak liggen van het land al voorzegt. Dus het feit dat 
Israël eeuwenlang leeg en kaal was, is op zich al won-
derlijk te noemen. Maar de profeten spraken ook over 
de terugkeer van het volk Israël. Over de opbloei van de 
dorre aarde en over hoe het volk Israël tot een licht voor 
de volken zou zijn.

Wereldwonder Israël laat zien hoe vandaag de dag deze 
Bijbelse beloften in vervulling gaan en toont enkele za-
ken waarin Israël vandaag de dag voor de hele mensheid 
tot zegen mag zijn.

Multimedia
Een bezoek aan Wereldwonder Israël is een belevenis. Via 
panelen met tekst, foto’s en video’s volgt u het verhaal, 

maar bijzonder dit jaar is dat u ook met een virtual- 
realitybril als het ware zelf een kijkje kunt nemen in 
Jeruzalem. Alsof u er zelf bent. Een bijzondere ervaring!

Overige activiteiten
Behalve uw bezoek aan de zomertentoonstelling, kunt u 
in het Israëlcentrum ook de kunstexpositie Bijbelwoor-
den verbeeld van Evelien van Dis bezoeken en natuurlijk 
een bezoek brengen aan de Israëlwinkel met een schit-
terende collectie producten uit Israël. Ook zijn er deze 
zomer diverse activiteiten. Hierover leest u elders op 
deze pagina meer.

Waar? 
Israëlcentrum, Henri Nouwenstraat 34 Nijkerk

Wanneer?
Tot en met 31 augustus dagelijks van 10.00 tot 16.00 uur  
(zondags gesloten)

Kosten? 
Gratis entree, inclusief koffie, thee of limonade

Zomeractiviteiten in het Israëlcentrum

Bezoek onze zomertentoonstelling

Wereldwonder Israël

Het bruist deze zomer in het Israëlcentrum! 
Naast de zomertentoonstelling Wereldwonder 
Israël en de kunstexpositie Bijbelwoorden verbeeld 
organiseren we allerlei extra activiteiten. Maak er 
dus een uniek dagje uit van in het Israëlcentrum. 
Een greep uit ons aanbod zomeractiviteiten:

Lezing en rondleiding door Evelien van Dis bij haar  
expositie ‘Bijbelwoorden verbeeld’
Ontdek de achtergronden bij de prachtige werken van 
kunstenares Evelien van Dis. 
•    woensdag 18 juli om 10.30 uur
•    zaterdag 28 juli om 14.30 uur
•    donderdag 9 augustus om 10.30 uur
•    vrijdag 17 augustus om 14.30 uur 

Gebedsbijeenkomst voor Israël
Samen bidden voor de vrede van Jeruzalem in de speciale 
gebedsruimte van het Israëlcentrum.
•    donderdag 5 juli om 10.30 uur o.l.v. Theo Koppes
•    woensdag 22 augustus om 10.30 uur o.l.v. Frank van 

Oordt

Workshop Israëlisch volksdansen o.l.v. Wendy Heije
Leer traditionele volksdanspassen uit Israël. 
•     maandag 9 juli om 13.30 uur
•    maandag 6 augustus om 13.30 uur

Workshop Hebreeuws o.l.v. ds. Jaap de Vreugd
Leer de basisbeginselen van de rijke Hebreeuwse taal. 
•    woensdag 25 juli om 14.30 uur
•    zaterdag 18 augustus om 10.30 uur

Proeverijen in de Israëlwinkel
Tijdens al deze extra zomeractiviteiten kunt u in de  
Israëlwinkel heerlijke Israëlische producten proeven, 
zoals wijnen, kruiden en jam!

»  Bekijk het complete zomeractiviteitenoverzicht  
en meldt u gratis aan op cvi.nl/zomer of bel  
033-2458824

Foto’s: CvI



De omstandigheden in Oekraïne zijn moeilijk. De pensi-
oenen van de Holocaustoverlevenden zijn schamel. Elke 
maand opnieuw moeten ze kiezen waaraan het uitgege-
ven wordt: verwarming, eten of toch medicijnen? Een 
nieuwe trui of de reparatie van het dak zijn zaken die 
nooit aan de orde zullen komen. 

Door moeiten getekend
Deze mensen op leeftijd hebben het niet alleen nu moei-
lijk. Hun leven is getekend door moeiten. Ze waren nog 
jong toen de Holocaust begon. Net getrouwd, kleine 
kinderen en een man die aan het front moest dienen. En 
tegelijk: ze zijn Joods; dreiging, onverholen haat, moord-
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Holocaustoverlevenden in Oekraïne

Bemoedigen door sponsoren
Troosteloos, zo zou je het kunnen noemen. De huisjes en appartementen waar veel Holocaustoverleven-
den in Oekraïne hun laatste jaren in doorbrengen. Of noem het verwaarloosd, want dat is net zo vaak het 
geval. Door een dak dat lekt en deuren en ramen waar kou en wind nauwelijks door gehinderd worden.

partijen, ze liggen op de loer. Deze mensen overleefden 
de oorlog. De prijs die zij betaalden, was enorm. Gede-
porteerd, gevlucht, gevangengenomen, de dood in de 
ogen gekeken. En na de oorlog onderdrukt door het 
communisme. Nu zijn ze bejaard; ze hebben een klein 
pensioen en ervaren opnieuw antisemitisme.

Helpen waar nodig
Inmiddels zijn er al tientallen mensen in Nederland die 
zich het lot van deze Holocaustoverlevenden aantrek-
ken. Ze steunen hen met een maandelijks bedrag van 25 
euro. Daarvoor krijgen deze mensen dat wat dringend 
nodig is: eten, medicijnen of misschien gewoon kolen 
voor de kachel. Per situatie wordt gekeken waarmee 
de mensen echt geholpen zijn. Na tientallen jaren van 
verdriet, eenzaamheid en het niet gewenst zijn, wordt 
deze hulp ervaren als een enorme bemoediging. Te 
mogen weten dat er ergens op de wereld iemand is 
die naar je omziet en een handreiking biedt, dat reikt 
verder dan de 25 euro die daar maandelijks voor gege-
ven wordt. 

Word sponsor
Als u ook sponsor wilt worden van een Holocaustover-
levende, dan kunt u  contact opnemen met Chris Inne-
mee, chrisinnemee@cvi.nl of 033-2458824. Hij regelt 
ook dat u een foto en persoonlijk verhaal krijgt van 
degene die u ondersteunt.

Een goed verhaal
“Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor 
door het Woord van God,” zegt Paulus in Romei-
nen 10:17. Luisteren naar het Woord van God. Dat 
sterkt het geloof. Daarom organiseert Christenen 
voor Israël sinds jaar en dag lezingen, waarbij onze 
sprekers vanuit Gods Woord hun licht willen laten 
schijnen op Israël.

Het klinkt misschien niet zo van deze tijd: een lezing. 
Maar een goed verhaal is van alle tijden. Zo’n goed 
verhaal hebben de sprekers van Christenen voor Israël: 
het Evangelie van het Koninkrijk (Matteüs 4:23). Vanuit 
de Bijbel leggen zij uit hoe God trouw is. Hoe Zijn liefde 
voor de wereld gestalte krijgt in Zijn plan met Zijn volk. 
En hoe Israël vandaag de dag een teken van hoop mag 
zijn voor deze ’wereld verloren in schuld’.

Excursies

Een leuk en boeiend 
dagje uit
De excursie naar Amersfoort op 12 juli die wij 
in onze junikrant aankondigden, is inmiddels 
al volgeboekt. Daarom hebben we vanwege de 
grote belangstelling nog een excursie gepland 
op donderdag 19 juli. 

Onder leiding van Heleen Bénard begint u op deze dag 
met een bezoek aan de synagoge, waar Loek de Liever 
iets zal vertellen  over de synagoge en over zijn persoon-
lijke leven. ’s Middags maakt u een rondvaart door de 
grachten. De excursie sluit af met een bezoek aan de 
kunstexpositie van Jip Wijngaarden in de Joriskerk.

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

Een pittoresk steegje in de binnenstad van Amersfoort.

Foto: CvI

Sprekers en lezingen

Zingen voor Israël
De laatste Zingen voor Israël koor- en samenzan-
gavond van dit voorjaar vindt plaats op zaterdag 
30 juni, vanaf 19.15 uur in de Pelgrimskerk,  
Horizonstraat 73 in Brunssum-Treebeek.

Muzikale medewerking deze avond wordt verleend 
door het koor New Generation onder leiding van Ilona 
Schouten. Ook mannenkoor David uit Spekholzer-
heide, onder leiding van Jan Goudes werkt mee. Naast 
koorzang zal er ook veel samenzang zijn. Alie van der 
Werff bespeelt hierbij het orgel en Stefanie Geerts de 
trompet. De avond wordt geopend door ds. Hin Talane. 
Ds. Kees van Velzen zal een korte meditatie houden. 
Iedereen is hartelijk welkom. De toegang is vrij. Er 
wordt gecollecteerd voor hulp aan overlevenden van de 
Holocaust. Ook zijn er tafels waar u Israëlproducten en 
boeken kunt kopen.

Een Jodin leeft in armoede in Oekraïne. | Foto: Jacco Klamer

Excursies in september
Ook in september organiseert Christenen voor Israël 
een aantal excursies. Hierover vindt u in de loop van 
de zomer meer informatie op cvi.nl/excursies.

•  Woensdag 5 september naar het Corrie ten  
Boomhuis in Haarlem.

•  Dinsdag 11 september naar het Etty Hillesum- 
centrum in Deventer.

»  Kijk in de agenda op pagina 17 voor de lezingen of 
bezoek cvi.nl/sprekers voor de mogelijkheden om bij  
u in de buurt een spreker uit te nodigen.

Scholen
Ook op scholen komen we graag om dit bijzondere 
verhaal te vertellen tijdens een gastles. Toegespitst op 
kinderen, ondersteund met boeiende voorwerpen en 
verteld door mensen met passie en onderwijservaring. 

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

Of kom met de hele klas naar het Israëlcentrum.  
Bekijk de zomertentoonstelling Wereldwonder Israël  
of het prachtige model van de Tabernakel. 

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

Foto: NordForsk/CC2.0 Flickr



Nieuwsbrief over 
internationale 
activiteiten
Christenen voor Israël heeft wereldwijd afdelingen, 
vrijwilligers en medewerkers die onze missie uitdragen. 
Nog altijd groeit het werk. Dat is bijzonder en bemoe-
digend. Op plekken die wij van tevoren niet zouden 
kunnen bedenken, mogen we toch actief zijn. Met de 
nieuwsbrief over dit wereldwijde werk, die eind juli 
bij u op de mat belandt, krijgt u meer zicht op wat we 
mogen doen voor Israël. 
 
»  Nu al nieuwsgierig naar het internationale werk? 

