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Israëlzondag 

Kranten  
bestellen
Op zondag 7 oktober is het weer 
Israëlzondag en wordt er in veel kerken 
aandacht besteed aan de rol van Israël 
voor ons geloof. Voor deze gelegenheid 
drukken wij extra exemplaren van het 
oktobernummer van Israël Aktueel – met 
speciale Israëlzondagbijlage – om uit te 
delen in kerken in Nederland. 

»  Helpt u mee?
Ga naar cvl.nl/israelzondag en vraag
tijdig kranten (en andere publicaties)
aan om uit te delen bij u in de kerk
of gemeente. Alvast hartelijk dank
voor uw hulp!

Beschermend gewas 
verbrand

Bij de branden rond de Gazastrook door 
terreurvliegers en ballonnen, zijn duizen-
den hectaren land verbrand. Maar niet 
alleen oogsten gingen in vlammen op. 
Ook een belangrijk stuk bescherming voor 
Israëls burgers werd door de vlammen 
verteerd. Al in de jaren vijftig plantte het 
Joods Nationaal Fonds (JNF) dicht struik-
gewas en bomen langs de Joodse dorpen 
en langs wegen in de nabijheid van Gaza. 
Later zijn daar veel bomen en gewassen bij 
geplant. De begroeiing vormt een natuur-
lijke barrière, die de Israëlische bevolking 
uit het zicht houdt van terroristen die 
hen kwaad zouden willen aandoen. Het 
JNF luidde daarom de noodklok nu ook 
veel van deze begroeiing is verbrand. De 
organisatie wil zo snel mogelijk nieuwe 
gewassen aanplanten om zo de natuurlijke 
barrière in stand te houden. | Foto: Flash90

Kinderen persen druiven in een perskuip bij een wijnmaker in Gush Etzion, net onder Jeruzalem. 
Een leuke activiteit aan het einde van de zomervakantie, net voordat de scholen weer beginnen 

en het ‘gewone leven’ weer begint met een frisse start.

Die frisse start zit ‘m overigens niet alleen 
in het uitgerust zijn na de zomervakantie. 
Die zomer was veelbewogen met span-
ningen en geweld rond de Gazastrook en 
veel negatieve publiciteit rond de nieuwe 
basiswet die Israëls karakter als Joodse 
staat vastlegt. Maar al die zaken leiden in 
feite af van de essentie van de boodschap 
die Israël voor de volkeren mag hebben, 
zoals we hierover lezen in Gods Woord.

Binnenkort viert Israël het Loofhutten-
feest. Hierover lezen we in Deuterono-

mium 16:13: “Het Loofhuttenfeest moet 
u zeven dagen houden, als u de oogst van
uw dorsvloer en van uw perskuip hebt
ingezameld.” De kinderen in de perskuip
kondigen dus het komende Loofhutten-
feest aan. Maar eerst viert Israël nog het
Joods Nieuwjaar en de Grote Verzoen-
dag.  Feesten van bezinning, inkeer, ver-
ootmoediging en vragen om vergeving
voor wat verkeerd ging. “Want op deze
dag wordt voor u verzoening gedaan om
u te reinigen. Van al uw zonden wordt u
voor het aangezicht van de Heere gerei-

nigd”, lezen we hierover in Deuterono-
mium 16. 
Zo zijn Israëls najaarsfeesten een getui-
genis van de genade van de Heere. Hij 
vergeeft overvloedig. En dat is in feite 
ook het getuigenis van Israël aan ons: de 
Heere is trouw en heiligt Zijn volk om 
tot zegen te zijn voor alle mensen op aar-
de. We mogen weten dat we uiteindelijk 
alles uit Gods hand ontvangen en ook in 
het komende jaar op Zijn genade mogen 
vertrouwen. Een frisse start gewenst!  
| Foto: Flash90
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Israël
●    Doe voorbede voor de inwoners in 

het zuiden van Israël vanwege de 
ernstige bedreiging vanuit Gaza. 
Israëlische dorpen liggen soms vlak bij 
de grens. Bid voor de kinderen. Velen 
kennen geen andere situatie en heb-
ben soms dagen moeten doorbren-
gen in een schuilkelder.

●    Bid voor samenwerking tussen 
Israël en islamitische landen op het 
gebied van bestrijding van terreur, 
technologische ontwikkelingen en 
uitvindingen. Dit verhoogt de kans op 
diplomatieke contacten.

●    In Jeremia 30 en 31 staan tientallen 
beloften over het herstel en de 
verlossing van Israël. Dank voor de 
beloften van terugkeer naar het land 
en een nieuw verbond dat de Heere 
met hen zal sluiten. 

Voorbede
●    Gezien de ernstige situatie in het Mid-

den-Oosten is bidden voor Israël niet 
altijd makkelijk. We mogen bemoedigd 
worden door Filippenzen 4:4a,6a,7: 
“Verblijd u altijd in de Heere (...) Wees 
in geen ding bezorgd (...) en de vrede 
van God, die alle begrip te boven gaat, 
zal uw harten en uw gedachten bewa-
ken in Christus Jezus.” 

●    Het aantal christenen in de Ga-
zastrook is sinds 2012 gedaald van 
4.500 naar krap 1.000. Bid voor onze 
broeders en zusters daar, die net als 
in andere gebieden waar de islam 
domineert als derderangsburgers 
worden behandeld. Bid dat christe-
nen uit andere landen hen kunnen 
bemoedigen. 

●    Bid voor het Joodse volk. Een krant 
kan een gemeen artikel bevatten. Een 
cartoon kan zomaar de spot met hen 
drijven. Hun geschiedenis kan ineens 
worden herschreven. Het gaat maar 
door. 

Christenen voor Israël
●    Bid voor de sprekers van Christenen 

voor Israël die ook dit komende sei-
zoen weer zullen spreken over Israël. 
Gebruik de activiteitenkalender in 
deze krant of de website voor actuele 
informatie. 

●    Wilt u vandaag bidden en danken 
voor de medewerkers en de vrijwilli-
gers van Christenen voor Israël en de 
internationale afdelingen? “En alles 
wat u doet, doe dat van harte, als 
voor de Heere en niet voor mensen, 
in de wetenschap dat u van de Heere 
als vergelding de erfenis zult ontvan-
gen, want u dient de Heere Christus” 
(Kolossenzen 3:23,24). 

●    Bid dat we als medewerkers en vrijwil-
ligers niet moe worden om altijd maar 
weer tegen de stroom in te zwemmen. 
Negatief nieuws over Israël en het 
Jodendom blijft maar komen. Het is 
een voorrecht naast Israël te mogen 
staan; wat de Joden aangedaan wordt, 
raakt ook ons als christenen. 

Denk aan de vrouw van Lot
We leven in apocalyptische tijden. Sinds de terugkeer van het Joodse volk naar  

het beloofde land Israël lijkt er een stroomversnelling in de tijd te zijn ontstaan.  
De ene ontwikkeling na de andere, in een steeds sneller tempo. Crisis na crisis.

Als Jezus Messias spreekt over de din-
gen van de eindtijd, dan noemt Hij in 
Lucas 17:20-37 twee grote rampen die 
de aarde op zijn grondvesten deden 
schudden en beven: de zondvloed in de 
dagen van Noach, toen het water alles 
vernietigde, en het vuuroordeel dat 
Sodom en Gomorra, Adma en Seboïm 
trof (Genesis 10:19, Deuteronomium 
29:23, Hosea 11:8) – als voorproefje van 
een vuuroordeel dat over de aarde ko-
men gaat. De ene ramp trof de bescha-
ving van de voortijd. De tweede ramp 
gaat de beschaving van de eindtijd  
treffen. Ook Petrus spreekt erover in  
2 Petrus 2 en 3.

De Here Jezus zegt met het oog daarop 
in Lucas 17:32: “Denk aan de vrouw van 
Lot.” Wat bedoelt Hij daarmee? Toen 
het vuuroordeel Sodom trof, hebben 
Lot en zijn vrouw en hun twee doch-

ters op het allerlaatste moment Sodom 
verlaten, gewaarschuwd door de en-
gelen. De beide schoonzoons niet. Die 
vonden hun schoonvader een soort 
grappenmaker. Genesis 19:14 zegt: “Hij 
was in de ogen van zijn schoonzoons 
als iemand, die grappen maakte.” Maar 
de vrouw van Lot ging niet van harte 
mee. Alles in haar trok haar terug naar 
de beschaving van Sodom. Met uitein-
delijk een dramatische afloop.

Eindtijd
Leven in de eindtijd betekent dat 
de dingen steeds radicaler worden. 
Eten van twee walletjes wordt steeds 
minder mogelijk. “Waar uw schat is, 
daar zal ook uw hart zijn” (Matteüs 
6:21). Je kunt niet twee heren dienen, 
God en de mammon. Tegen Johannes 
wordt gezegd in het boek Openbaring 
22:11: “Wie onrecht doet, hij doe nog 

meer onrecht; wie vuil is, hij worde 
nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij be-
wijze nog meer rechtvaardigheid; wie 
heilig is, hij worde nog meer gehei-
ligd.” Het komt aan op de scheiding 
der geesten.

Dat geldt op alle terreinen van het 
leven. Maar dat geldt zeker ook onze 
houding ten opzichte van Israël en 
het Joodse volk. Waar staan we, nu 
Israël in de woelingen van de tijd 
steeds verder in het nauw gedreven 
wordt? Antisemitisme neemt snel toe, 
ook in de landen van Europa. Terwijl 
in dit alles Israël het grote teken van 
hoop is. Dat wijst op de komst van de 
Koning der koningen en de Heer der 
heren die komen zal om alle dingen 
voor eeuwig nieuw zal maken. Het 
Koninkrijk komt en vervult de aarde. 
Wie weet hoe spoedig al!

» Pieter Bénard
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Gebedspunten

Israëlisch leger test 
nieuwe uniforms

Het lijkt erop dat het Israëlische leger afscheid neemt van het 
vertrouwde olijfgroene uniform voor zijn strijdkrachten. Deze 
zomer werden 330 soldaten uitgerust met nieuwe uniformen 
van een lichtere, duurzamere en beter ademende stof. De nieu-
we camouflage-uniformen worden in diverse kleuren gemaakt 
voor de verschillende terreinsoorten en zijn uitgerust met 
praktische zakken. Het uniform wordt nu in de praktijk getest, 
zodat er nog verbeteringen kunnen worden aangebracht voor-
dat ze voor alle soldaten worden besteld.