Neem een kijkje op de website c4israel.org.
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Méér over Israël
U heeft nu de krant Israël Aktueel in handen, 
maar wist u dat Christenen voor Israël u via 
diverse kanalen nog veel meer nieuws over Israël 
aanbiedt?

•  Denk aan onze website, waar u behalve een uitgebreide 
agenda, onze online winkel en informatie over onze 
reizen en projecten, ook enorm veel nieuws vindt. Zoals 
mooie blogs over de positieve kanten van het leven in 
Israël, analyses over actuele ontwikkelingen en boeiende 
artikelen over de Bijbelse actualiteit van volk en land. 

»  christenenvoorisrael.nl.

•  Ook op sociale media als Facebook en GooglePlus 
delen we boeiende weetjes en nieuws uit Israël en over 
onze activiteiten. 

»  Facebook.com/christenenvoorisrael en  
plus.google.com/+christenenvoorisrael.

•  En dan is er natuurlijk onze WhatsApp-nieuwsdienst, 
waarmee u dagelijks een of twee nieuwtjes uit en over 
Israël op uw telefoon ontvangt. 

»  christenenvoorisrael.nl/whatsapp

Genoeg mogelijkheden dus om u via nog meer kanalen 
op de hoogte te houden.

1) Vergroot je Bijbelkennis
Elke christen wil meer te weten komen over de Bijbel. 
Dit argument gaat dus eigenlijk voor alle vormen van 
Bijbelstudie op. Maar Israël is zo’n groot thema in de Bij-
bel dat het als een sleutel dient. Voor wie meer begrijpt 
over Israël, vallen er een heleboel andere zaken in de 
Bijbel ook op hun plek.

2) Reken af met de vervangingsleer
Misschien is dit nieuw voor je, maar ook in het Nieuwe 
Testament zijn de christenen nog steeds een stroming 
binnen Israël. De moedergemeente bestond uit Joden 
in Jeruzalem. De kerk heeft zo lang verkondigd dat zij in 
plaats van Israël was gekomen, dat we de Bijbel zijn gaan 
lezen met die vervangingsbril op. Zet die bril eens af en 

lees de Bijbel eens als het boek van Israël. Je zult merken 
dat het enorm verrijkt!

3) Daag jezelf eens uit
Sommige christenen mijden het onderwerp Israël, 
omdat het ‘politiek gevoelig’ ligt. Daarmee gaan we de 
discussie uit de weg. Maar worden we als christenen niet 
wat gezapig door altijd alleen maar ‘veilige’ onderwerpen 
te bestuderen? Daag jezelf uit. Ga in discussie. Het mag 
best eens knallen. Zolang we in onderling respect het ge-
sprek aangaan, kunnen we alleen maar leren van elkaars 
argumenten.

»  Geprikkeld? Kijk eens op cvi.nl/winkel voor het aan- 
bod Bijbelstudiematerialen van Christenen voor Israël.
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Wat zegt de Bijbel 
over Israël?
Het is niet vanzelfsprekend dat je christen bent en van Israël houdt. Hoewel veruit de meeste lezers 
van deze krant dat anders zullen ervaren, denkt u misschien: ik snap niet zo goed waarom Israël toch 
zo belangrijk is. Hier zijn drie redenen om Bijbelstudie over Israël te gaan doen.

Zomerkampen Jaffa Instituut

Maaltijden helpen kinderen en ouders
Zomervakantie. Welk kind ziet er nu niet naar uit om lekker vrij te zijn, niet naar school, geen huiswerk en 
eindeloos buitenspelen? Maar vraag het vervolgens de ouders en je hoort een iets gematigder 
enthousiasme. Zes weken thuis, zes weken zorgen voor vermaak, uitstapjes en wellicht verveling voorkomen.

Kinderen spelen op een speelplaats van het Jaffa Instituut die mede 
tot stand kwam met steun uit Nederland. | Foto: Jaffa Instituut

Het gevaar ligt op de loer dat juist in deze zomervakan-
tieweken de kinderen ontsporen. Zonder toezicht van 
ouders hangen ze maar wat rond. Kattenkwaad groeit dan 
zomaar uit tot vandalisme.

Duizend kinderen
Het Jaffa Instituut organiseert al jaren zomerprogram-
ma’s, zeg maar: zomerkampen. Ieder jaar doen er enkele 
honderden kinderen hieraan mee. Dit jaar verwacht David 
Portowicz van het Jaffa Instituut nog meer kinderen, zo’n 
duizend. Met een groot team medewerkers geven ze de 
kinderen een heerlijke tijd. Allerlei leuke, gezellige activi-
teiten, kleine uitstapjes, maaltijden en Bijbels onderwijs.

Maaltijden
Zomerkampen organiseren voor zoveel kinderen kost 
natuurlijk geld. Daarbij helpen wij als Christenen voor 
Israël. We ondersteunen het Jaffa Instituut, zodat het de 
kinderen dagelijks een voedzame maaltijd kan voorzetten. 
En daardoor helpen we de kinderen maar ook de ouders. 
Zodat straks iedereen weer fris van start kan in het nieu-
we schooljaar.

»  Als u het Jaffa Instituut wilt helpen met een bijdrage, 
dan is dat welkom op NL38 ABNA 0529 310 252 met  
de vermelding ‘maaltijden Jaffa Instituut’.

In Israël duurt de zomervakantie een stuk langer dan in 
Nederland. Schoolkinderen hebben hier tien weken vrij.  
De ouders in de achterstandswijken van Jaffa vrezen 
deze periode. Ze kunnen absoluut geen uitjes betalen, of 
kinderkamp, of extra scholing. Ze kunnen ook niet vrij 
nemen van het werk, want elke sjekel is hard nodig om de 
eindjes aan elkaar te knopen.



Zanger Yonatan 
Razel naar Nederland
De Joodse zanger en muzikant Yonatan 
Razel komt in oktober voor drie concerten naar 
Nederland! Op uitnodiging van Christenen voor 
Israël verzorgt hij samen met zijn band drie 
exclusieve optredens.

Razel geldt als één van de meest veelzijdige Joodse 
muzikanten ter wereld. Hij kreeg vooral bekendheid 
door zijn compositie van Vehi She’amda, een eeuwen-
oud Joods gebed dat Yonatan op sublieme wijze op 
muziek zette. Razel werd geboren in New York, maar 
heeft Nederlandse roots. Tegenwoordig woont hij in 
Jeruzalem, waar hij zich dagelijks wijdt aan Bijbelstudie 
en muziek. Zijn eigen nummers worden gekenmerkt 
door Bijbelgetrouwe teksten en melancholische melo-
dieën. Daarnaast zingt hij bekende Israëlische en Joodse 
muziek. Mis het niet en beleef dit unieke feest mee! 

•  maandag 8 oktober om 19.30 uur, locatie volgt nog
•  dinsdag 9 oktober om 19.30 uur in theater Aan de 

Schie in Schiedam
•  woensdag 10 oktober om 19.30 uur in theater De 

Nieuwe Kolk in Assen

»  Kijk voor een voorproefj e of het bestellen van 
entreekaarten (€ 12,50 inclusief consumptie) op cvi.
nl/razel, of bel 033-2458824.

Je zult ze niet horen klagen. Ze mogen wonen in 
het land Israël, een droom die is uitgekomen. In 
Jemen leefden ze in zware omstandigheden. Ver-
volging en armoede zijn de samenvatting van hun 
leven in Jemen. 

Siva (een schuilnaam) vluchtte uit Jemen. Ze werd 
vervolgd in Jemen en nam het riskante, maar dappere 
besluit om naar Israël te gaan. Daar verlangde ze al haar 
hele leven naar, maar daar kon ze niet zomaar naartoe. 
Via een omweg – via een ander land – is ze in Israël 
terechtgekomen. Ze is getrouwd en heeft vijf kinderen. 
Haar man werkt hard en verdient net iets meer dan 
duizend euro per maand. Maar toen de organisatie die 
Jemenitische Joden ondersteunt het huis bezocht, was 
er echt niets. Geen huishoudelijke apparaten, geen 
meubels, maar ook geen verf of behang. 
Siva heeft eigenlijk dringend een tandartsbehandeling 
nodig. Kosten: bijna zesduizend euro. Die behandeling 
zal zij nooit kunnen betalen. Haar gezondheid dreigt 
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Hulp tandartskosten 
Jemenitische Joden

gevaar te lopen. En toch, klagen hoor je haar niet. Siva 
leeft namelijk nu in vrijheid en veiligheid in Israël. 

Wie helpt?
Maar wie helpt Siva? De organisatie voor Jemenitische 
Joden wil graag helpen, maar heeft nog driehonderd 
mensen op de wachtlijst staan. Ook de fi nanciële 
middelen zijn beperkt. Daarom kunnen ze ‘maar’ 1400 
euro per behandeling bijdragen.

Hoge kosten
Dat is frustrerend. Want ook Omer en zijn vrouw 
hebben een tandartsbehandeling nodig. Omer vluchtte 
uit Jemen. Dat was een moeilijke reis, meer wil hij er 
niet over kwijt. Nu zit hij met zijn vrouw in een inte-
gratiecentrum in Be’er Sheva. Zijn vrouw heeft inmid-
dels een baantje als schoonmaakster. Maar daarvan 
kunnen ze geen negenduizend euro ophoesten voor de 
tandarts. Dat weten ze zelf ook. “Maar ik ben nu wel 
in het land van mijn voorvaderen!”, zegt Omer met 
overtuiging.

»  Helpt u daarom deze maand de Jemenitische Joden? 
U kunt dat doen door een donatie over te maken aan 
het Shalomfonds, NL38 ABNA 0529 310 252 met de 
vermelding ‘Tandarts Jemenitische Joden’.

Jubileumconferentie Duitsland
Er waren meer dan driehonderd deelnemers aan 
de jubileumconferentie van Christenen voor Israël 
Duitsland half juni. De sfeer was feestelijk, het 
programma veelzijdig en bijzonder bemoedigend. Er 
werden twee bijzondere gebeurtenissen gevierd: het 
zeventigjarig bestaan van de staat Israël en het twin-
tigjarig bestaan van Christenen voor Israël (C4I) in 
Duitsland. Centraal stond de dank aan God voor zijn 
trouw en de oproep aan christenen Israël te steunen. 

Harald Eckert, voorzitter van C4I Duitsland, sprak in 
zijn begroeting met vreugde over de verbondenheid van 
christenen en Joden tijdens deze conferentie. Hij haalde 
het eindtijdvisioen uit Ezechiël 37 aan – waaraan hij in 
de voorgaande weken veel had moeten denken – dat 
gaat over de doodsbeenderen als beeld voor de Joodse 
ballingschap in de wereld en ook als beeld voor de 
Holocaust. Maar nu, zo zei Eckert, beleven we dat Israël 
weer een staat geworden is, en met het oog op de verzen 

Roger van Oordt (katheder) en de medewerkers van C4I-Duitsland, 4e van links voorzitter Eckert. | Foto: Klaus Hennemann

Omer (links) en Siva (rechts) | Foto’s: organisatie voor Jemenitische Joden

Yonatan Razel. | Foto: Yonit Schiller

24 tot 28 hebben we de hoop op een wonderbare geza-
menlijke toekomst.