Israël helpt 
Kameroen

Het Afrikaanse land Kameroen kampt met een cholera-epi-
demie. Israël schiet het land te hulp en levert via de Israëli-
sche hulpafdeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken 
waterfiltersystemen die het drinkwater in het land kunnen 
reinigen van de gevaarlijke ziekteverwekkers. Hiervoor nam 
de hulpafdeling van het ministerie het Israëlische bedrijf NU-
Filtration in de arm, een bedrijf dat innovatieve filtersystemen 
ontwikkelt. Het bedrijf ontwikkelde een filter dat zonder toe-
voeging van chemicaliën of elektriciteit acht liter water per 
minuut kan filteren tot drinkwaterkwaliteit, waarmee effec-
tief in de drinkwaterbehoefte van vijfhonderd mensen per dag 
kan worden voorzien. Het bedrijf leverde deze filters eerder 
aan de VN die deze inzetten in vluchtelingenkampen in Mali 
en Congo. | Foto: NUFiltration

Een soldaat poseert met een variant van het nieuwe uniform. | Foto: IDF
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Kanttekening

Bid voor de 
Palestijnen
Op 9 augustus jl. werd het bericht 
de wereld in gestuurd dat bij een 
Israëlische raketaanval op Gaza een 
zwangere Palestijnse vrouw en haar 
jonge dochtertje waren omgekomen. 
De tekst bij een foto van een schattig 
meisje luidde: “Deze baby, Bayan 
abu Khamash, twee jaar oud, werd 
afgelopen nacht gedood, samen met 
haar zwangere moeder, toen een 
Israëlische raket hun huis raakte in de 
Gazastrook, in de stad Deir Elbalah.”
Maar de foto bleek nepnieuws. Het 
meisje op de foto blijkt een Ameri-
kaans meisje te zijn, dat levend en 
wel is. De foto werd op Twitter gezet 
door een Palestijnse supporter in 
Egypte, die de foto van Instagram 
had ‘gestolen’. Het meisje heet in 
werkelijkheid Elle Lively McBroom. 
De gestolen foto werd gemaakt op 
Elles tweede verjaardag. Zo’n leugen-
achtig bericht als dit gaat helaas wel 
de hele wereld over en daarmee is 
het kwaad al geschied. Dat het later 
niet waar blijkt te zijn, wordt vaak 
niet meer vermeld door diezelfde 
media, uit angst voor gezichtsverlies. 
Zo gaat de leugen regeren. 

Op 9 augustus 2001 stapte een 
zelfmoordterrorist de pizzeria Sbarro 
in Jeruzalem binnen, waar hij zijn 
bomgordel tot ontploffing bracht. Er 
vielen 15 doden, onder wie 7 kinde-
ren; 130 mensen raakten gewond. De 
Palestijnse Autoriteit betaalde bijna 
300.000 dollar aan de planner van de 
aanslag, de maker van de bomgordel 
en de familie van de terrorist. Deze 
walgelijke ‘vergoedingen’ worden 
mede betaald met het geld dat de 
EU elk jaar schenkt aan de Palestijnse 
Autoriteit. 

Leugen en moord komen niet van 
God, maar van de vijand van God. Sa-
tan is de vader van de leugen en een 
mensenmoordenaar, zegt de Bijbel. 
Daarom is het heel belangrijk dat wij 
bidden voor de Palestijnen, de Ara-
bische Palestijnen die een diepe haat 
voor Israël koesteren. Jezus heeft 
Zijn volgelingen geleerd: bid voor 
hen die u vervolgen en zegen hen die 
u vervloeken. Niet de slachtoffers 
van leugen en moord zijn het meest 
beklagenswaardig of in de meest 
duistere positie, maar de daders daar-
van. De strijd is niet tegen vlees en 
bloed, maar tegen de boze machten 
in de hemelse gewesten. Bid daarom 
voor alle volken die nog niet hebben 
geleerd Israël te zegenen.

Ds. Oscar Lohuis
» olohuis@cvi.nl

‘Een hogere prijs’
Tijdens een campagnebijeenkomst in West-Virginia 
sprak de Amerikaanse president Donald Trump over 
zijn erkenning van Jeruzalem als Israëls hoofdstad. 
Daarbij zei hij dat Israël bij vredesonderhandelingen 
“een hogere prijs zal mogen betalen, omdat het al zo’n 
grote kwestie heeft gewonnen”. Dat geeft te denken.

Het zet een domper op de jubelstemming die in pro-Israëlische 
kringen heerst na de vestiging van de Amerikaanse ambassade in 
Jeruzalem. De vraag rijst nu: deed Trump deze stap uit erkenning 
van Israël of was het een slimme zet om in ruil voor zijn gulheid 
hardere eisen te kunnen stellen in toekomstige onderhandelin-
gen? Die vraag werd dan ook uitgebreid besproken in Israëlische 
media na de uitlatingen van Trump.
Trump zei na zijn woorden over een ‘hogere prijs’ voor Israël, dat 
de Palestijnen “iets heel goeds zullen krijgen, omdat het nu hun 
beurt is.” Wat dat mag zijn, was ook de reden voor uitgebreide 
speculaties.
Amerikaanse diplomaten proberen overigens de onrust in Israël 
over Trumps uitlatingen te sussen. John Bolton, de Amerikaanse 
Nationale Veiligheidsadviseur benadrukte dat de Amerikaanse 
besluiten over Jeruzalem geen ‘voor wat, hoort wat’ behelzen. De Amerikaanse ambassade in Jeruzalem. | Foto: Flash90

Israël wil vergunning  
Dode Zeewerken openbreken

Palestijnen 
shoppen in Israël

Aan de vooravond van het islamitische 
offerfeest Eid al-Adha op 21 augustus, 
stroomden duizenden Arabieren uit de 
Palestijnse gebieden Israël binnen om 
inkopen te doen voor het feest. Dit was 
mogelijk omdat Israël de veiligheids-
maatregelen tijdelijk had versoepeld. 
Hoewel er veel Arabieren zijn die het als 
een vorm van verraad ervaren om in Isra-
el boodschappen te doen, leggen anderen 
uit dat de kwaliteit van producten in Isra-
el over het algemeen veel beter is dan in 
de Palestijnse gebieden. Daar liggen ook 
veel namaakproducten in de schappen. 
Ook is de winkelervaring in de Israëlische 
moderne winkelcentra aantrekkelijk. In 
de Palestijnse gebieden zijn dergelijke 
winkelcentra nauwelijks te vinden.

Israël wil de vergunning voor het 
winnen van mineralen bij de Dode 
Zee openbreken en een nieuwe aan-
besteding doen. Zo hoopt het land 
de milieueffecten van de mijnindus-
trie aan banden te kunnen leggen.

Wie weleens op Masada is geweest, 
heeft ze ongetwijfeld zien liggen: de 
Dode Zeewerken, een grote industrieel 
complex met enorme verdampingsbaden 
in de zuidelijke uitlopers van de Dode 
Zee. Hier worden al jarenlang mineralen 
gewonnen uit het water en de bodem 
van deze unieke vallei. Dat is niet zonder 
gevolgen voor de omgeving. De Dode 
Zee droogt op. Dat komt grotendeels 
doordat er nauwelijks water in het meer 
stroomt vanuit de Jordaan, maar van de 

jaarlijkse miljoenen kubieke meters wa-
ter die verdampen in de hete zon, schat 
de Israëlische overheid dat ongeveer een 
derde verdampt als gevolg van de mijn- 
industrie van de Dode Zeewerken.
Oorspronkelijk waren de Dode Zee-
werken een staatsbedrijf, maar in de 
jaren negentig privatiseerde het bedrijf 
en kwam het in handen van het bedrijf 
Israel Chemicals (ICL). Het bedrijf delft 
mineralen als kaliumcarbonaat (gebruikt 
in kunstmest), broom (voor bijvoorbeeld 
brandwerende middelen) en magnesium. 
Een miljardenindustrie. Hiervoor heeft 
het bedrijf een vergunning die nog 
enkele jaren doorloopt. Binnen die 
vergunning heeft het bedrijf vrijwel de 
vrije hand in hoe het met de omgeving 
omgaat.
Dat is een doorn in het oog van beter: 

milieuactivisten, en met de snel dalende 
waterspiegel van het meer ook een bron 
van zorgen voor de regering en ook voor 
het bedrijf zelf. Dat laatste, in combina-
tie met het feit dat de overheid nog altijd 
een belangrijk aandeel heeft in het be-
drijf en binnen de vergunning het recht 
heeft op medezeggenschap in nieuwe 
investeringen, maakt het tot een goed 
moment om te kijken of de vergunning 
kan worden opengebroken. De regering 
wil dan een nieuwe aanbesteding doen, 
waarbij strengere voorwaarden worden 
gesteld aan de omgevingseffecten.

De Dode Zeewerken, een enorm mijnindustriecomplex aan de zuidzijde van de Dode Zee. | Foto: Flash90



Veel Bijbelse profetie spreekt over die 
‘onbekende toekomst’. Er zijn nog veel 
onvervulde profetieën. Paulus ver-
maant ons dat we “de profetieën niet 
mogen verachten” (1 Thessalonicenzen 
5:20). Daarom bespreken we vier van 
die profetieën. 

Twee houten in de hand van  
Ezechiël
De profeet Ezechiël moet twee stuk-
ken hout nemen. Eén voor Juda en de 
stammen die erbij horen en één voor 
Israël (Efraïm) en de stammen die 
daarbij horen. Ezechiël moet ze sa-
menvoegen. De Heere zegt dat Hij ze 
tot één volk zal maken op de bergen 
van Israël. Zij zullen in Israël wonen 
onder één koning, onder Gods knecht 
David met als geestelijk centrum de 
Tempel. We mogen dus gerust zeggen: 
Efraïm komt eraan. Want die is nog 
niet terug. Er komt nog een geweldig 
grote alija (terugkeer). De Ethiopische 
Joden (de stam Dan) is grotendeels 
terug. Manasse is onderweg; Joden uit 
Noordoost-India. Ook zijn de ‘bergen 
van Israël’ nog niet helemaal vrij. Het 
project Breng de Joden thuis is zeker 
geen weggegooid geld! De profetie 
over de twee houten eindigt met het 
totale herstel van Israël (Ezechiël 
37:15-28).