Gods trouw
Roger van Oordt, directeur van Christenen voor Israël in 
Nederland, de moederorganisatie, benadrukte: “We zijn 
blij dat God trouw is aan Zijn volk en dat Hij doet wat 
Hij beloofd heeft.” Met de terugkeer van de Joden in het 
beloofde land zien we de vervulling van Bijbelse profe-
tieën. “Het is een voorrecht in deze tijd te leven waarin 
God Zijn volk thuisbrengt”, zei Van Oordt.

Als christenen naast Israël staan
In zijn preek tijdens de dankdienst sprak voorganger 
Tobias Krämer, bestuurslid van C4I Duitsland, over 
Deuteronomium 7:6-8 en de eeuwige verkiezing van 
Israël. God heeft zich aan Israël verbonden zoals een 
man aan zijn vrouw, op basis van Zijn liefde en Zijn eed 
aan Abraham, Isaak en Jakob, zowel emotioneel alsook 
rationeel. Paulus bevestigt dat in Romeinen 11:28-29 
waar hij schrijft dat de Joden geliefden zijn “om der vade-
ren wil”. Daarom is het voor ons christenen ook onze 
opdracht naast Israël te staan!

Christen an der Seite Israels
De Duitse afdeling van Christenen voor Israël (in 
het Duits: Christen an der Seite Israels) werd op 15 mei 
1998 opgericht, een dag nadat de staat Israël 50 jaar 
onafh ankelijkheid had gevierd.
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7 juli 2018
Thoralezing: Pinchas,  
Numeri 25:10-30:1
Haftarahlezing:  
1 Koningen 18:46-19:21

14 juli 2018
Thoralezing: Matót, Numeri 30:2-32:42
Haftarahlezing: Jeremia 1:1-2:3
Thoralezing: Mas’ée, Numeri 33:1-36:13
Haftarahlezing: Jeremia 2:4-28, 3:4

21 juli 2018
Thoralezing: Devariem,  
Deuteronomium 1:1-3:22
Haftarahlezing: Jesaja 1:1-1:27

22 juli 2018
Tisja b’av (verwoesting van de  
tempels)
Thoralezing ’s ochtends:  
Deuteronomium 4:25-40
Haftarahlezing ’s ochtends:  
Jeremia 8:13-9:23
Thoralezing ’s middags:  
Exodus 32:11-14; 34:1-10
Haftarahlezing ’s middags:  
Jesaja 55:6-56:8

28 juli 2018
Thoralezing: Wa’etchanán,  
Deuteronomium 3:23-7:11
Haftarahlezing: Jesaja 40:1-26

4 augustus 2018
Thoralezing: Ékev,  
Deuteronomium 7:12-11:25
Haftarahlezing: Jesaja 49:14-51:3

11 augustus 2018
Thoralezing: Re’ée,  
Deuteronomium 11:26-16:17
Haftarahlezing: Jesaja 54:11-55:5

18 augustus 2018
Thoralezing: Sjoftíem,  
Deuteronomium 16:18-21:9
Haftarahlezing: Jesaja 51:12-52:12

25 augustus 2018
Thoralezing: Ki teetsée,  
Deuteronomium 21:10-25:19
Haftarahlezing: Jesaja 54:1-10 

1 september 2018
Thoralezing: Ki tavó,  
Deuteronomium 26:1-29:8
Haftarahlezing: Jesaja 60:1-22

Sprekers

Maandag 3 september
20.00 uur: Tholen: Seminar ds. Henk 

Poot (1/2).  Locatie: De Win-
gerd, Nieuwe Pad 1. Thema: Het 
geheim van Israël.

Dinsdag 4 september
20.00 uur: Terneuzen: Seminar ds. 

Henk Poot (1/3)  Locatie: Evan-
gelische Gemeente de Kandelaar, 
Van Cantfortstraat 36. Thema: 
Het geheim van Israël.

Woensdag 5 september
20.00 uur: Werkendam: Lezing ds. 

Oscar Lohuis.  Locatie: Het 
Vlechtwerk, Hooftlanden 1. 
Thema: De terugkeer van de 
Joden naar het land Israël.

20.00 uur: Goes: Seminar ds. Henk 
Poot (1/3).  Locatie: Hervormde 
Gem. de Levensbron, Mansholt-
laan 1. Thema: Het geheim van 
Israël.

Donderdag 6 september
20.00 uur: Roermond: Lezing Peter 

Pellemans.  Locatie: Ontmoe-
tingscentrum, Minderbroederssin-
gel 15f. Thema: De wederopstan-
ding van Israël.

20.00 uur: Venlo-Blerick: Lezing ds. 
Kees van Velzen.  Locatie: Pink-
stergem. Sion, Vossenerlaan 84. 
Thema: Uw volk is mijn volk en 
uw God is mijn God.

20.00 uur: Leek: Lezing ds. Jaap de 
Vreugd.  Locatie: Pinkstergem. 
De Hoeksteen, Lindensteinlaan 1. 
Thema: Israël en de volkeren.

Woensdag 12 september
14.30 uur: Hendrik Ido Ambacht: 

Interk. Vrouwenontmoeting met 
Marianne Glashouwer.  Locatie: 
Maranathakerk, P.C. Hooftsingel 
73. Thema: Gods trouw aan Israël, 
ook aan ons.

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.

19.45 uur: Lekkerkerk: Lezing ds. 
Oscar Lohuis.  Locatie: ’t Venster, 
Jan Ligthartstraat 68. Thema: De 
terugkeer van de Joden naar het 
land Israël.

20.00 uur: Nieuwkoop: Lezing ds. 
Henk Poot.  Locatie: Evangelische 
Gemeente de Brug, Nieuwveen-
seweg 15. Thema: Het geheim van 
Israël.

20.00 uur: Hoensbroek: Lezing 
Peter Pellemans.  Locatie: Chr. 
Gemeente Levend Water, Hoofd-
straat 370. Thema: De wederop-
standing van Israël. 

Vrijdag 14 september
10.00-15.30 uur: Nijkerk: Studiedag 

predikanten met de legerrab-
bijnen David Gaillard en Joram 
Rookmaaker en prof. dr. Mart-
Jan Paul (3/4).  Locatie: Israël-
centrum, Henri Nouwenstraat 
34. Thema’s: Het ontstaan en 
de roeping van het Joodse volk; 
Israël in de christelijke prediking. 
Kosten: 17,50 euro (inclusief 
lunch). Opgave verplicht:  
bijeenkomst@cvi.nl of  
033-2458824.

Maandag 17 september
20.00 uur: Tholen: Seminar Henk 

Poot (2/2).  Locatie: De Win-
gerd, Nieuwe Pad 1. Thema: Het 
geheim van Israël.

Dinsdag 18 september
20.00 uur: Terneuzen: Seminar Henk 

Poot (2/3)  Locatie: Evangelische 
Gemeente de Kandelaar, Van 
Cantfortstraat 36. Thema: Het 
geheim van Israël.

Woensdag 19 september
19.30 uur: Doornspijk: Lezing vrou-

wenvereniging De Bron met 
Marianne Glashouwer.  Locatie: 
Dorpshuis de Deel, Oude Kerk-
weg 52. Thema: Gods trouw aan 
Israël, ook aan ons.

19.45 uur: Putten: Lezing Ruben Rid-
derhof.  Locatie: Gereformeerde 

Kerk, Achterstraat 39. Thema: 
Israël en de eindtijd.

20.00 uur: Goes: Seminar ds. Henk 
Poot (2/3).  Locatie: Hervormde 
Gem. de Levensbron, Mansholtlaan 
1. Thema: Het geheim van Israël.

Donderdag 20 september
20.00 uur: Lelystad: Lezing ds. Kees 

van Velzen.  Locatie: Max het 
Musje, Groene Velden 83. Thema: 
Heer, hersteld U in deze tijd het 
koningschap voor Israël?

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.

Woensdag 26 september
20.00 uur: Valkenswaard: Lezing 

Peter Pellemans.  Locatie: Audito-
rium Kempenhof, Antwerpsebaan 
3. Thema: De wederopstanding 
van Israël. 

Donderdag 27 september
20.00 uur: Alkmaar: Lezing ds. Henk 

Poot.  Locatie: Orgelzaal Booy, 
Daalmeerpad 13. Thema: Israël en 
het evangelie van Johannes.

Zaterdag 29 september
10.00 uur: Almelo: Lezing Heleen 

Bénard.  Locatie: Chr. Geref. Kerk 
Eben Haëzer, Hofkampstraat 41. 
Thema: Profetische vreugde.

Woensdag 31 oktober 
10.00-15.30 uur: Nijkerk: Studiedag 

voor predikanten en voorgangers 
(4/4).  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34. Thema’s: 
Opdracht en aanwezigheid; In 
den beginne was het Woord. 
Kosten: 17,50 euro. Opgave 
verplicht: bijeenkomst@cvi.nl of 
033-2458824.

Muziek

Zaterdag 30 juni 
19.15 uur: Brunssum-Treebeek: Zingen 

voor Israël.  Locatie: Pelgrimskerk, 
Horizonstraat 73.

Vrijdag 14 september
19.45 uur: Drachten: Zingen voor 

Israël.  Locatie: Chr. Geref. Kerk 
Eben Haëzer, Houtlaan 27a. 

Overdenking: ds. Kees van Velzen. 
Thema: De herrijzenis van Israël, 
verlangen naar het vaderland.

Excursies

Donderdag 19 juli
10.30 uur: Amersfoort: Excursie 

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

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 
(inclusief eenvoudige lunch).

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  
31 augustus 2018. 
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geen aansprakelijkheid voor goederen en diensten van adverteerders.
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Studiedag predikanten vrijdag 14 september

De opdracht van Israël te midden 
van de volken
Op vrijdag 14 september vindt de derde studie-
dag van dit jaar voor predikanten en voorgangers 
plaats. ’s Ochtends zullen rabbijn David J.E. Gail-
lard en rabbijn Joram S. Rookmaaker spreken. 
Zij zijn allebei werkzaam als krijgsmachtrabbijn 
en zullen spreken over de opdracht van Israël te 
midden van de volken vanuit het boek Bereesjiet 
(Genesis)
’s Middag staat de vraag centraal: Hoe kunnen 
we preken over Israël? Spreker is prof.dr. Mart-
Jan Paul, onder andere hoogleraar Oude Testa-

ment aan de Evangelische Theologische Faculteit 
Leuven en eindredacteur van de Studiebijbel 
Oude Testament. 
De studiedag begint om 10.00 uur en duurt tot 
ongeveer 15.30 uur en vindt plaats in het Isra-
elcentrum aan de Henri Nouwenstraat 34 in 
Nijkerk. Deelname bedraagt € 17,50. 

»  Aanmelding is verplicht en kan via  
cvi.nl/studiedagen. Graag uiterlijk  
11 september aanmelden.

Reis naar Israël tijdens het  
Loofhuttenfeest
Er zijn nog enkele plaatsen Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar op 

onze Loofhuttenreis van 20-27 september. Reis 
tijdens de Hoge Feestdagen mee naar Israël en 
beleef dit bijzondere feest van dichtbij. Voor 
1495 euro krijgt u een geweldige week in Israël, 
ontmoet u Israëli’s tijdens de meest bijzonde-
re dagen van het jaar en wordt u verwend in 
eersteklas hotels. Een unieke belevenis!

»  Kijk op relireizen.nl/cvi voor meer infor-
matie en boekingen of bel 020-4044413.



BIJ U THUIS
KIES UW KEUKEN 

WIJ KOMEN NAAR U TOE: 
NAAR DE PLEK WAAR DE NIEUWE

KEUKEN KOMT. 

U KIEST DE MATERIALEN 
WAARMEE WIJ TER PLEKKE HET

3D-ONTWERP MAKEN. 

WIJ MONTEREN UW KEUKEN EN 
STAAN OOK NA OPLEVERING 

GARANT VOOR KEUKENPLEZIER!

1 2 3

UNIEKE
KEUKENFORMULE
Wij zijn de meest fl exibele 
keukenspecialist van Nederland. 
Met onze compleet uitgeruste 
showroombus brengen wij een 
uitgebreide collectie bij u thuis. Uw 
woning is onze showroom!

DAAROM KIEST U VOOR ONS:
 Eigen online omgeving: volg het hele 
proces van bestelling tot oplevering
 Geen showroom: scherpe netto prijzen
 4 jaar na oplevering gratis servicecheck

Inspiratie op doen? Ga naar: 
www.homekeukens.nl

www.kunstschildercorvisser.nl
Lageweg 3  l  2935 CD Oudekerk aan den IJssel  l  Tel. 06-19106521

Giften graag op
NL97INGB000388540

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

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

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

40 jaar ten doel:
Israël helpen met
de verpleging van

alle bevolkingsgroepen,
ongeacht afkomst en

overtuiging.

Verpleegkundige hulp
discrimineert niet....

Geeft u óm Israël,
geef dan voor Israël

www.verplegingvoorisrael.nl

To Go & Zo  l  email: contact@togo-enzo.nl  l  www.togo-enzo.nl

Een leuk uitje plannen om gezamenlijk met kring, 

medewerkers of vrienden,het jaar weer te starten? 

kom eens naar Rotterdam!

Stadswandeling in de Kop van Zuid, inclusief Loods 24, 

met een ervaren gids.Leuk om te combineren met een maaltijd of 

stadspicknick, vraag naar de mogelijkheden en arrangementen.

Daarnaast verkopen we wijnkistjes, met een mooie print op de wijndeksel, 
gemaakt door een lokale kunstenaar. Dit kan met of zonder een lokaal 

geproduceerde wijn. De bijgevoegde illustratie van de kunstenaar kan ook op
andere producten geprint worden, bv op een documentatie tas of tablethoes. 

Loofhuttenfeest Congresreis 

21 september - 1 oktober 2018
11 daagse reis € 1850,-, congres € 365,-

Reisleider: drs. Jacob Keegstra

Info en boeken: www.israelidoedreizen.nl

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

Landpackage 5 dagen congres en hotel € 1150,-



What’s your reality?

Meer inspiratie? 
Volg ons dan op Instagram: 

instagram.com/isrealityNL 

Isreality is met zevenduizend leden de grootste christelijke jongeren-
community waar je Gods Masterplan met Israël en de kerk ontdekt. 
Met isreality.nl, onze jongerenreizen, het Isreality Magazine én onze 
events verdiep je jouw geloof.

Heb je onze website al gezien? Dagelijkse inspiratie met goede Bijbelartikelen, 
leuke nieuwtjes en toff e reizen! See for yourself!

» isreality.nl

ISREALITY.NL
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Nog nooit geweest
Nog nooit ben ik er geweest. Het land van Abraham, Isaak en 
Jakob. Het land van melk en honing. Het land dat woestijn tot 
vruchtbare grond verbouwt. Het land waar Joden, christenen 
en moslims samen leven. Het land met vele uren zonneschijn. 
Het land met mooie stranden, imponerende heuvels en uitge-

strekte vlakten. Het land met dat meer waar je op blijft drijven. Het land dat, na 
tweeduizend jaar, weer een eigen staat is. Het land dat nu pas zeventig jaar oud 
is. Het land van Gods volk. Het land met geweldige uitvindingen. Het land met 
grote ontwikkelingen in landbouw, technologie, gezondheidszorg en onderwijs. 
Het land dat zich met recht de 'start-upnation' mag noemen. Het land dat een 
dode taal weer levend maakte. Het land met gepassioneerde mensen. Het land 
dat zich staande weet te houden tussen al die grootmachten. Het land dat als 
enige in de regio een democratie is. Het land dat Gods zegen en bescherming 
ontvangt. Het land met de meest productieve melkkoeien ter wereld (ja echt!). 
Het land dat ook kampt met armoede. Het land met grote uitdagingen. Het 
land dat constante oorlogsdreiging ondergaat. Het land waar de media geen 
eerlijke kijk op geven. Het land waar iedereen een mening over heeft. Het kleine 
land waar de wereld zich aan stoort. Het land waar onze Verlosser vandaan 
komt. Het land waar Hij ook weer naar terug zal keren. Het land van de toe-
komst. Het land van hoop voor deze wereld. Het land dat ik alleen nog maar ken 
van foto’s, fi lmpjes en verhalen. Ik ben er nog nooit geweest, maar in augustus 
hoop ik er te zijn. Ik kan bijna niet wachten!

•  Ben jij benieuwd naar wat er in de Bijbel nou echt staat over 
de eindtijd?

•  Raak je door al die eindtijdvoorspellingen ook een beetje de 
kluts kwijt?

•  Lijkt het je tof om samen met andere jongeren na te denken 
over Gods plan met Israël en de kerk in de eindtijd?

Dan is het Isrealityweekend echt iets voor jou! Die staat namelijk helemaal in het 
teken van de eindtijd. De één denkt dan meteen aan horror, de ander juist aan 
hoop. Maar wat staat er in de Bijbel nou precies over de eindtijd? Kom voor maar 
€ 59 all-in op 2 tot 4 november naar het mooie Lunteren en ontdek het tijdens 
het Isrealityweekend 2018!

» Voor meer info & aanmelden: isreality.nl/weekend

EINDTIJD:

Jongerenreizen 2018
•  Polen en Oekraïne (VOL)

 5-14 juli – € 495

•  Israël (VOL)

16-25 juli – € 995

•  Israël (VOL)

6-15 augustus – € 995

•  Oekraïne – Isreality International

25 augustus – 1 september – € 399 

(vlucht niet inbegrepen)

Isrealityweekend
2-4 november - € 59,-

Agenda 2018



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

Kies de reis uit die uw hart raakt

Uw hart verlangt 
naar Israël

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

Leg verbinding met het land 
en het volk van Israël

Israël Idoed
Reizen
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Na de uittocht uit Egypte, benoemt de Hee-
re bij de berg Horeb Israël als Zijn ‘konink-
rijk van priesters en een heilig volk’. Als volk 
van priesters is het zijn eerste taak om God 
te eren (Jesaja 43:7 en 21). Eeuwenlang zal 
Israël het enige volk zijn dat dit doet. Er zijn 
rabbijnen die zeggen dat daarom de wereld 

nog bestaat. In Israël staat de tempel, de 
voetbank van Gods voeten en daar worden 
off ers gebracht, niet alleen voor het volk 
zelf, maar op het Loofh uttenfeest ook voor 
alle andere volken. Uiteindelijk brengt Israël 
in zijn midden het hoogste off er, dat voor 
de verzoening van de wereld. Het is het Lam 

van God, genomen uit de kudde van Israël, 
dat de zonden van de wereld wegdraagt. 
Sommigen zeggen dat het lijden van de 
Messias wel uniek is, maar niet exclusief. 
Israël lijdt mede aan en voor de wereld.

» Lees verder op pagina 7.

christenenvoorisrael.nl» Grenzen vallen weg » Begrensd of vrij?

Thema:
‘Grenzen’
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Nog altijd is Israël in de wereld geïsoleerd en grenst het zich – noodgedwongen – af, zoals hier met een hek langs de grens met Jordanië in de Jordaanvallei. 
| Foto: Flash90

Woord vooraf
In deze afl evering van De Tijden 
gaat het over grenzen. Zowel letter-
lijke als fi guurlijke grenzen komen 
voorbij. Wat zijn de grenzen die 
de Bijbel aangeeft met betrekking 
tot het land dat aan Israël beloofd 
is? Hoe zijn die grenzen tot nu toe 
gelegd, sinds de opkomst van het 
zionisme eind negentiende eeuw? 
Het volk Israël heeft ook altijd de 
roeping met zich meegedragen om 
binnen de grenzen van de Thora, de 
onderwijzing die God hun gegeven 
heeft, te leven. U kunt een prachtig 
interview lezen met rabbijn Nathan 
Lopes Cardozo, die in Amsterdam is 
geboren maar inmiddels al lang in Is-
raël woont. Hij laat zien dat vrijheid 
niet te vinden is in het maar doen 
wat je zelf wilt, maar in het doen 
van het goede. Ieder mens draagt de 
verantwoordelijkheid om rechtvaar-
dig, eerlijk, dienstbaar en liefdevol 
naar de medemens zich te gedra-
gen. Dat heeft vaak ook te maken 
met het in acht nemen van grenzen. 
Israël is de openbaring van God 
gegeven, om ook wat dit betreft een 
licht voor de natiën te zijn. Heel veel 
moderne wetgeving in veel landen 
van de wereld en regels, die nodig 
zijn voor een goede samenleving, is 
gebaseerd op de leefregels die we 
vinden in de Bijbel. Als christenen 
beseff en we soms te weinig hoe be-
langrijk de grenzen, die de heilzame 
wetten van God ons aangeven, zijn 
voor ieder mens in deze wereld. 
We kunnen ook nog denken aan de 
grens die voordat Christus stierf en 
opstond uit de dood zo scheidend 
was, namelijk die tussen Joden 
en niet-Joden, tussen Israël en de 
volken. In Christus is de tussenmuur 
(grens) afgebroken, de vijandschap 
tussen die twee. Als niet-Joodse 
gelovigen in de Joodse Jezus zijn we 
medeburgers, mede-erfgenamen en 
mededeelgenoten geworden, met 
Israël. Ik licht slechts een tipje van 
sluier op, in de hoop dat u de artike-
len met belangstelling zult lezen. 