Het huis van David 
De profeet Nathan kreeg van de Heere 
twee geweldige beloftes voor David: 
“Uw huis en uw koningschap zullen 
voor uw ogen eeuwig zeker zijn” (2 Sa-
muel 7:16). Deze profetie komt terug 
in heel de Tenach (Oude Testament). 
Zelfs in de eindtijd zal het ‘huis van 
David’ een belangrijke rol spelen. Kijk 
naar Zacharia 12. Als Jeruzalem be-
legerd wordt, zal de Heere optreden, 

zoals bij de belegering van Jeruzalem 
in de tijd van koning Hizkia (2 Kronie-
ken 32:1-22). De Heere zal de inwo-
ners van Jeruzalem en het huis van 
David gebruiken voor de redding van 
Jeruzalem. Ook zal het huis van David 
betrokken zijn bij het houden van bid-
stonden in Jeruzalem. Dit alles kunt u 
in Zacharia 12 lezen. Momenteel zijn 
er nakomelingen van David aanwezig 
in Jeruzalem. Zij kunnen bewijzen dat 
ze regelrecht van David afstammen. 
Dit deel van de profetie van Nathan 
is dus vervuld. Het koningschap komt 
nog. 

Jesaja 11:14
Jesaja 11:1-5 is een messiaanse profe-
tie. Voor een groot gedeelte gaat die 
profetie over de Messias, die ‘recht zal 

doen’ en rechtvaardig zal oordelen. 
Dit betekent dus Zijn wederkomst. 
We zijn momenteel in of vlak bij de 
eindtijd. Jesaja vertelt ons iets over 
het Vrederijk, waar de wolf bij een lam 
zal verblijven en een koe en een berin 
samen zullen weiden. Jesaja 11:13 en 14 
gaan over Efraïm, die samen met Juda 
het volk Israël vormt (zie 1). 
We noemen één van de kwesties, die 
Israël veel narigheid brengt: Hamas. 
“Zij (Juda en Efraïm, Israël) zullen op 
de schouder van de Filistijnen neer-
strijken in het westen” (11:14). Hamas 

houdt in het zuidwesten van Israël 
de Gazastrook bezet. Israël zal deze 
Palestijnse terreurbeweging Hamas “op 
de schouder vliegen” (NBG). Er komt 
een moment dat Israël politiek in staat 
is Hamas te verjagen.

De tempel
De gemeente in Thessalonica hield 
zich, onder leiding van Paulus, inten-
sief bezig met de eindtijd en de weder-
komst van de Here Jezus. Zij hadden 
het idee dat de dag van Christus, een 
periode vol oordelen, die voorafgaat 
aan de wederkomst van de Here Jezus, 
al was aangebroken of voorbij zou zijn. 
Paulus legt uit dat eerst de Tegen-
stander (Satan) zich zal openbaren. 
Hij zal dan “als God in de tempel gaan 
zitten en zichzelf als God voordoen” 

(2 Thessalonicenzen 2:5). In de eind-
tijd is er een tempel in Jeruzalem. In 
Israël heeft een stichting een gedenk-
munt uitgegeven met een afbeelding 
van president Trump en de Perzische 
koning Cyrus (Kores) die de Joden uit 
de Babylonische ballingschap liet gaan 
en hen opdroeg de tempel te herbou-
wen. Op de achterkant van die munt 
staat een model van de nieuwe tempel. 
Verrassend?

Het profetische Woord is zeer actueel 
en wij moeten erop letten.

september 2018 | israël aktueel geloof4

Wat de toekomst brengen moge
Zegen en vloek
Onlangs lazen we in ons gezin Psalm 
115. Het tweede gedeelte van de 
psalm gaat over de zegen die de 
Heere over Israël geeft. Woorden 
schieten de psalmdichter haast te 
kort als je leest over de zegeningen 
die God de kinderen van Israël wil ge-
ven. In die zegen mogen wij delen als 
we doen wat God sprak tegen Abra-
ham: Ik zal zegenen wie u zegent en 
vervloeken wie u vervloekt.

Een paar jaar geleden nam Joël Voor-
dewind een christen uit Egypte mee 
naar een verootmoedigingsdienst die 
wij mochten organiseren in Amers-
foort. Na afloop van de dienst sprak 
deze christen uit Egypte me aan en 
met een grote verzuchting sprak hij 
dat het zo een zegen zou zijn voor de 
Arabische volken als ze Israël zouden 
zegenen, omdat ze dan deel zouden 
krijgen aan de zegen die God door 
Israël heen wil geven aan de omlig-
gende volkeren.

Maar onlangs zagen we weer hoe in 
één dag meer dan 150 raketten vanuit 
Gaza op de Joodse staat werden 
afgeschoten. Naast het leed dat het 
veroorzaakt voor Joden die in angst 
leven in hun eigen land, zie je dat niet 
alleen Gaza, maar de hele Arabische 
wereld in steeds grotere ellende weg-
zinkt. In 2005 trok Israël zich terug 
uit Gaza. De zandduinen van Gaza 
had het vruchtbaar gemaakt en veel 
groente en fruit werd er verbouwd in 
kassen en op het duinzand. Gelijk na 
de ontruiming werd de bebouwing 
in dit gebied echter door de Arabie-
ren met de grond gelijkgemaakt, en 
werden qassamraketten afgeschoten 
vanaf de plek waar eerst landbouw-
kassen gestaan hadden. Niet te 
geloven en niet te begrijpen. 

De heidense profeet Bileam kon Isra-
el niet vervloeken en de Heere God 
gaf hem de woorden in de mond: 
“Zie ik heb bevel ontvangen te ze-
genen, en zegent Hij dan keer ik het 
niet”. Dat is de inzetting en het ge-
bod van God. Als je je daartegen ver-
zet dan komt het oordeel, maar als je 
met blijdschap Gods oogappel (zoals 
Hij Israël noemt in Zacharia 2) Israël 
zegent in gebed, woord en daad, dan 
zal hij Zijn zegen ons niet onthouden. 
We mogen ons dan verheugen in de 
onwankelbare trouw van de God van 
Israël. Naar Zijn koninkrijk van vrede, 
waarheid en gerechtigheid kijken we 
met reikhalzend verlangen uit.

Zo luidt de eerste regel van een bekend en geliefd geestelijk lied.  
Op weg naar een onbekend land vertrouwen we op de beschermende  

en leidende hand van de Heere. Gelovigen in Israël hebben  
vanuit dit vertrouwen geleefd.
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Roger van Oordt 
» rvoordt@cvi.nl

Israëli’s kijken uit over Gaza na het staakt-het-vuren van enkele weken geleden. De toekomst voor bewoners langs de grens met Gaza is onzeker, omdat 
Hamas zich blijft bewapenen. | Foto: Flash90

‘Er komt een moment dat Israël 
politiek in staat is Hamas te 
verjagen.’
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Koraal Eilat groeit

In tegenstelling tot wat je doorgaans 
hoort en leest, groeit het koraalrif bij 
Eilat. Het rapport over 2017 meldt 
dat sinds het jaar 2004 de opper-
vlakte die bedekt is met koraal,  is 
toegenomen met ongeveer een half 
procent per jaar. De cijfers laten ook 
zien dat het percentage koraal fluc-
tueert, maar over de lange termijn is 
een groei vast te stellen. Het koraal-
oppervlak is nu tussen de 24,1 en 25,3 
procent, vergeleken met de 19 tot 20 
procent in de jaren 2004 tot 2006. | 
Foto: Flash90

Zonne-energie voor  
Palestijnen

Een tekort aan stroom en de onbe-
trouwbare elektriciteitsvoorziening 
maken dat de Palestijnen in Gaza en 
op de Westoever de mogelijkheden 
van zonne-energie onderzoeken. In 
Gaza betekent het dat er op de daken 
van de gebouwen een mengelmoes 
van allerlei zonnepanelen te vinden 
is met kabels langs de muren naar 
binnen. Zo kunnen de ventilatoren 
blijven draaien net als huishoudelijke 
apparaten. Op de Westoever start 
de Palestijnse Autoriteit ook met 
zonne-energieprojecten, maar het 
zijn vooral de individuele initiatieven 
en investeringen waarvan de PA 
afhankelijk is om deze projecten en 
ambities waar te maken. | Foto: Wiki-

media Commons

AA-status Israël
Israël steeg begin augustus een stapje 
op de ladder van kredietwaardigheid. 
Het land heeft de AA-status gekre-
gen van ratingbureau Standard & 
Poor. Het bureau sprak met waarde-
ring over de Israëlische begrotingsdis-
cipline en de economische groei, die 
boven verwachting is. 

Afscheid UNHRC- 
diplomaat
De termijn van de hoge vertegen-
woordiger van de mensenrechten- 
raad van de VN (UNHRC) de Jor-
daanse Zeid Al-Hussein komt ten 
einde. De Israëlische ambassadeur bij 
de VN Danny Danon is daar niet rou-
wig om. “Hij liet nooit een kans lopen 
om halve waarheden en leugens te 
bedenken als het op Israël aankomt”. 

Uit vier windstreken
Feest, dat was de aankomst van drie-
honderd Joden in Israël op 23 juli. Ze 
kwamen uit Frankrijk, uit landen van 
de voormalige Sovjet-Unie en uit La-
tijns-Amerika. Honderden Israëli’s waren 
naar de luchthaven gekomen om hun 
nieuwe landgenoten welkom te heten. Er 
werden tranen vergoten bij het weerzien 
van familieleden, en er werd uitbun-
dig gelachen. Er was muziek, er werd 
gezongen en gedanst. Uiteraard waren 
er ook mensen van het Joods Agentschap 
aanwezig, onder wie ook voormalig 
voorzitter Nathan Sharansky. Minister 
Landver van Integratie was er, en ook de 
voorzitter van Christenen voor Israël Pim 
van der Hoff (foto 4, rechts) was namens 
u allen aanwezig om de nieuwkomers 
welkom te heten. | Foto’s: Joods Agentschap
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r Van Bela Tsjerkov naar Akko

‘Het zaadje in mijn hart’
Maandagmorgen in Kiev. Omdat het vakantie is zijn de straten rustiger dan normaal.  

Deze ochtend is het file bij de lift die ons naar de vierde verdieping van het gebouw brengt.  
Daar wordt vandaag een ‘alijadag’ gehouden.

Het is een grote beurs van het Joods Agentschap over de moge-
lijkheden om te emigreren naar Israël. Christenen voor Israël 
bemant een van de vele informatiekraampjes die als doel heb-
ben de overgang naar Israël zo glad mogelijk te laten verlopen.

Tanja heeft twee bussen met honderd belangstellenden naar 
de beurs gebracht. Ze komen allemaal uit de Joodse gemeen-
schap uit Bela Tsjerkov, ongeveer een uur ten zuiden van 
Kiev. “Van de vijftig mensen in de bus, zullen er ongeveer der-

tig dit jaar naar Israël gaan”, vertelt ze. Tanja is voorzitter van 
het lokale kantoor van het Joods Agentschap in Bela Tsjerkov. 
“De andere twintig gaan volgend jaar.”