Ds. Oscar Lohuis

Als de waarzegger Bileam van koning Balak de opdracht krijgt om Israël te vervloeken, 
is hij daartoe niet in staat. Israël is niet zomaar een volk. Hij zegt: “Zie, een volk, 

dat alleen woont en onder de natiën zich niet rekent” (Numeri 23:9). Israël is heilig, 
het neemt een unieke positie in tegenover de rest van de wereld.

De heiligheid van Israël
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In politieke discussies over de vraag of Israël gerechtigd is om te wonen in Judea en Samaria, 
komt het weleens over tafel: ‘Joodse kolonisten’ zouden aanhangers zijn van de Groot-Israëlgedachte. 

Die staat synoniem voor een expansionisme dat grenst aan imperialisme. De term ‘kolonist’ en 
‘nederzetting’ zijn dan ook zorgvuldig gekozen typeringen. Maar klopt deze typering?

Wat is dat eigenlijk: 
de Groot-Israëlgedachte?

Daniella Weiss | Foto: Weiss

Daniella Weiss is voormalig burgemeester van Kedu-
mim (Samaria) en één van de leiders van de Joodse ne-
derzettingenbeweging. Ook is ze intensief betrokken 
bij de Nahalbeweging, die de bouw van nieuwe Joodse 
gemeenschappen in Judea en Sameria voorstaat. Het 
is haar overtuiging dat David Ben-Goerion er goed 
aan gedaan heeft géén defi nitieve grenzen van Israël 
vast te leggen.
“Een van de historische beslissingen van David 
Ben-Goerion, de stichter en eerste premier van de 
staat Israël, was om de kwestie van de ‘defi nitieve 
grenzen van de staat Israël’ uit de weg te gaan. Israël 
was wedergeboren na tweeduizend jaar verstrooiing 
en werd opnieuw gevormd door politieke beslissingen 
en militaire successen en mislukkingen. Ben-Goerion 
droeg op dat moment de volle verantwoording voor 
de Joodse natie, terwijl deze jonge staat zijn eerste 
stappen zette op de Bijbelse bodem. En door dat pris-
ma zag hij ook de gebeurtenissen van zijn tijd.
Vandaag de dag kent de staat Israël een grote Jood-
se bevolking en allerlei prestaties op het gebied van 
bouw, landbouw, wetenschap en hightech. Het land 
wordt steeds meer erkend om zijn invloed, militaire 
capaciteit en democratische regering. En nu streeft 
Israël ernaar zijn grenzen voor eens en altijd vast te 
stellen.”

Gevaarlijk
“Die ambitie is echter een gevaarlijke val op de weg 
van het zionisme”, vervolgt Weiss. “We moeten name-
lijk altijd uitgaan van wat de Bijbel zegt. De grenzen 
van het land werden vastgesteld in het verbond tussen 
God en Abraham, Isaak en Jakob, de aartsvaders van 
de Joodse natie, en zij golden voor heel het volk Israël 
en voor alle eeuwen.”

Weiss noemt hierbij enkele teksten:
•  “Op die dag sloot de Heere een verbond met Abram, 

en zei: Aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven, 
van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de 
rivier de Eufraat” (Genesis 15:18).

•  “Verblijf als vreemdeling in dit land. Ik zal dan met u 
zijn en u zegenen, want aan u en uw nageslacht zal 
Ik al deze landen geven. Ik zal de eed gestand doen 
die Ik Abraham, uw vader, gezworen heb” (Genesis 
26:3).

•  “Ik zal Mijn verbond maken tussen Mij, u en uw na-
geslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig 
verbond, om voor u tot een God te zijn, en voor uw 
nageslacht na u” (Genesis 17:7).

•  “Elke plaats die uw voetzool betreedt, heb Ik u ge-
geven, overeenkomstig wat Ik tot Mozes gesproken 
heb. Van de woestijn en deze Libanon af tot aan de 
grote rivier, de rivier de Eufraat, heel het land van de 
Hethieten, en tot de Grote Zee, waar de zon onder-
gaat, zal uw gebied zijn” (Jozua 1:3-4).

“Een Joodse leider zou zijn beslissingen en beleid 
alleen op basis van dit Bijbelse verbond mogen be-
palen”, legt Weiss uit. “Deze verzen gelden duidelijk 
voor álle generaties. Het is daarom belangrijk dat we 
die blijven volgen. 
Helaas denken veel Joodse leiders, politici en publieke 
fi guren dat Israëls voorspoed vraagt om het defi nitief 
vastleggen van de grenzen. De meest succesvolle leider 
van onze tijd is premier Benjamin Netanyahu. Ik geloof 
dat hij een ernstige fout maakte toen hij zich uitsprak 
vóór de tweestatenoplossing. Het mag zo zijn dat er 
allerlei strategische of diplomatieke redenen voor zijn 
om dit te doen, maar het blijft verkeerd, want je slaat 
daarmee Gods beloften en Zijn verbond in de wind.”

Ingewikkeld
“Ik zeg het opnieuw: elke Joodse leider zou zich moe-
ten baseren op wat de Bijbel zegt. Dat geldt natuurlijk 
voor alle politici, maar de zaak wordt nog ingewik-
kelder als religieuze politici proberen om een zoge-
naamde ‘tijdelijke oplossing’ voor het probleem van 
de grenzen te geven. Als iemand bereid is om tijdelijk 
van zijn principes af te stappen, dan geeft hij openlijk 
te kennen om te zullen buigen voor druk van buiten-
af en ook dat hij niet echt meer achter zijn vroegere 
overtuiging staat. En deze lichtzinnige houding heeft 
al een keer geleid tot het opgeven van grote delen van 
het land Israël, denk aan Gaza, delen van Samaria en 
eerder nog de Sinaï. Al die stappen hebben serieuze 
veiligheidsproblemen tot resultaat gehad.”

Nederzettingen
Weiss verdedigt de nederzettingenbeweging in Israël: 
“Na de Zesdaagse Oorlog was het de beweging Gush 
Emunim [‘blok van de getrouwen/gelovigen’, red.] 
die verantwoordelijk was voor de verspreiding en 
ontwikkeling van Joodse gemeenschappen in Judea 
en Samaria. Deze beweging baseerde al haar acties op 
Bijbelse waarden en voerde alle nederzettingsplannen 
uit op basis van de Joodse wet. We hadden ook een 
sterke lobby in de Knesset, maar daarbij weken we 
niet af van Bijbelse waarden. Vandaag de dag zet de 
Nachala Nederzettingenbeweging dit voort.”

Traag blijven
“Politici worden vaak bekritiseerd om het feit dat 
ze geen snelle beslissingen kunnen nemen. Het lijkt 
erop dat het met betrekking tot de grenzen van de 
staat Israël, het het beste zou zijn als politici zo traag 
blijven als Ben-Goerion was in deze nationale kwestie. 
Laat het zionisme zijn prachtige werk doen om meer 
gemeenschappen te bouwen, het land te cultiveren en 
te blijven streven om de weidsheid van het beloofde 
land te bereiken.”

Een Joodse vrouw in Samaria. In de verte ligt het dorp Neria. | Foto: Flash90
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Rabbijn Nathan Lopes Cardozo werd geboren in Amsterdam, maar woont inmid-
dels al 43 jaar in Jeruzalem. Volgens hem is Israëls heiligheid niet vanzelfsprekend: 
“Israël heeft een missie in deze wereld. Die bestaat er onder meer uit om het 
bestaan van God uit te dragen aan de wereld. Dat de mens in Zijn aanwezigheid 
leeft en dat dat morele en religieuze consequenties heeft. Maar als Jood ben je niet 
automatisch heilig. Het is een opdracht die het Joodse volk waar moet maken en dat 
is geen makkelijke taak.”

Grens doorbrekend
In zekere zin doorbreekt het volk Israël juist grenzen, omdat het de wereldse logica 
uitdaagt. “Israël is misschien wel het meest ‘irritante’ volk ter wereld”, vertelt 
rabbijn Lopes Cardozo. “Het is eigenlijk niet eens een volk, want in principe kan 
iedereen die bereid is om de missie van het Joodse volk te vervullen, er deel van 
uitmaken. Bovendien is het maar een heel klein volk. Nog geen procent van de we-
reldbevolking. En toch is de invloed die dit volk op de wereld heeft gehad compleet 
buiten proporties. Zeker door de Thora op het gebied van de moraal en de religio-
siteit. En dat terwijl het volk bijna tweeduizend jaar lang verstrooid over de wereld 
heeft gewoond. Dat is wonderbaarlijk. De Joden hebben alle grote wereldculturen 
overleefd, terwijl velen hebben geprobeerd dit kleine volk uit te roeien. Daardoor 
wekt dit volk veel irritatie op. Zeker nu er weer een Joodse staat is. Dat er een groep 
is die zich niet houdt aan de regels van de geschiedenis. Dit is een van de redenenen 
van het antisemitisme.”

Begrensd of vrij?
De moderne seculiere cultuur lijkt maar weinig waardering te hebben voor Israël en 
het Jodendom met zijn begrenzingen. Ongehinderd kunnen doen wat je wilt, dat 
lijkt de definitie van vrijheid. Volgens rabbijn Lopes Cardozo is dit een misvatting. 
“Het trieste van deze tijd is dat mensen niet meer begrijpen wat vrijheid is. Wie 
meent dat vrijheid inhoudt dat je maar doet wat je zelf wilt, zit meestal gevangen 
in zijn vaak lagere instincten. Maar het toegeven aan je instincten is geen vrijheid. 
Vrijheid is niet dat je maar doet wat je wilt, maar dat je doet wat je moreel gezien 
behoort te doen. Daarmee til je de vrijheid ook boven het individuele uit. Vroeger 
werden er nog wel lessen gegeven over ‘hoe je mens moest zijn’. Daar wordt tegen-
woordig op neergekeken, maar ondertussen leren we onze kinderen niet meer wat 
er moreel van hen wordt verwacht, hoe je een waardig mens bent. Dat is een enorm 
probleem Werkelijke vrijheid is altijd gebonden aan grenzen.”

Creatief door begrenzing
“Begrenzen is in wezen een heel positieve en creatieve zaak”, legt de rabbijn uit. 
“Een schilder kan er niet zomaar op los kladderen. Hij moet heel voorzichtig te 
werk gaan. Dat is een vorm van begrenzing, maar daardoor komt er iets prachtigs 
tot stand. Zo is het ook in het leven. Het Joodse volk wordt in de Thora gevraagd 
om heilig te zijn en dus zich te begrenzen, maar daardoor schep je de vrijheid. Dat 
je jezelf onder controle hebt, en je niet maar mee laat slepen door je instincten. 
Een mooi voorbeeld daarvan is de Sjabbat. Daarvoor gelden natuurlijk een heleboel 

grenzen. Een daarvan is dat je niet je meesterschap over de schepping uitoefent. Je 
trekt je terug, daarmee begrens je jezelf, en je zegt als het ware tegen de Eeuwige: 
‘Vandaag weet ik dat ik niet de meester van de wereld ben, ik geef u vandaag de 
wereld terug. Ik creëer niets, ik maak geen vuur, ik rij geen auto, ik schrijf niets ...’ 
Maar daaruit ontstaat wel dat je een hoop vrijheid krijgt. Want als ik mijn computer 
en mijn telefoon niet meer kan gebruiken, heb ik veel meer tijd voor mijn vrouw, 
mijn gezin en mijn vrienden.
Een ander voorbeeld is de seksualiteit. Door niet steeds je seksuele instincten te 
volgen, maar deze te begrenzen, wordt de seksualiteit veel mooier en heiliger. In het 
Jodendom is de seksualiteit een religieuze daad. Het is ook een gewaarwording. Het 
gevoel dat je in de nabijheid van God leeft. De begrenzing geeft bevrijding.”

Inspirerend
Zulke voorbeelden werken inspirerend. En dat is dan ook de missie van het volk 
Israël. Rabbijn Lopes Cardozo legt uit: “Israël is geroepen om een voorbeeld te 
zijn voor de andere volken. Om ze te inspireren, zowel religieus als moreel. Als wij 
werkelijk leven binnen de grenzen die de Eeuwige ons stelt in de Thora, mogen we 
daarmee de volken inspireren en daardoor mogen ze ook onderdeel worden van die 
heiligheid. Wij hebben daarom zoveel wetten en geboden, om daarmee krachtig die 
missie te kunnen uitdragen in deze wereld. Maar dat kan alleen als Israël ook Israël 
blijft. Als Joden assimileren, als ze de Joodse waarden en tradities vaarwel zeggen en 
gaan leven zoals de volken, veronachtzamen zij hun missie. Dat is niet alleen scha-
delijk voor het Joodse volk, maar nog meer voor de niet-Joden, want daarmee wordt 
hun die hemelse inspiratie ontnomen die deze wereld zo hard nodig heeft. Daarom 
is het ook zo belangrijk dat Joden met Joden trouwen. Op die manier kan het volk 
een hechte groep blijven en trouw blijven aan zijn missie.”

Rijkdom
Over de vraag in hoeverre Israël die missie vandaag de dag vervult, is rabbijn Lopes 
Cardozo voorzichtig optimistisch: “Ik ben van nature een optimist. Aan de ene kant 
zie je een grote Joodse assimilatie. Joden kennen hun missie niet meer. Ze weten 
vaak niet meer waarom ze Jood zijn en wat een voorrecht dat is. Aan de andere kant 
zie je een enorme opleving van het Jodendom, vooral in Israël. Maar ook elders leeft 
de spiritualiteit op. Misschien komt de wereld uit een crisis van de secularisatie tot 
de conclusie dat er meer moet zijn dan alleen maar de hang naar geld en lichamelijk 
plezier. Tegelijkertijd moeten we in Israël opletten dat we niet verstrikt raken in het 
nationalisme. De staat Israël is een middel om de missie van Israël uit te dragen. 
Geen doel op zich. Het moet een land zijn waarin de grote ethische principes van 
het Jodendom worden uitgedragen en verder ontwikkeld. Wanneer we in onszelf 
gekeerd blijven, mist de wereld die rijkdom.”

Rabbijn Nathan Lopes Cardozo. | Foto: Claudia
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Vraag een christen: wat is ‘heilig’ en je krijgt een antwoord als ‘apart gezet’ of ‘afgezonderd’.  
Daarin klinkt ook iets van ‘begrensd’. En als Israël een ‘heilig volk’ is, dan is het dus ook begrensd.  
We zien dat ook in de Bijbelse geboden. Tegelijkertijd is Israël geroepen als ‘licht voor de wereld’.  

Wat kunnen wij leren van Israëls begrenzing? 

Begrensd om te bevrijden

’Vrijheid is niet dat je maar doet 
wat je wilt, maar dat je doet wat je 
moreel gezien behoort te doen.’
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Kanaän
De naam Kanaän viel, een gebied dat bewoond werd 
door een aantal volken waarmee de Israëlieten te 
maken kregen bij de intocht onder Jozua. Het Bijbelse 
gebied Kanaän omvat globaal het huidige Israël inclu-
sief de ‘omstreden gebieden’, Libanon en de westelijke 
delen van het huidige Jordanië en Syrië. Het is niet zo 
eenvoudig om een eenduidig overzicht te geven van 
de Bijbelse grenzen, omdat er verschillende beschrij-
vingen zijn en er bovendien plaatsen worden genoemd 
waarvan de exacte locatie niet meer aan te geven is 
omdat ze eenvoudig onbekend zijn.

Abram
De geschiedenis van Israël begint met Abram, die de 
opdracht krijgt te trekken naar het land dat God hem 
wijzen zou. We lezen dan in Genesis 12:7 dat de Heere 
aan Abram verscheen en zei: “Aan uw nageslacht zal Ik 
dit land geven”. Dat gebeurt als Abram in Kanaän is aan-
gekomen bij een heilige plaats, ‘de eik van More’, in de 
buurt van Sichem. Daar wordt verder niet over omvang 
en grenzen gesproken, maar Abram weet dat hij goed 
zit: dit is het land dat God voor zijn nageslacht bestemd 
heeft. Saillant punt: dat is dus in wat tegenwoordig ‘bezet 
gebied’ heet! Abram bouwt een altaar en roept de Naam 
des Heeren uit; hij proclameert de Naam van God en 
zegt daarmee dat dit land niet aan de Kanaänieten en 
hun goden hoort, maar aan de God die hem riep. Een 
bruggenhoofd in bezet gebied, dat bevrijd zal worden tot 
land van God. Beloofd land bestemd voor Israël.

Grenzen
Voor de verschillende weergaven van de grenzen zie 
Genesis 15:18, Exodus 23:31, Deuteronomium 1:6,7 en 

Numeri 34:1-15. Daarnaast zijn er verspreid over de 
Tenach (het Oude Testament) nog wat aanduidingen 
die ik nu verder niet noem; ook Ezechiël 47, over de 
toekomstige verdeling, laten we buiten beschouwing. 
Vaste punten in de diverse beschrijvingen zijn de ver-
melding van ‘de rivier van Egypte’ en ‘de grote rivier, 
de rivier de Eufraat’. De rivier van Egypte is of de oos-
telijke arm van de Nijl, of Wadi Arisj, de grens tussen 
Egypte en de Sinaïwoestijn. Gemakshalve kunnen we 
uitgaan van de ligging van het huidige Suezkanaal. De 
grens loopt dan via het Suezkanaal door de Rode Zee 
naar de Golf van Eilat en omvat het hele Sinaïschier-
eiland. 

Bij de Eufraat gaat het uiteraard om de bekende rivier 
in het Tweestromenland. Er is discussie over de vraag 
of de Eufraat als oostgrens of als noordgrens moet 
worden beschouwd. Is het de oostgrens, dan valt 
er een heel groot gebied ten oosten van de Jordaan 
onder: het huidige Jordanië en Irak. De grens loopt 
dan van de Golf van Eilat naar de Perzische Golf en 
omvat zo een groot deel van het Midden-Oosten. Is 
het de noordgrens, dan gaat het om een kleiner deel 
van Jordanië, maar in beide gevallen horen Libanon en 
Syrië (Aram) erbij. Er lijkt veel voor te zeggen om de 
Eufraat als noordgrens te beschouwen. In een aantal 
teksten wordt de Jordaan als oostgrens beschouwd 
(Numeri 34:12) en gaat de grens dan verder langs Gi-
lead, de Golan en Syrië. De ‘Overjordaanse’ stammen 
krijgen van Mozes toestemming om aan de oostzijde 
van de Jordaan zich te vestigen, op voorwaarde dat ze 
de andere stammen zouden helpen het beloofde land 
te veroveren (Numeri 32). Maar het lijkt niet helemaal 
duidelijk te zijn of deze gebieden tot het beloofde land 

worden gerekend; hoe dan ook, de grens gaat langs 
deze Overjordaanse gebieden naar het noorden rich-
ting de Eufraat. In alle gevallen is uiteraard de Middel-
landse Zee de westgrens. 

Omvangrijk gebied
Duidelijk is dat het om een omvangrijk gebied gaat als 
de term ‘beloofd land’ valt: het land tussen de Middel-
landse Zee en de Jordaan, de Sinaï- en de Negevwoes-
tijn, delen van Jordanië en van Syrië en Libanon. In 
elk geval veel groter dan het gebied van de huidige 
staat Israël. In de lange geschiedenis van Israël is het 
grondgebied wisselend van omvang geweest. In de 
tijd van David en Salomo benaderde het zo ongeveer 
de ‘beloofde grenzen’; in andere perioden van de 
geschiedenis was het veel kleiner. Interessant is dat 
de rabbijnse traditie spreekt over het ‘maximale Erets 
Jira’eel’ van de Nijl tot de Eufraat en het ‘minimale’ van 
Dan tot Beersheva. “De profetische toezeggingen en 
daadwerkelijke veroveringen in de loop der geschiede-
nis geven grote variaties te zien”, zegt rabbijn R. Evers 
ergens terecht. Maar we mogen er denk ik van uitgaan 
dat de maximale omvang gerealiseerd zal worden in 
het Rijk van de Messias; tot zolang blijft het beloofd 
land met beloofde grenzen. 

Maar bij alle variatie die we in de Bijbel tegenkomen 
is zonder meer duidelijk, dat de ‘Westbank’, liever 
gezegd Judea en Samaria, altijd bij het oude Bijbelse 
Israël hebben gehoord. Niet voor niets wordt dat ge-
bied met Jeruzalem het Bijbelse hartland genoemd. De 
politiek spreekt van betwiste, omstreden, zelfs bezette 
gebieden – Bijbels gesproken is dat onzin. Jeruzalem 
met omgeving is het hart van het beloofde land.
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Over de grenzen van Israël is veel te doen in de huidige politieke discussies. Andere artikelen in 
deze krant gaan daarop in. In dit artikel enkele opmerkingen over de Bijbelse grenzen van het land dat 

aan Abraham en zijn nageslacht werd beloofd: “Ik zal u het land Kanaän geven, het gebied dat uw 
erfelijk bezit is” (Psalm 105:11); in de berijming in het Liedboek voor de kerken wordt dat heel mooi 

weergegeven: “Kanaän dat eeuwig is uw toegemeten erfenis”. Deze woorden staan in Psalm 105 
in het kader van het eeuwige verbond, dat God met Abraham, Isaak en Jakob en hun nageslacht 

gesloten heeft; opvallend is daarbij dat dat dan helemaal wordt toegespitst op de gave van het land!