Joodse erfenis
Ze werp gauw een blik op haar telefoon. Tanja heeft nieuws 
voor ons. “Mijn zus stuurt me net een appje uit Israël. Ze 
maakte gisteren alija (terugkeer) naar Israël.” Bijna niemand 
sprak ooit over de Joodse wortels van hun familie. Hun Jood-
se erfenis bestond nog uit een enkele maaltijd gefillte fisch bij 
oma. 
Nadat Oekraïne zelfstandig was geworden en de Joodse 
instellingen weer hun deuren openden in de jaren negentig, 
vond Tanja een baan op de toen net geopende Joodse school 

van Bela Tsjerkov. “Stap voor stap werd ik het Joodse milieu 
ingetrokken, en ik voelde me er prettig bij.” Ze begon haar 
vader vragen te stellen over de Joodse achtergrond van de 
familie. “Ik vertelde mijn zus wat ik te weten kwam, maar bij 
haar liep ik tegen een muur op. Ze wilde er niets van weten, 
ze gaf er niet om zei ze. Er was ooit een voorval op school 
geweest. Daardoor verborg ze haar identiteit, net als zovelen 
destijds.”

Ontkiemen
Dat was acht jaar geleden. De afgelopen twee jaar nodigde 
Tanja haar zus uit voor de Joodse feestdagen. “Op een dag 
maakte ze een afspraak op het consulaat, ‘voor het geval dat’. 
En plotseling zei ze: ‘Ik wil alija maken’”, herinnert Tanja 
zich. Eind vorig jaar viel het besluit voor zus Margarita en 
haar man om de koffers te pakken. “Iets in haar zei haar te 
gaan”, vertelt Tanja. 
“Ze zei me net over de telefoon: ‘Tanja, toen we landden, 
toen onze voeten de grond raakten, voelde ik me direct thuis’. 
Ze was er nog maar een paar uur en nu al zegt ze dat ze het 
heerlijk vindt daar te zijn. Alsof ze er altijd heeft gewoond. 
‘Dit is mijn land’, zei ze. Mijn zus nota bene!” 
Tanja vertelt dat ze nooit mensen probeert over te halen. “Ik 
informeer de mensen wat de mogelijkheden zijn. Maar ze 
moeten zelf beslissen. En toch, mijn zus zei me: ‘Tanja, ik ben 
zo dankbaar dat je dat zaadje in mijn hart hebt geplant. Met 
elk beetje informatie deed je het zaadje in me ontkiemen’.”

»  Help alstublieft mee Gods volk thuis te brengen. De hulp 
voor een persoon in Oekraïne kost € 135. Maak u bijdrage 
over op NL38 ABNA 0529 310 252 van Christenen voor Israël.

“Ik zal blinden leiden 
langs een weg die zij 
niet gekend hebben, Ik 
zal hen doen gaan op  
paden die zij niet gekend 
hebben” (Jesaja 42:16)
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Tel Israël
De jeugd heeft de toekomst, luidt 
het gezegde. Meestal willen we 
daarmee zeggen dat het belangrijk 
is om dingen door te geven aan de 
volgende generatie.

Dat heeft het ministerie van Buiten-
landse Zaken van Israël dan ook 
aangeraden aan de afdelingen voor-
lichting van zijn ambassades overal 
in Europa: richt je op jongeren. Ook 
omdat alle mensen die de veertig jaar 
zijn gepasseerd inmiddels zo diep-
gaand zijn beïnvloed door de wester-
se media, dat het wel heel lastig is 
geworden om die mensen op andere 
gedachten te brengen waar het gaat 
om Israël. Het geeft wel te denken, als 
je dat even op je laat inwerken ...
Dus: jeugd. Hoe die te bereiken, 
naar aanleiding van het zeventigjarig 
bestaan van Israël? Als je geschiede-
nis hebt gestudeerd en je hebt een 
achtergrond in de journalistiek, is je 
eerste reflex een boek te schrijven 
‘op de manier van nu’ en het daarin 
allemaal nog eens een keer goed uit te 
leggen. Maar van die lieve jeugd gaat 
natuurlijk helemaal niemand meer 
zo’n boek lezen. Ook van de volwasse-
nen niet trouwens, vrees ik. 
Dan iets met beeld? We leven ten-
slotte in een beeldcultuur. Er zijn zat 
kerken in Nederland die switchen van 
woord (minder) naar beeld (steeds 
meer). Ik ga u niet vermoeien met ons 
denkproces, maar we kwamen eruit: 
een beeld-boek. Zo zag de histori-
sche strip Tel Israel het licht. Met een 
‘speaking name’ waar dat vertellen (‘to 
tell the story’) al meteen gekoppeld 
wordt aan de inhoud die gaat over 
een tijdreis door een berg verhalen. 
Net zoals een archeoloog graaft naar 
het verleden. 
Of het gaat werken? De tijd zal het 
leren. Ik ben nog van de generatie 
die jaartallen leerde bij de historische 
hoogtepunten van Israël. Onder de 
veertig jaar is er vrijwel niemand meer 
die dit soort feiten paraat heeft. De 
jongere generatie verzamelt feiten 
(en veel onzin) via Google. Je kunt je 
afvragen of dat uiteindelijk goed zal 
aflopen. Wie bepaalt wat waarheid en 
leugen is, als niemand nog weet hoe 
het ook alweer zat? 
En dus moeten we het verhaal over 
Israël blijven vertellen. Compact, met 
geinige weetjes, met mooi beeld, 
met feiten die kloppen. Omdat de 
waarheid en de volgende generatie 
het waard zijn!

André Diepenbroek werkt op de Israëli-
sche ambassade in Den Haag. 

»  Tel Israel is te koop via cvi.nl/winkel.

André Diepenbroek
» gastcolumn@cvi.nl

Een volk dat op zijn feestkalender het Nieuwjaarsfeest voor 
de bomen Toe Bisjwat heeft staan, moet wel bijzonder 
natuurminnend zijn. Dat volk is Israël. Dit jaar viel dat feest 
op 31 januari.

Het was dan ook een grote ramp toen in november 2016 de 
bossen rond de Karmel en Haifa in de fik gestoken werden 
door de haters van Israël. En nu weer een herhaling van het 
euvel door de brandvliegeraars uit de Gazastrook. Maling 
hebben die lui aan de natuur. En ook nog een lading fijnstof 
van verbrande autobanden over alles heen, toe maar. Brand-
terreur. Ontwikkelingsgeld dat daar in verkeerde handen 
terechtkomt, zou beter gebruikt kunnen worden door die 
vliegeraars naar Wageningen te sturen om eens wat over 
natuur- en landbouwontwikkeling te leren. Hoeven ze zich 
niet zo te vervelen.
En dan nog een gedachte bij dit alles wat betreft het belang 

van groen en bomen. Mozes gaf de twaalf verspieders, uit 
elke stam een afgevaardigde, bij het verkennen van het 
beloofde land de opdracht te kijken of er ook bomen op het 
land stonden. Zie Numeri 20.
Overigens, de Bijbel begint met bomen en aan het slot 
lezen we over bomen waarvan het blad tot genezing van de 
volken zal dienen. Dan zijn we bij de wederoprichting van 
alles gekomen. Dan wordt de woestijn een gaarde. Jesaja 32 
vers 15. Dan gaan we ook de nieuwe liederen zingen waarbij 
de bomen zullen worden ingeschakeld: “En de bomen in het 
veld zullen klappen voor Hem” (Jesaja 55:12).
Bomen zijn onmisbaar, zowel voor mens als voor dier. Bo-
men planten een daad voor toekomstverwachting. Schit-
terend is het begin van de profetie van Jeremia: “Wat zie je 
Jeremia? Toen zei ik: Ik zie een amandeltwijg. Daarop zei de 
Here tot mij: Je hebt goed gezien, want ik waak over mijn 
woord om dat te doen.”

Wederoprichting
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De Wereldraad van Kerken 
en Israël

In deze krant zijn we uiteraard vooral 
geïnteresseerd in de houding van de 
Wereldraad ten opzichte van Israël. 
Een ‘voorlopig comité’ dat de op-
richting destijds voorbereidde sprak 
zijn afschuw uit over het lot van de 
Joden in de oorlogsjaren en erkende 
het tekortschieten van kerken in deze 
situatie. Maar dat resulteerde niet in 
een positieve stellingname tegenover 
Israël in de oprichtingsvergadering. 
In de loop van de zeventig jaar dat de 
Raad bestaat is de houding van de Raad 
helaas steeds duidelijker anti-Israël 
gebleken. Weliswaar wordt het recht 
van Israël om zichzelf en de bewoners 
te verdedigen van tijd tot tijd erkend, 
maar tegenover het overheersende be-
leid van de Raad lijkt dat niet veel meer 
dan lippendienst.

Pro-Palestijns
Wie de uitspraken van de Raad volgt, 
moet concluderen dat deze inter-
nationale kerkengemeenschap zich 
uitsluitend kritisch richt tegen Israël 
en buitengewoon positief is voor de Pa-

lestijnen. Consequent wordt gesproken 
over Palestina-Israël (in deze volgorde) 
of de bezette Palestijnse gebieden’. De 
Raad vertelt het verhaal voortdurend 
vanuit Palestijns perspectief, waarbij 
zonder reserve de Palestijnse propa-
gandataal wordt overgenomen: ‘illegale 
bezetting’, ‘onderdrukking’, ‘schending 
van de mensenrechten’, ‘apartheid’ ...
Natuurlijk verwacht je van een organi-
satie van kerken ook Bijbelse/theologi-
sche overwegingen. Maar mede door de 
invloed van de Raad van Kerken in het 
Midden-Oosten (MECC) ademen die 
de sfeer van de Palestijnse bevrijdings-
theologie. In 2013 verklaarde de We-
reldraad onder meer dat Palestina het 
centrale thema in de regio is en dat de 
oplossing van het conflict ‘in overeen-
stemming met de resoluties van de VN 
en het internationaal recht sterk zullen 
helpen andere conflicten in de regio 
op te lossen”. De Raad veroordeelde de 
“voortdurende verdrijving van Palestij-
nen – christenen en moslims – van hun 
land door de Israëlische bezetting” en 
noemde Jeruzalem “een bezette stad”. 

Politiek
De theologie van de Wereldraad van 
Kerken lijkt sterk beïnvloed door de 
politiek en riekt naar antisemitisme: 
Israël de Jood is de schuld van alle 
ellende. Maar de fundamentele theo-
logische fout van de Wereldraad is 
mijns inziens dat er absoluut geen oog 
is voor de verwachting van profetisch 
herstel van Israël; de plek van Israël in 
het wereldplan van God wordt volledig 
genegeerd. Christenen die voor deze 
aspecten aandacht vragen, worden 
weggezet als ketters en scheurmakers. 
Het is daarom niet verbazingwekkend 
dat de Wereldraad een warme voor-
stander is van boycots, desinversterin-
gen en sancties (BDS) en de lidkerken 
ook hiertoe oproept.

Al met al kan ik met de beste wil van 
de wereld niet inzien, dat als het om 
Israël gaat de Wereldraad ‘bijdraagt aan 
vrede en recht’. Wat mij betreft mag 
deze Raad weer worden opgeheven.
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Op 23 augustus 1948 werd de Wereldraad van Kerken opgericht, kort na de  
het uitroepen van de staat Israël. Dit jaar ook zeventig jaar geleden. Volgens een 

 persbericht van de PKN heeft de Wereldraad niet alleen bijgedragen aan  
samenwerking tussen kerken, maar ook aan vrede en recht. 
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Meer fietspaden
Fietsen van de Hermon naar Eilat. 
Dat moet binnen drie jaar mogelijk 
zijn over aaneengesloten fietspa-
den door heel Israël. De overheid 
investeert bijna tien miljoen euro in 
de aanleg van nieuwe fietspaden. 
Of Israël er meer een fietsland van 
zal worden, staat nog te bezien. Van 
de aanleg van veilige fietspaden en 
-stroken in de steden, is nog geen 
sprake.

Versoepeld wapenbezit

Israëlische burgers die een wapen 
dragen zijn nuttig gebleken bij het 
voorkomen of stoppen van aan-
slagen. Daarom heeft de regering 
de regels voor wapenbezit in Israël 
versoepeld. In principe kan iedereen 
die in het leger heeft gediend een 
wapenvergunning aanvragen en met 
een wapen over straat. Tegenstan-
ders waarschuwen dat toenemend 
wapenbezit ook een gevaarlijke keer-
zijde kan hebben. | Foto: Flash90

Medicijnenstudie in 
Samaria
In augustus opende de Universiteit 
van Ariel een nieuwe studie medicij-
nen. De universiteit ligt al lange tijd 
onder vuur van de BDS-beweging, 
omdat deze gelegen is in Samaria, in 
betwist gebied. Desondanks floreert 
de universiteit. De nieuwe studie-
richting is eerder noodzaak dan luxe: 
Israël kampt met een tekort aan 
artsen.

Nieuw spoor deels open

Israëls nieuwe spoorlijn tussen Tel 
Aviv en Jeruzalem hoopt komende 
maand deels te openen. Tussen Jeru-
zalem en de luchthaven Ben Goerion 
zullen vanaf eind september treinen 
gaan rijden. Het zal mogelijk nog 
maanden duren voordat het traject 
tussen de luchthaven en Tel Aviv 
klaar is. Hier loopt het spoor naast 
reeds bestaande sporen, die druk 
worden gebruikt, waardoor werk-
zaamheden worden gehinderd. Het 
project begon al in 2001 en heeft vele 
jaren vertraging opgelopen. Als het 
project is voltooid, moeten reizigers 
in een half uur van Jeruzalem naar Tel 
Aviv kunnen reizen. | Foto: Flash90
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Ondersteuning van 
vrijwilligers 

De organisatie Yatar wil deze 
vrijwilligers ondersteunen door 
hun te voorzien van laarzen, 
kleding en kogelwerende vesten, 
en zo mogelijk ook atv’s, all ter-
rain vehicles, auto’s die uitste-
kend op allerlei soorten terrein 
kunnen rijden. Christenen voor 
Israël ondersteunde begin deze 
zomer deze organisatie bij de 
aanschaf van geschikte kleding.

Zorgen om het zuiden
Al maanden zijn ze dag en nacht actief in het zuiden van Israël, langs de grens met Gaza:  

de vrijwilligers van de politie en het leger. Deze vrijwilligers wonen in de dorpen  
en kibboetsen in het gebied. Elke keer dat er brand uitbreekt, trekken ze er  

direct op uit. Is er een terreuraanslag, dan gaan ze er gelijk op af. 

Elk dorp heeft een hoofd beveiliging, 
een betaalde kracht. Maar vooral de 
grotere dorpen hebben daarnaast nog 
een aantal vrijwilligers, die naast hun 
reguliere werk paraat staan om als het 
moet al het werk uit hun handen te 
laten vallen; of die na hun werk in de 
avond of nacht patrouilleren. Nahal 
Oz is een van de grotere dorpen. Ilan 
Florentino is daar het hoofd van de 
beveiliging. Hij is 33 jaar en geboren en 
getogen in Nahal Oz. Hij woont er met 
zijn vrouw en twee kleine kinderen van 
drie en één jaar oud. Ook zijn ouders 
wonen in de kibboets. 

Kun je ons vertellen hoe je werk er op een 
doorsnee dag uitziet?
“Elke dag is anders, echt niets is het-
zelfde. Er zijn patrouilles, telefoontjes, 
controles, zoektochten – bijvoorbeeld 
naar een koe die de kuierlatten heeft 
genomen of naar een kind dat vermist 
is – of we houden de wacht op de 
controleposten bij de ingang van onze 
kibboets.”

Wat voor soort aanslagen of dreigend 
gevaar heb je meegemaakt?
“Allerlei soorten. Als er een oproep is 
dat er iemand vlak bij Israël is binnen-
gedrongen, zijn wij verantwoordelijk 
voor het gebied van Nahal Oz, dat 
bestaat uit de kibboets waar ongeveer 

honderd families wonen, en dan nog al 
het gebied tot aan de grens met Gaza, 
onze gronden waar mensen werken. 
Als er bijvoorbeeld een qassamraket 
valt, krijg ik een enorme hoeveelheid 
berichten en telefoontjes, moeten 
de kinderen naar de schuilkelders, 
en moet je ook de seizoensarbeiders 
waarschuwen en in veiligheid brengen. 
Kortom, ik moet ervoor zorgen dat 
iedereen veilig is en dat er voldoende 
ruimte is in de schuilkelders. En als de 
raketten dan komen, dan ben ik buiten 
in mijn jeep – een gepantserde, dat wel 
– om anderen te helpen.
En bij brand, ja ook dan kom ik in 
actie en rij er direct naar toe. Hopelijk 
om het vuur te doven, en anders om 
het te bedwingen tot de brandweer  
er is.”

Heb je ook aanslagen kunnen voorkomen?
“Met Sjawoe’ot (Wekenfeest) vieren 
we het ontvangen van de Thora op de 
berg Sinaï. Maar er is ook een traditie 
om het te vieren in de graanvelden, 
tussen de oogst. Dit doen we ook in 
Nahal Oz. We oogsten een deel van 
het graan en we houden een feest 
met kaas en vruchten van het land. 
Dit jaar waren er tijdens het feest veel 
branden [in de grensstreek met Gaza, 
red.]. Om vijf uur in de middag zou 
ons feest voor zeker duizend mensen 

van start gaan. En toen brak er ook 
bij ons brand uit. Dat ging zo snel! 
Ongelofelijk! We moesten de hulp-
verleners en de organisatoren van het 
feest redden.”

Hoe reageren de mensen als er iets ergs 
gebeurt?
“Iedereen reageert anders. Jonge kin-
deren raken heel gauw in paniek. Een 
kleine dreun is al voldoende om een 
kind helemaal van slag te brengen. Ik 
weet dat er daardoor hier kinderen 
zijn die maar niet zindelijk kunnen 
worden, of die slaapstoornissen heb-
ben. Eigenlijk geldt dat laatste vaak 
ook voor de ouders. In onze regio zijn 
er veel mogelijkheden voor therapie. 
Maar onze kinderen groeien niet op 
zoals je zou willen. En deze situatie 
duurt al achttien jaar!”

In het geval van Ilan maakt zijn vrouw 
veel slapeloze nachten mee de afge-
lopen tijd, nachten die ze alleen met 
de kinderen doorbrengt in de schuil-
kelder. De kinderen zijn gespannen 
en vragen continu naar hun papa. De 
oudste van drie jaar begrijpt haarfijn 
dat haar vader buiten is en alleen is, 
en dat dat gevaarlijk is. De situatie is 
op dit moment voor Ilans vrouw niet 
meer te doen. Ze vertrekt tijdelijk met 
de kinderen naar haar ouders. Ze kan 
er niet meer tegen dat zij en de kinde-
ren niet naar buiten kunnen.

Waarom doe je dit werk?
“Het is mijn missie om andere mensen 
en hun thuis te verdedigen. Dit is mijn 
bijdrage aan Israël. Ik was als soldaat 
in het leger actief tijdens de Tweede 
Libanonoorlog (2006). Dat voelde als 
het verdedigen van mijn eigen huis.” 

Afsluitend vertelt Ilan:
“Ik hoop echt dat we op een dag in 
vrede kunnen leven met onze buren. 
We willen vrede, maar we willen niet 
opnieuw ons huis opgeven. Ik hoop 
dat de staat Israël dit weet te realise-
ren. Dat er voorgoed rust komt.”

Soldaten en burgers proberen een brand te doven in de velden rond Nahal Oz, die ontstond nadat een 
vlieger met brandbom uit Gaza op het veld was terechtgekomen. | Foto’s: Flash90
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Autobiografie Hitler ontdekt
Het is op zijn minst opmerkelijk te noemen dat bijna een eeuw na het verschijnen ervan  

een boek met grote waarschijnlijkheid kan worden aangeduid als autobiografie  
van de hand van Hitler, en niet als biografie: Adolf Hitler: zijn leven, zijn redevoeringen. 