De grenzen van het beloofde land



5
 de tijden | juli - augustus 2018

Klein en dichtbevolkt Israël
De moderne staat Israël is klein en dichtbevolkt. 
Inclusief de (geannexeerde) Golanhoogvlakte en 
de omstreden gebieden Judea en Samaria meet het 
Israëlische landoppervlak zo’n 27 duizend vierkan-
te kilometer, waarvan echter bijna zestig procent 
uit woestijnen bestaat. Er wonen (exclusief de Ga-
zastrook) alles bij elkaar zo’n 11,5 miljoen mensen op 
een cultiveerbaar gebied van ongeveer 11 duizend 
vierkante kilometer. Van hen zijn er overigens maar 
6,5 miljoen Joods.
Ter vergelijking: het vrijwel volledig bebouwbare 
en cultiveerbare ‘dichtbevolkte’ Nederland meet 34 
duizend vierkante kilometer en er wonen 17 miljoen 
mensen. In deze verhoudingen bezien is het cultiveer-
bare deel van Israël feitelijk tweemaal zo dicht bevolkt 
als Nederland. Dit roept praktische vragen op voor 
de (nabije?) toekomst, waarin volgens de profeten het 
voltallige Joodse volk, van nu zo’n 14,5 miljoen zielen, 
zich in het land van Israël zal vestigen.

Auschwitzgrens
Het merendeel van de Israëlische bevolking (bijna 
zestig procent) woont en werkt in stedelijke agglome-
raties in de slechts enkele tientallen kilometers diepe 
kustvlakte die grenst aan de wapenstilstandslijn van 
1949. Iets ten noorden van de stad Herzliya ligt deze 
op nog geen vijftien kilometer van de zee. Om die 
reden typeerde de Israëlische staatsman Abba Eban die 
lijn ooit als een ‘Auschwitzgrens’.
Ironisch genoeg ligt de bakermat van de Joodse 
beschaving aan de andere kant daarvan, op de ber-
gen van Judea en Samaria, die door de internationale 
gemeenschap, inclusief het kabinet-Rutte III, onlangs 
nog officieel voor Joden verboden zijn verklaard. Maar 
ondanks het boze woelen der volken wonen er inmid-
dels ruim 425 duizend Joden in die betwiste gebieden, 

plus nog eens ruim 300 duizend in eveneens ‘bezet’ 
‘Oost’-Jeruzalem. Dat zijn evident onverwijderbare 
aantallen.

Toegewezen en bevochten land
De grenzen van het moderne Israël werden deels door 
de internationale gemeenschap vastgesteld en deels 
door oorlogen en vredesverdragen bepaald. Op 29 no-
vember 1947 stemden de leden van de Verenigd Naties 
voor resolutie 181. Dat was een plan om ‘West’-Pales-
tina, het gebied tussen de Jordaan en de Middellandse 
Zee, te verdelen in een Joodse en een Arabische staat. 
In 1922 was Oost-Palestina (het huidige Jordanië) al 
aan de Arabieren toegewezen en tegen alle afspraken 
in voor Joodse vestiging gesloten.

Ondanks het feit dat het delingsplan voor de Joden 
zeer ongunstig was – ze kregen een gefragmenteerd en 
volstrekt onverdedigbaar staatje toebedeeld in slechts 
een fractie van het hun toegezegde gebied – werd het 
door hen aanvaard. 
De Arabieren wezen het plan echter af en begonnen 
een (nieuwe) terreuroorlog tegen de Joden in het 
gebied. Na de stichting van de staat Israël, in mei 1948, 
vielen ook de legers van de omliggende staten binnen, 
met de verklaarde doelstelling de Joden de zee in te 
drijven.
De Arabieren verloren door een wonder niet alleen 
die oorlog, maar ook grondgebied waarmee het Joodse 
staatje zichzelf iets beter verdedigbaar kon maken. De 
resterende ‘Auschwitzgrens’ lokte de voorspelde nieu-
we agressie inderdaad uit en Israël werd in juni 1967 
door de Arabische staten aangevallen. Maar opnieuw 
gebeurde er een wonder, als gevolg waarvan Judea, 
Samaria, ‘Oost’-Jeruzalem, de Golanhoogvlakte, de 
Gazastrook en de Sinaïwoestijn in Israëlische handen 
vielen.
De Sinaï werd in 1982 in ruil voor vrede aan Egyp-
te geretourneerd. Ook op de Golan trok Israël zich 
gedeeltelijk terug, in het kader van de troepenschei-
dingsakkoorden met Syrië (1974).
De al gerespecteerde grens met Jordanië werd enigs-
zins gecorrigeerd (ten voordele van Jordanië), in het 
kader van het Israëlisch-Jordaans vredesverdrag van 
1994.

De Oslo-akkoorden zijn passé
Over de toekomstige status van Judea, Samaria en de 
Gazastrook werden in 1993 in het kader van de Os-
lo-akkoorden beginselafspraken gemaakt met de Pa-
lestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO. Maar het moor-
dende ‘Osloproces’ (ruim 300 Israëlische terreurdoden 
in de periode 1993-2000) kwam vroegtijdig ten einde 
in de door de PLO gevoerde terreuroorlog van 2000-
2005, die aan nog eens 1100 Israëli’s het leven kostte. 
Als gevolg daarvan werden de territoriale voornemens 
van ‘Oslo’ maar ten dele uitgevoerd. In 2005 trok Israël 
zich unilateraal wel volledig terug uit de Gazastrook, 
waar de terreurorganisatie Hamas vervolgens in 2007 
de macht greep. En daarmee is de door de internatio-
nale gemeenschap zo gewenste ‘tweestatenoplossing’ 
eigenlijk al een feit.
Want een territoriale regeling in Judea en Samaria 
lijkt nu definitief door Joodse feiten op de grond te 
zijn ingehaald. Er bestaan nu weliswaar autonome 
‘Palestijnse’ gebieden, maar het trekken van formele 
‘landsgrenzen’ tussen Israël en de niet-bestaande staat 
‘Palestina’ lijkt geen realistische mogelijkheid meer, 
al helemaal omdat de PLO zich denkelijk nooit met 

de huidige situatie zal kunnen verzoenen. Wat dan te 
doen met Israëls niet door de internationale gemeen-
schap erkende feitelijke oostgrens aan de Jordaan? 
Welnu: gezien het Woord van de Almachtige is het 
wellicht helemaal niet de bedoeling dat Israël daar 
ophoudt.
Intussen blijft het Joodse volk thuiskomen op de ber-
gen van Judea en Samaria en wordt Israëls hoofdstad 
Jeruzalem stelselmatig verder herbouwd op zijn eigen 
plek: te Jeruzalem.
Ezechiël heeft gelijk gekregen.

Het VN-delingsplan van 1947 voorzag in een onverdedigbaar Joodse 
ministaatje zonder Jeruzalem.

Een Israëlische soldate patrouilleert langs de grens met Jordanië.  
| Foto: Flash90
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De grenzen van staten liggen vast in het internationale recht zoals wij dat kennen sinds 1945,  
toen de VN werden opgericht. Ook de sindsdien nieuw ontstane soevereine staten hebben internationaal  

erkende grenzen. Er is één belangrijke uitzondering: Israël. De grenzen van de Joodse staat worden niet  
door alle VN-lidstaten erkend en het land kent bovendien een aantal als grenzen getypeerde  

demarcatielijnen die in werkelijkheid slechts wapenstilstandslijnen zijn.

Toegewezen en bevochten land

’Liefde voor het Land’

En het Land is verdeeld
In districten van herinnering en regio’s van hoop,
En de inwoners vermengen zich met elkaar
Zoals mensen die terugkomen van een trouwerij
zich vermengen met hen die terugkeren van een 
begrafenis.

En het Land is niet verdeeld in oorlogszones en  
vredeszones
En wie er een loopgraaf graaft tegen kanonkogels,
zal terugkeren en er met zijn meisje in liggen,
als hij tenminste leeft tot de vrede komt.

En het Land is prachtig.
Zelfs de omringende vijanden versieren het
met wapens die schitteren in de zon.
als kralen rond een nek.

En het Land is als een pakketje:
En het is goed dichtgebonden en alles zit erin
en het is strak omwonden
en de touwtjes doen soms pijn.

Het Land is erg klein
en ik kan het in mijzelf meedragen.
De erosie van het Land erodeert ook mijn rust
en het niveau van de Kinneret is altijd in mijn gedachten.
Daardoor ben ik altijd in staat het helemaal te voelen
Door een oog te sluiten: zee-vallei-berg.
En daardoor ben ik in staat om alles te herinneren
alles wat er gebeurd is,
in één ogenblik, zoals een persoon 
zich zijn gehele leven herinnert
op het moment van zijn sterven.

(de Israëlische ‘Dichter des Vaderlands’ Yehuda Amichai)
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Dat is de roeping van Israël. God sluit daartoe een 
verbond met Israël. Het teken van dat verbond is de 
besnijdenis. Israël onderscheidt zich door die roeping 
van alle andere volken van de wereld. Concreet wordt 
dat zichtbaar in de geboden die God aan Israël geeft. 
Met Zijn geboden heiligt God Israël. Daarmee wordt 
Israël gereedgemaakt om een woonplaats voor God te 
worden (vgl. Exodus 25:8 en Leviticus 26:11-12). Zo wil 
de Eeuwige bij de mensen vertoeven – bij Israël, maar 
ook bij alle volken. De afzondering grenst Israël dus 
wel af van de volken, maar de volken worden daardoor 
niet buitengesloten.
Deze afzondering van Israël roept altijd weer de weer-
stand van de volken op. De kwaadaardige Haman zegt 
het: “Eén volk is er dat verstrooid en verspreid is onder 
de volken (...) Hun wetten zijn anders dan die van alle 
volken en er is niemand die de wetten van de koning 
uitvoert” (Ester 3:8). Dat laatste is een leugen. Maar de 
antisemiet heeft aan de leugen genoeg.

De Thora afgebakend
De geboden van de Thora houden Israël als volk in 
stand, ook en juist als het niet meer in het beloofde 
land woont maar als ballingen onder de volken. De 
Thora maakt heel Israël tot een volk van priesters. In 
en na de Babylonische ballingschap vat het verlan-
gen post om héél de Thora, inclusief de priesterlijke 
reinheidsvoorschriften, het volk op het hart te binden. 
De farizeeën – en in hun voetspoor de latere rabbijnse 
traditie – beijveren zich daarvoor. 
In een tijd en een wereld die vergeven is van afgode-
rij is dat een zware taak. In de Romeinse tijd vond je 
bij wijze van spreken op elk kruispunt een kapelletje 
voor Mercurius en in elk badhuis en elke publieke 
ruimte beelden van afgoden, ook in het land Israël. Elk 
Romeins huis had zijn eigen huisaltaar voor de Lares, 
de huisgoden. In zo’n omgeving kunnen Joden die zich 
rein willen bewaren van afgoderij alleen op neutraal 
terrein omgaan met niet-Joden. Dat terrein moet afge-
bakend worden, zowel in de ruimte als in de tijd (denk 
aan de heidense feesten).

Tussenmuur
Het gebod van de Thora moet beschermd worden. 
Om te voorkomen dat in zo’n situatie het gebod over-
treden wordt, hebben de rabbijnen een aantal prakti-
sche regels uit het gebod afgeleid die de essentie van 
de Thora waarborgen (zie bijvoorbeeld wat Jezus doet 
met het verbod om te doden in Matteüs 5:21-22). Deze 
regels beschermen het gebod en ze beschermen Israël 
tegen overtreding van het gebod. De Joodse traditie 
noemt ze een ‘haag om de Thora’ en benadrukt het 
belang om een omheining om de Thora te maken. De 
extra bepalingen maken de juiste vervulling van het 
gebod mogelijk en ze voorkomen dat het gebod (of het 
verbod) overtreden wordt.
Moeten we misschien aan zo’n omheining om de 
Thora denken als Paulus schrijft dat Christus ‘de 
tussenmuur die een afscheiding vormde’ heeft afge-
broken door de wet van de geboden die uit bepalingen 
bestond buiten werking te stellen (Efeziërs 2:14-15)? 
Sommige uitleggers menen dat Paulus het hier heeft 
over de tempel in Jeruzalem. In het tempelcomplex 
stond een muur die het gebied tot waar de heide-
nen en ritueel onreine Israëlieten mochten komen, 
afb akende. Maar daar worden andere woorden voor 
gebruikt. Het woord ‘afscheiding’, waardoor de ‘tus-
senmuur’ nader wordt bepaald, heeft eigenlijk meer 
de notie van haag, omheining. Het is in teksten buiten 
het Nieuwe Testament juist ook het woord waarmee 
die ‘haag’ om de Thora wordt aangeduid.

Dichtbij
Die omheining is afgebroken, zegt Paulus. En nu 
draait hij het een beetje om. Want daardoor kunnen 
nu heidenen dichterbij komen – dichterbij Israël 
namelijk. Of preciezer gezegd: ze zijn dichtbij ‘gewor-
den’. Zo staat het er letterlijk. Ze waren veraf en zijn 
nu dichtbij. Zij worden zelfs medeburgers van Israël 
(Efeziërs 2:19). Ze vallen nu onder het gemenebest van 
Israël waar ze eerst vreemd aan waren (vers 12). 
Dat kon eerder ook wel. Als een heiden God vreesde 
kon hij als ‘vreemdeling en bijwoner’ toetreden tot 

Israël. Hij moest dan een off er in de tempel brengen, 
zich laten besnijden en zich ritueel reinigen in het 
mikwe (ritueel bad). De Talmoed spreekt over zo 
iemand als een nieuwgeborene. 
Toetreden tot het Jodendom kan overigens nog steeds 
op deze manier (met uitzondering van het off er). Maar 
het is niet noodzakelijk of vereist om te mogen delen 
in het beloofde heil voor Israël en de volken (nog 
afgezien van de vraag of een heiden de last van Israël 
werkelijk kan dragen). Christus heeft met Zijn eigen 
lichaam dat off er gebracht. Zijn bloed reinigt Israël en 
de volken. Zo neemt Hij de vijandschap – en ook de 
aanleidingen voor die vijandschap – weg. Geen vijand-
schap meer, want Hij is onze vrede.

Een vernieuwde mensheid
Paulus spreekt dan in termen van de schepping. Door 
Zijn off er schept de éne Mens Jezus Christus Israël en 
de volken tot één vernieuwde mensheid, één ver-
nieuwde Adam. De twee worden één, zoals man en 
vrouw één zullen zijn (Genesis 2:24). 
Grenzen vallen weg. Jood en heiden mogen samen 
optrekken. Maar het onderscheid blijft. De heiden wordt 
medeburger, mede-erfgenaam en mede-deelgenoot van de 
belofte (Efeziërs 3:6). Dat moet aan de volkeren verkon-
digd worden, anders zullen ze het niet weten. Zelfs voor 
Israël zelf is dat tot dan toe een geheim geweest. Dat 
geheim is nu onthuld. Aan Paulus is de genade gegeven 
(Efeziërs 3:8) om die boodschap te mogen brengen. 
Daar zit dan ook weer een heleboel aan vast. Heide-
nen krijgen deel aan de belofte. Voor Paulus is dat 
samengevat in de heilige Geest (Efeziërs 1:13). Ook de 
heidengelovigen ontvangen de beloofde heilige Geest. 
In hen bewerkt de Geest de eenheid met Israël en het 
leven zoals God dat bedoeld heeft. Dat leven is sa-
mengevat in het woord “wandel in de liefde” (Efeziërs 
5:2). Daarin is de hele Thora vervuld zoals Christus die 
vervuld heeft. Dat licht schijnt nu in de volkerenwe-
reld. En het wordt de machten in de hemelse gewesten 
aangezegd. Zo wordt heel de schepping hersteld naar 
Gods bedoeling.
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Israël is een volk dat afgezonderd woont en zich niet onder de heidenvolken rekent. Zo heeft de heidense 
ziener Bileam het over Israël uitgesproken toen hij vanaf een bergtop over het volk uitkeek (Numeri 23:9). 

Bileam was ingehuurd door de Moabitische koning Balak om Israël te vervloeken, maar hij kon alleen 
maar zegenen. Hij kon alleen maar bevestigen wat de Heere over Israël gezegd had: “U zult uit alle

 volken Mijn eigendom zijn” (Exodus 19:5; Deuteronomium 7:6), een heilig, afgezonderd volk.

Is de omheining afgebroken?
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Dat getuigenis gaat verder dan een belijdenis van 
het volk. Israël wordt door God uitverkoren om Zijn 
Woord op schrift te stellen en aan de wereld uit te 
delen. Alle profeten en apostelen zullen Joden zijn 
en vanuit Jeruzalem zal de Naam van God aan de 
wereld bekend worden. Die naam is ondertussen 
wel nadrukkelijk verbonden met Israël. God is wel 
de Schepper van hemel en aarde en de Koning van 
heel de wereld, Hij is dat als de God van Israël: “Zo 
zegt de Here, de Koning en Verlosser van Israël, de 
Here der heerscharen: Ik ben de eerste en Ik ben de 
laatste en buiten Mij is er geen God”, lezen we een 
paar verzen eerder in Jesaja 44. In de verlossing van 
de wereld – en daar is God op uit – verlaat Hij nooit 
het spoor van Israël. In de heilsgeschiedenis is Israël 
de kleine wijzer van de klok. Aan Israël kun je zien 
hoe laat het is.

Wees heilig, want Ik ben heilig
De heiligheid van Israël is afgeleid van de heiligheid 
van God. Een Joodse uitleg vertelt dat het is zoals wan-
neer een koning zijn geliefde trouwt. Op het moment 
dat zij getrouwd zijn, wordt zij niet alleen zijn vrouw 
maar ook koningin. Zij deelt vanaf dat moment in de 
heerlijkheid van haar man. In Leviticus 19 brengt God 
dat ook zo onder woorden: “Heilig zult gij zijn, want 
Ik, de Here, uw God, ben heilig” (Leviticus 19:2).
Die heiligheid toont zich in het doen van Gods inzet-
tingen en geboden. Daarmee grenst Israël zich af van 
de andere volken. Een voorbeeld daarvan zijn de spijs-
wetten. Gods volk kan niet alles eten wat eetbaar lijkt. 
Geen aaseters en lijkenpikkers, zoals garnalen, kraaien 
en eksters. Dat past niet bij de God van het leven.

Een belangrijk teken waarmee Israël zich onderscheidt 
is de Sjabbat. Het houdt deze niet alleen in navolging 
van God, maar daarmee heiligt het zich ook. Exodus 31 
zegt: “Mijn sabbatten moet gij onderhouden, want dat 
is een teken tussen Mij en u, van geslacht tot geslacht, 
zodat gij weet, dat Ik de Here ben, die u heilig” (Exo-
dus 31:12 en 13).
En, om niet te vergeten, is er het teken van de be-
snijdenis. Dat teken draagt Israël vanaf de dagen van 
Abraham met zich mee, als herinnering dat God het 
is die zorgt en doet wat Hij Israël belooft. Zijn kracht 
wordt in de zwakheid van Israël volbracht. Het is niet 
de macht en de potentie van mensen die ervoor zorgt 
dat Israël aan de zijde van God door de geschiedenis 
heen gaat.

De liefde voor de naaste 
In Leviticus 19 wordt de heiligheid van Israël verder 
toegelicht in tal van geboden. Letterlijk in het cen-

trum daarvan staat het gebod: “Gij zult niet wraak-
zuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen 
van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf: Ik 
ben de Here” (Leviticus 19:18). Ik las in een Joodse 
toelichting: Natuurlijk kan iedereen dit gebod met 
zijn verstand begrijpen, maar belangrijker is het dat de 
Bijbel ons vertelt elkaar lief te hebben omdat het de 
wil van God is. Als liefde alleen gebaseerd zou zijn op 

je gevoelens of stemmingen of zelfs op het gedrag van 
je naaste, dan zou het niet zo duurzaam zijn. Nu wel, 
omdat het een gebod is dat gedaan wordt omdat God 
heilig is en wij door Hem geheiligd zijn.

De ezel van de Messias
De eerste opperrabbijn van Israël, de befaamde rabbijn 
Kook legde uit dat er twee soorten van heiligheid 
zijn. De eerste is de geestelijke erfenis die aan Israël is 
doorgegeven sinds de dagen van de aartsvaders. Het 
is een onmiskenbare eigenschap van elke Joodse ziel, 
maar de tweede is de heiligheid waar uit liefde voor 
God voor gekozen wordt. Op de kritiek in zijn dagen 
dat hij veel goede contacten had onder de niet-religi-
euze pioniers, antwoordde hij: “In onze generatie zijn 
er veel zielen die een gebrek hebben aan persoonlijke 
heiligheid, er is soms van alles op hen aan te mer-
ken en velen hebben een vreselijk geloof, maar hun 
aangeboren heiligheid schijnt in alle kracht. Dat is de 

reden waarom zij het Joodse volk en het land Israël zo 
liefhebben. We leven in de tijd voor de komst van de 
Messias. Onze wijzen hebben gezegd dat die generatie 
soms lijkt op de ezel van de Messias. Een ezel draagt 
van buiten allerlei tekenen van onreinheid, maar toch 
is het dier koosjer (Exodus 13:13). Straks, als de Koning 
komt, zal Israël zowel vanbinnen als vanbuiten volko-
men heilig zijn.”
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‘Straks, als de Koning komt, zal Israël zowel van 
binnen als van buiten volkomen heilig zijn.’

De heiligheid van Israël betekent ook dat zij als geen ander volk getuige van God is.  
In de profeet Jesaja lezen we: “Gij zijt mijn getuigen: is er een God buiten Mij?  

Er is geen andere Rots, Ik ken er geen” (Jesaja 44:8).

De heiligheid van Israël

‘In de heilsgeschiedenis is Israël 
de kleine wijzer van de klok.’
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