Het boek verscheen in 1923 onder de 
naam Adolf-Viktor von Koerber. Von 
Koerber was een Oost-Duits aristocraat 
met blauwe ogen en blond haar, oorlogs-
held en schrijver. De toen nog onbekende 
Hitler kon zo onder de naam van Von 
Koerber steun en status verwerven bij de 
traditionele conservatieven. 
De ontdekking van deze onbekende 
autobiografie werd gedaan door profes-
sor Weber. Hij deed onderzoek voor een 
boek over Hitler. In een persbericht van 
de universiteit van Aberdeen vertelt hij: 
“Bij het afronden van mijn boek, kwam 
ik een referentie tegen naar Von Koer-
bers privéstukken aan de universiteit van 
Witwatersrand in Johannesburg. Toen 
ik in Zuid-Afrika aankwam, werd snel 
duidelijk dat de stukken nog niet eerder 
in deze context onderzocht waren. Ik 
realiseerde me toen ik de stukken bekeek 

dat Von Koerber, die later afstand nam 
van de nazi’s, slecht een façade is geweest 
en niet de werkelijke auteur.” Weber 
vertelt ook: “Ik vond een getekende 
getuigenis, onder ede verklaard, van de 
vrouw van de uitgever waarin stond dat 
Adolf-Viktor von Koerber het boek niet 
geschreven had. (...) In Duitsland vond 
ik een document uit 1938 waarin Von 
Koerber aangeeft dat Hitler het boek 
geschreven heeft.”

Het boek Adolf Hitler: zijn leven, zijn 
redevoeringen bevat een schets van de 
persoon en enkele redevoeringen. Hitler 
presenteert zich met veel christelijke 
termen: als architect van de kathedraal 
Duitsland, en als redder van Duitsland, 
vergelijkbaar met Jezus. In het boek staat 
te lezen dat het boek gezien moet worden 
als ‘de bijbel van vandaag’.

De autobiografie is verschenen bij 
uitgeverij Verbum, en voorzien van een 
inleiding door professor Weber. Het boek 
kost € 19,95.

Opgeleid tot hacker

Op een of andere manier heeft ’t 
op veel jongeren een avontuurlijke 
aantrekkingskracht: inbreken in de 
computer van een ander. De oplei-
ding van het Israëlisch ministerie 
van Onderwijs biedt uitkomst: een 
opleiding tot legaal hacker. Doel 
van de opleiding is dat de studenten 
beveiligingslekken kunnen opsporen. 
De studenten die de opleiding gaan 
volgen – maximaal honderd – krijgen 
ook lessen in ethiek, zodat ze zich 
er goed bewust van zijn wat mag en 
wat verboden is. | Foto: Flash90

Bloedheet

Was het in Nederland warm deze 
zomer, in Israël was het op sommige 
plekken bloedheet. Hitterecords 
werden op diverse plekken in Israël 
verbroken. De hoogste temperatuur 
werd op 25 juli gemeten in het Sdom 
Industriegebied aan de Dode Zee: 
47,9ºC, drie graden meer dan het 
vorige record. Het ultieme record 
is nog steeds van 21 juni 1942. Toen 
werd het in kibboets Tirat Tzvi een 
afgrijselijke 54ºC.

Eerste tv-zender Israël 
opgeheven
De tv-zender waarmee voor de eer-
ste keer een Israëlisch programma te 
zien was, bestaat niet meer: Israëli-
sche Onderwijs Televisie De eerste 
uitzending was op 24 maart 1966 en 
was een programma voor studenten. 
Pas twee jaar later volgde de Israëls 
Omroep Autoriteit. Israël zit nu niet 
zonder tv. Er is een nieuwe Israëli-
sche Publieke Omroepautoriteit van 
start gegaan.

‘Geen onderscheid  
buschauffeurs’
Ouders van leerlingen van een 
schooldistrict in Jeruzalem hebben de 
onderwijsadministratie gevraagd om 
geen buschauffeurs uit Oost-Jeruza-
lem de schoolbussen te laten bestu-
ren. Ze wijzen daarbij op een enorme 
toename van terreurincidenten door 
Arabische Israëli’s uit Oost-Jeruza-
lem. Maar het verzoek van de ouders 
is resoluut afgewezen. De reden: de 
chauffeurs moeten aan standaarden 
voldoen, maar het idee van inhuren 
op basis van ras gaat “tegen het 
principe in van het onderwijs dat we 
willen bieden”.

Speciaal  
voor vrienden:  

chaverim
In Zacharia 3:10 staat: “Op die dag, spreekt de 

Heere van de legermachten, zal ieder zijn naaste 
uitnodigen onder de wijnstok en onder de vijgen-
boom.” Die tekst vormde de inspiratie voor een 
bijzonder productlijn van het Israël Producten 

Centrum: chaverim.

Chaverim is Hebreeuws voor: vrienden. In aanloop naar 
het zeventigjarig bestaan van de staat Israël zocht het 
Israël Producten Centrum (IPC) naar een geschikt product 
om de vriendschapsband met Israël uit te dragen. “We 
kennen dr. Melumad al heel lang. Hij is een farmaceut, 
gevestigd in Kiryat Melachi. Al jaren zijn zijn producten bij 
het IPC te verkrijgen. We hadden het met hem over onze 
wens om met een speciaal product te komen en onze 
vriendschap met Israël duidelijk te maken”, vertelt Beatrijs 
Beitler van het IPC. 
Dat resulteerde in een speciaal voor het IPC ontwikkelde 
productlijn door dr. Melumad: chaverim. Kenmerkend aan 
de shampoo, lotions en crèmes zijn de geuren: druiven 
en vijgen, een verwijzing naar de tekst uit Zacharia. De 
producten zijn alleen verkrijgbaar bij het IPC: via de Israël-
consulenten, de winkel in Nijkerk of israelwinkel.nl.

Overal ooievaars
We hebben een tijdje mogen genieten van die kenmerkende vogels 
in Nederland: de ooievaar. Maar inmiddels zijn ze aan hun jaarlijkse 
tocht naar het zuiden begonnen. Dat merken ze in Israël. Daar  
werden eind augustus enkele duizenden ooievaars gespot. Waar-
schijnlijk volgen er nog duizenden. De trek door en over Israël is  
een teken dat de herfst in aantocht is.

kort nieuws Ooievaars in de Negev, bij Rahat. | Foto: BACbKA



‘Israël handelt in strijd met het internationaal recht’. ‘De nederzettingen zijn illegaal volgens het  
internationaal recht’. U heeft dergelijke uitspraken ongetwijfeld weleens langs zien of horen  

komen in de media. Maar hoe zit ’t eigenlijk met internationaal recht? Kloppen die beweringen wel?

‘Het internationaal recht wordt politiek misbruikt’

Israël juridisch verdedigen

Geen ballonnen
Drie containers vol ballonnen op weg 
naar Gaza werden door het Israëli-
sche leger in de haven van Ashdod 
tegengehouden. Het leger vreest dat 
de ballonnen gebruikt zullen worden 
om brandbommen richting Israël te 
transporteren, zoals in de afgelopen 
maanden veelvuldig gebeurde.

Prostitutie
Wie in Israël een prostituee huurt, 
riskeert binnenkort een boete tot ruim 
700 euro. Hoewel prostitutie in Israël 
niet illegaal is, wil de regering prostitu-
tie en de daarmee vaak samenhangen-
de mensenhandel in Israël terugdrin-
gen. Het strafbaar maken van de klant 
is volgens Zweeds model.

Soldates in gevechts- 
eenheden

Steeds meer meisjes vervullen hun 
militaire dienst in gevechtseenheden. 
Dit gebeurt op eigen initiatief, maar 
de regering is ook tevreden over de 
toenemende gelijkheid in het leger. 
Toch is niet iedereen blij met deze 
ontwikkeling. Velen vinden dat meisjes 

minder gevaarlijk werk zouden moeten 
doen. Ook vrezen sommigen dat de 
meisjes een afleiding vormen voor de 
jongens, waardoor de strijdbaarheid 
van het leger afneemt. | Foto: Flash90

Zeeblokkade
Zeven Zweedse activisten probeerden 
met een scheepje met medicijnen de 
zeeblokkade langs de kust met Gaza te 
doorbreken. Ze zijn door de Israëlische 
marine tegengehouden en naar de 
haven in Ashdod gesleept. De activis-
ten werden direct op het vliegtuig naar 
Zweden gezet en mogen het land niet 
meer in.

Opgeruimd staat netjes
Twee uur afval ruimen met 75 vrijwil-

ligers op het strand nabij Jaffa leverde 
meer dan duizend kilo rommel op. 
Steeds meer mensen melden zich aan 
voor dit soort initiatieven. Helaas laten 
strandbezoekers dikwijls afval achter 
en spoelt er uit zee nog veel troep aan. 
| Foto: Flash90
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Tot voor kort was Andrew Tucker directeur van de 
internationale afdeling van Christenen voor Israël. 
Maar als jurist raakte hij ook steeds nauwer betrokken 
bij de ingewikkelde juridische vraagstukken over de 
staat Israël. Sinds enkele maanden leidt hij The Hague 
Initiative for International Cooperation (thinc.), een 
denktank die beleidsmakers en anderen wil informe-
ren over de internationaal juridische aspecten van 
Israël en het Israëlisch-Palestijns conflict. Christenen 
voor Israël ondersteunt dit initiatief, ook financieel. 
Tucker schreef samen met dr. Matthijs de Blois het 
boek Israel on Trial (‘Israël voor het gerecht’) over hoe 
het internationaal recht gebruikt en misbruikt wordt 
om de staat Israël te ‘delegitimeren’ – zijn rechtsgel-
digheid te ontzeggen.

Gaat het je dan om het bestaansrecht van Israël?
“Nee. Hoewel daar wel over wordt gediscussieerd, is 
het bestaan van Israël een feit: Israël is een staat. Nog 
los van het feit dat het lid is van de Verenigde Naties, 
staat dat gewoon vast. Je kunt je twijfels hebben over 
hoe die staat tot stand is gekomen, over de grenzen 
ervan of de manier waarop de bevolking wordt behan-
deld, maar dat geldt voor veel meer staten zoals we die 
vandaag de dag kennen. Maar daarom vechten we het 
bestaansrecht van die landen toch ook niet aan? Israël 
bestaat omdat het voldoet aan alle eisen die het tot 
een staat maken: er is een land, een volk en een functi-
onerende regering.”

Hoezo dan ‘juridische verdediging’?
“Nou, Israël ligt onder vuur. En buitenlandse beleids- 
makers onderbouwen hun beleid ten aanzien van 
Israël met juridische argumenten. Daarbij halen zij het 
internationaal recht aan. Maar dat gebeurt niet altijd 
eerlijk.”

Kun je dat uitleggen?
“Kijk, het internationaal recht is niet zo eenduidig als 
bijvoorbeeld het Nederlandse Wetboek van Straf-
recht. Landen zijn in principe soeverein en mogen 
zelf bepalen wat ze doen en laten. Met het oog op 
de verhouding met andere landen, kunnen landen 
onderling afspraken maken. Denk aan internatio-
nale verdragen. Die afspraken zijn dus een soort zelf 
opgelegde beperking van de eigen soevereiniteit. Maar 

waar de wetgeving in een staat zelf onderhevig is aan 
een controlesysteem, ontbreekt dat bij het internati-
onaal recht. Als in Nederland een wet wordt ontwor-
pen, wordt deze uitgebreid bediscussieerd in Eerste en 
Tweede Kamer voordat de wet in werking treedt. En 
dan zijn er instanties die de wet bekrachtigen en erop 
toezien dat deze wordt nageleefd. Dat is niet zo met 
het internationaal recht.”

Hoe pakt dat uit voor Israël?
“Allereerst wordt het internationaal recht politiek mis-
bruikt. Opiniemakers en in hun gevolg beleidsmakers 
die een bepaalde politiek ten aanzien van Israël na-
volgen, buigen elementen uit het internationaal recht 
om naar hun doeleinden en beweren zo dat hun visie 
wordt gesteund door het internationaal recht. Neem 
bijvoorbeeld de zogenoemde ‘nederzettingen’. Daarbij 
wordt vaak de Vierde Geneefse Conventie aangehaald, 
waarin staat dat een bezettende macht geen eigen be-
volking naar het bezette gebied zal overbrengen. Maar 
Israëls bestuur over Judea en Samaria is niet eenduidig 
te bestempelen als ‘bezetting’, onder andere omdat er 
niet door bestaande staten aanspraak op het gebied 
wordt gemaakt.

Op deze manier worden elementen uit het internatio-
naal recht gebruikt als munitie om Israël aan te vallen. 
Dit noem je ook wel lawfare, een samenvoeging van 
law en warfare: oorlogsvoering met wetten.”

In jullie boek betoog je dat ‘lawfare’ in feite het internati-
onaal recht ondermijnt. Kun je dat uitleggen?
“Ja. Kijk, recht is bedoeld om ‘recht te doen’. Recht 
binnen staten staat altijd los van de politiek. Politici 
hebben elk hun eigen belangen en willen nieuwe wet-
ten maken of bestaande wetten opheffen of aanpas-
sen. Maar het recht staat vast, zolang daar niet volgens 
wettelijk vastgelegde procedures wijzigingen in 
worden aangebracht. Dat geeft het recht betrouwbaar-
heid. Als je nu het internationaal recht wél politiek 
kunt gebruiken, als je het kunt ombuigen naar je eigen 
belangen, dan verliest het internationaal recht zijn 
betrouwbaarheid.”

Wat hoop je te bereiken met thinc.?
“Je ziet dat in Europa een heel vastgeroeste visie is ont-
staan op Israël en het conflict met de Palestijnen. Door 
de militaire verliezen van de Arabische wereld in de 
oorlogen van 1967 (Zesdaagse Oorlog) en 1973 (Jom Ki- 
poeroorlog) is de strijd tegen Israël verschoven van het 
militaire naar het politieke toneel. De olieboycot in de 
jaren zeventig maakte dat Europese landen ontvanke-
lijk werden voor een goedgunstige houding jegens het 
Palestijnse streven naar zelfbeschikking. Die houding 
heeft zich ontwikkeld tot een soort tunnelvisie waarin 
Europa geen andere oplossing meer kan zien dan de 
tweestatenoplossing. Daarin lijken nu de eerste scheur-
tjes te ontstaan. Feit is dat het internationaal recht ook 
geen tweestatenoplossing vereist. Andere oplossingen 
zijn denkbaar. De Amerikaanse politiek onder leiding 
van president Trump zoekt naar een frisse kijk op het 
conflict en alternatieve oplossingen. Ook enkele Euro-
pese landen lijken hier gevoelig voor. Met thinc. willen 
we met name Europese beleidsmakers informeren op 
internationaal juridisch gebied om hen uit die tunnelvi-
sie te verlossen. Dat is geen makkelijke taak!”

»  Voor de geïnteresseerden is het Engelstalige boek 
Israel on Trial te bestellen op thinc.info. Op deze 
website vindt u ook meer Engelstalige informatie 
over het werk van de organisatie.
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Andrew Tucker | Foto: CvI
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De ontzagwekkende dagen

Hoe staat het er?
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Word wakker!
Gedurende de gehele maand Elloel, 
de maand voorafgaande aan Rosj 
Hasjana, Joods Nieuwjaar, wordt er 
op de sjofar – de ramshoorn gebla-
zen. Ieder dag tien klanken. En dan 
op Rosj Hasjana zelf honderd klan-
ken. De felle en luide klanken roepen 
ons op om wakker te worden. Word 
wakker uit de droomwereld waarin 
we zo makkelijk wegdromen. We 
dromen van materialisme, van geld, 
rijkdom, een prachtige vakantie of 
van een knallend feest. Maar waarom 
vier ik dat feest? Waarom die vakan-
tie? Waarom rijkdom? Alleen maar 
om van te genieten? En dan? Alles is 
door G’d geschapen om Hem ermee 
te dienen. Als ik een winkeltje heb 
en geld verdien, en dat geld gebruik 
ik om extra aan de behoeftigen te 
kunnen geven, dan is mijn winkel-
tje geen winkel meer, maar een 
heiligdom waarin de Eeuwige wordt 
gediend.

Goede voornemens
Rosj Hasjana, vrij vertaald met Joods 
Nieuwjaar, heet letterlijk: het hoofd 
van het jaar. Gelijk het hoofd van een 
mens het zenuwstation is van waaruit 
het gehele lichaam wordt bestuurd, zo 
ook is deze dag bepalend voor al wat er 
zal gebeuren in het voor ons liggende 
nieuwe jaar. En dus geen vuurwerk, 
maar: jezelf onderzoeken, tot inkeer 
komen, goede voornemens. En als ik 
dan tijdens de dienst me heb kunnen 
concentreren en terwijl ik naar de 
honderd klanken van de sjofar luis-
terde, werd wakker geroepen om tot 
inkeer te komen, dan gaan we met blij 
gemoed aan de feestmaaltijd.

We beginnen de maaltijd met het dopen 
van een stukje zoete appel in honing 
en wensen elkaar een goed en zoet jaar 
en we eten allerlei speciale gerechten 
die allen op de een of ander wijze een 
symbool in zich hebben dat te maken 
heeft met een voorspoedig jaar. En dan, 

na twee dagen Rosj Hasjana, volgt een 
‘proefwerkweek’: wat komt er terecht 
van alle goede voornemens die ik op me 
heb genomen?

Grote Verzoendag
En dan de dag van het eindexamen: de 
Grote Verzoendag. Bijna 25 uur niet 
eten en niet drinken, de hele dag in de 
synagoge in gebed verzonken en dan, 
als het bijna donker is, het slotgebed. 
Het slot van tien dagen intensief zelf-
onderzoek en dan, als het echt al hele-
maal nacht is en drie sterren aan de 
hemel zichtbaar zijn, wordt het dood-
stil. De rabbijn spreekt luidkeels het 
gebed der stervenden uit. Hoor Israël ... 
er is maar één G’d. Iedereen doet mee, 
iedereen voelt mee. Het is het meest 
indrukwekkende gebed van het gehele 
jaar. En daarna: die ene luide klank 
van de sjofar, het geschreeuw van het 
diepste van onszelf, onze bereidheid 
om ons op te offeren voor de Eeuwige 
... het is feest, opluchting, éénheid.

Daar staat het dan. Het oude verbond is de verdwijning 
nabij, en er is een nieuw verbond voor in de plaats geko-
men. Let op: dat is een bewijs van Gods liefde en trouw 
jegens Zijn volk Israël. 

Want waar gaat het over in Hebreeën 8? De hoofdzaak (vers 
1) is dat wij een bijzondere, unieke Hogepriester hebben, 
een Hogepriester die dienstdoet in het hemelse heiligdom, 
waarvan het aardse heiligdom met zijn priesters een afspie-
geling is. Waarin verschilt de bediening van deze Hoge-
priester met die van de aardse priesters? Deze Hogepriester 
hoeft niet eerst verzoening voor Zijn eigen zonden te doen. 
Hij is van een andere orde. En daarom hoort daar ook een 
ander verbond bij. 

We moeten tussen haakjes bij de term ‘oude verbond’ 
overigens niet denken aan het Oude tegenover het Nieuwe 
Testament; het gaat om het verbond van God met Israël. 
Ook kan het niet gaan over de ‘kerk’ zoals die in de loop 
van de geschiedenis gegroeid is, naast en los van Israël en 
het Jodendom. De beweging van mensen die in Jezus als 
Messias geloven bevindt zich nog grotendeels binnen het 
Jodendom van die dagen. 

Dat oude verbond nu schoot tekort. Of beter gezegd, 
de mensen die het moesten bemiddelen, de priesters, 

schoten tekort. Zij moesten ook voor zichzelf offeren. 
Bovendien verviel Israël steeds weer in zonde, zozeer 
dat daardoor het verbond verbroken werd. En dat was 
de zwakte van het oude verbond. De Hebreeënschrijver 
haalt woorden van de profeet Jeremia aan (Jeremia 31:31-
34). Israël, zo zegt God bij monde van de profeet, heeft 
Mijn verbond verbroken. Verbreekt God nu van Zijn 
kant ook het verbond? Nee! Hij vernieuwt het verbroken 
verbond! “Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat 
Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een 
nieuw verbond zal sluiten.” Zowel vanuit het Hebreeuws 
van Jeremia 31 als het Grieks van Hebreeën 8 moeten we 
denken aan een vernieuwd verbond. Het verbond wordt 
vernieuwd, maar de verbondspartners blijven dezelfde. 
Dat wil zeggen, God sluit opnieuw met Israël een verbond, 
maar daarin vernieuwt Hij Israël ook: “Ik zal Mijn wetten 
in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrij-
ven” (Hebreeën 8:10). Israël zal van binnenuit, door Gods 
Geest, gemotiveerd zijn om te leven volgens de regels van 
het verbond, de geboden. Met andere woorden, de condi-
ties van het verbond worden vernieuwd, maar de inhoud 
blijft hetzelfde. Het nieuwe verbond wordt dus gesloten 
met Israël. 

In de volgende aflevering hopen we nog verder in te gaan 
op Hebreeën 8.

Ambassade Brazilië  
verhuist

Als Jair Bolsonaro de nieuwe presi-
dent van Brazilië wordt, dan verhuist 
de ambassade van Brazilië in Israël 
naar Jeruzalem, zo beloofde hij. 
Bolsonaro doet het goed in de peilin-
gen. Hij zei eveneens: “Is Palestina 
een land? Palestina is geen land, 
en dus zou er hier geen ambassade 
moeten zijn.” Brazilië erkende Pales-
tina als onafhankelijke staat in 2010.   
| Foto: Wikimedia Commons

Marktonderzoek
Amazon is al enige tijd bezig de markt 
in Israël te verkennen. Eerder dit jaar 
hield het bedrijf er een consumenten-
onderzoek, nu doet het onderzoek 
onder de bedrijven. Wat aan dit 
nieuwe onderzoek vooral opmerke-
lijk is, is dat het een Hebreeuwstalig 
onderzoek is. Amazon laat daarmee 
blijken echt geïnteresseerd te zijn zich 
in Israël te vestigen. 

Geen BDS door Adidas
Met spandoeken en leuzen dachten 
de BDS-aanhangers Adidas aan 
hun kant te hebben gevonden. Een 
handjevol activisten stond voor het 
kantoor in Amsterdam te demonstre-
ren met “Team gerechtigheid scoort. 
Adidas sponsort niet langer het Isra-
elische elftal”. Maar niets is minder 
waar. Israël voetbalt het komende 
seizoen in shirtjes van Puma, omdat 
het contract met Adidas was afgelo-
pen en Israël vond dat het bij Puma 
een betere deal kon sluiten.

UNRWA-protest

Werknemers op het hoofdkantoor 
van de VN-hulporganisatie voor 
Palestijnse vluchtelingen in Gaza 
protesteren dagelijks sinds bekend 
werd dat waarschijnlijk 250 mensen 
in Gaza en op de Westoever hun 
baan zullen verliezen. De vakbond 
die de protesten organiseert, wordt 
door de directeur Schmale ervan 
beschuldigd andere medewerkers 
te intimideren en te bedreigen. Zelf 
kan Schmale al ruim twee weken 
zijn kantoor niet bereiken. Ook was 
er bericht dat Hamaslid Mahmoud 
Zahar het terrein van de UNRWA 
bezocht heeft om de demonstran-
ten te steunen. Schmale liet weten 
dat een bezoek van wie dan ook 
van Hamas verboden is, omdat het 
de onpartijdigheidsregel van de VN 
overtreedt. | Foto: Flash90

Onze naderende feestdagen worden de jamiem noraim – de ontzagwekkende dagen genoemd.  
Dagen die tot doel hebben om ontzag te kweken. Ontzag voor de Eeuwige  

en ontzag voor al hetgeen Hij van ons verlangt. 

“Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmee het eerste  
voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat veroudert,  

staat op het punt te verdwijnen” (Hebreeën 8:13). 

september 2018 | israël aktueel

kort nieuws
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Een leerschool 
Als de profeet Samuël naar Bethlehem komt om één van 
de zonen van Isaï op goddelijk bevel te zalven met het oog 
op een koningschap, dan vraagt hij, na tevergeefs zeven 
zonen te hebben aangezien: “Zijn dit alle jongens?” Isaï 
antwoordt: “Nee, de jongste ontbreekt nog, hij weidt de 
schapen.” David, want hij is het, komt en Samuël zalft hem, 
een jongen nog, die zijn dagen doorbrengt met de kudde 
van zijn vader. David trekt door het landschap, wakend over 
de hem toevertrouwde dieren. Weiden zoekt hij voor ze uit, 
plekken waar ze naar hartenlust kunnen grazen. Ook gaat hij 
met de dieren langs plaatsen waar ze kalm en vredig kunnen 
drinken. En als de schapen voldaan zijn, dan zorgt de herder 
voor een plaats om veilig te rusten. Een idylle lijkt het, maar 
ineens kan er gevaar zijn en ook dan moet de herder doen 
wat van hem verwacht wordt. Als David later in gesprek 
komt met Saul, dan verhaalt hij vol vuur hoe hij te werk gaat 
om zijn schapen te beschermen. “Kwam er een leeuw of een 
beer die een schaap uit de kudde wegroofde, dan liep ik hem 
na, sloeg hem en redde het uit zijn muil.”

Een psalm 
Van eenvoudige herdersjongen klimt David op tot koning. 
maar zijn afkomst is hij nooit vergeten. Zijn vroege leven is 
begonnen in de natuur. Daarin trok hij rond en leefde met 
de dieren, de schapen van zijn vader. Die werkzaamheden 
van zijn vroege jaren zijn David bijgebleven. Hij is dichter 
van liederen geworden, van psalmen, en hij looft daarin God. 
Dan komt hem de figuur van een herder voor ogen, immers, 
de God van Israël heeft ook hém naar grazige weiden geleid, 
in de rechte sporen geleid, zijn ziel verkwikt. Het werk van 
een herder ziet hij terug in wat God voor hém deed. En hij 
roept uit: Adonai ro’i ... “de Here is mijn herder”. Een kort en 
krachtig statement. 
En hij vervolgt met: “Mij ontbreekt niets.” Nu heeft dat ‘niets 
ontbreken’ een voorganger, twee zelfs. In het boek Deutero-
nomium kijkt Mozes terug op de tocht door de woestijn en 
brengt dan de zegeningen van God ter sprake bij het volk. In 
2:7 zegt hij: “Gij hebt aan niets gebrek gehad” ... lo chasárta 
davár. En in 8:9 zegt hij over het land waarnaar men op weg 
is: “Gij zult er aan niets gebrek hebben” ... lo techsár kol. Nu 
is de uitspraak van David korter. Lo davár of lo kol komen 
er niet in voor. Die geven nu juist dat ‘niets’ aan. David zegt 
feitelijk: “Gebrek zal ik niet hebben” ... lo echsár. 
Dat ‘niets’ kunnen we niet afleiden uit wat hij letterlijk zegt. 
Maar toch vertalen we het ‘niets’ wel in Davids uitspraak. 
We hebben daarvoor een sterke reden. David zet dat name-

lijk recht in Psalm 34. Vers 11: “Wie de Here zoeken, hebben 
geen gebrek aan enig goed” ... do jachseróe kol-tov. En nu stemt 
hij inhoudelijk overeen met Mozes. Het gaat om dat kleine 
woordje kol. Dat betekent: alles, ieder. Dus: Zij zullen niet 
gebrek hebben aan alles. Helderder geformuleerd: Hun zal 
het aan niets ontbreken. 

Woordkeus 
Davids woordkeus is interessant voor ons. Zo zegt hij in vers 
2: “Hij voert mij aan rustige wateren” ... al mei menoechót. 
Het werkwoord noe’ach betekent: rusten. Hier klinkt ook de 
naam Noach door, die immers ‘rust’ betekent. Jammer dat 
de Statenvertaling en daarmee ook de Herziene spreekt van 
stille wateren. Daarmee verliezen we iets van de samenhang. 
Dan lezen we: nafsji mesjovéev ... “Hij verkwikt mijn ziel”. Dat 
is een grappige vorm, die eigenlijk betekent: Hij brengt mijn 
ziel terug. Ja, naar zijn vroegere toestand. Het is namelijk een 
vorm van het werkwoord (doen) terugkeren. 

Diepe duisternis 
“Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis.” Deze 
woordkeus (vers 4) houdt ons tamelijk bezig. Het gaat om 
de term ‘diepe duisternis’... tsalmáwet. De grote Hebreeuwse 
woordenboeken beschouwen tsalmáwet als één woord en 
geven als betekenis: diepe duisternis. We treffen het ook 
aan bij Jesaja: “Over hen die wonen in een land van diepe 
duisternis, straalt een licht” (9:1). Maar als we de Griekse 
Septuagint nalezen, dan zien we dat het woord in tweeën 
wordt geknipt: tseel, schaduw, en metwet, dood, dus een 
dal van de schaduw des doods, skia thanátou. Zo ook de 
oude Statenvertaling: “Een dal der schaduwe des doots”. De 
volgende kanttekening wordt hierbij gegeven: “Op schric-
kelijke ende duystere gevaerlicke wegen sulcks David in 
syn ballinghschap ontwijffelik dikwils sal gebeurt zyn”. Nu 
ja, we kunnen niet licht achter de motieven van de oude 
vertalers kijken, dat is waar. Toch, voor dat ‘schaduw des 
doods’ valt er nog wel iets te zeggen. In Job 10 beklaagt de 
hoofdpersoon zich over de treurigheid van zijn bestaan: 
“Waarom deed Gij mij uit de moederschoot voortkomen, 
(waarom) gaf ik de geest niet eer een oog mij zag? Van de 
moederschoot zou ik grafwaarts zijn gedragen.” Dan, in vers 
21, zegt Job: “Voordat ik heenga naar het land van donkerheid 
en diepe duisternis” ... chósjech ve-tsalmáwet. Job spreekt hier 
duidelijk over sterven, over zijn dood. Maar, zelfs al zouden 
we dat terugprojecteren in Psalm 23, dan nog is bij David 
de uitkomst positief. “U bent immers bij mij” , zegt hij, vol 
overtuiging. Een herder over dé Herder.
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Wat is  
waarheid?
Als Jezus door Pilatus gehoord wordt 
en Jezus zegt dat Hij in de wereld 
gekomen is om voor de waarheid te 
getuigen, antwoordt de stadhouder: 
“Wat is waarheid?” Maar zij bedoelen 
allebei iets anders. Voor Pilatus is 
waarheid het Griekse woord alet-
heia, en dat betekent hier: wat is 
de werkelijkheid, wat is volkomen 
volgens de feiten? Wie heeft de 
waarheid in pacht? Als Jezus het 
zegt, wordt het gekleurd door het 
Hebreeuwse emet en dat betekent 
waarachtigheid, betrouwbaarheid. 
Jezus bedoelt dat Hij verschenen is 
om de trouw van God te tonen. Zo 
wordt in Johannes 1:17 gezegd dat de 
genade en de waarheid door Jezus 
zijn gekomen. 

Als we in Psalm 119:160 lezen: “Heel 
uw woord is de waarheid”, betekent 
dat toch vooral dat de geboden van 
God goed zijn, zij bewijzen zich in 
de praktijk van het leven. Je doet er 
goed aan ze te volgen. En als Jezus 
tegen de Samaritaanse vrouw zegt 
dat het gaat om bidden in geest en 
in waarheid, dan gaat het om een 
ernstig gebed met een vast vertrou-
wen. Ons woord ‘amen’ is ervan 
afgeleid.

Bijzonder is ook dat Jezus zegt dat Hij 
zelf de waarheid is (Johannes 14:6). 
Als je naar het woord emet kijkt, dan 
zie je dat het begint met de eerste 
letter van het Hebreeuwse alfabet en 
eindigt met de laatste letter. Jezus is 
de Alef en de Taw, of anders gezegd: 
de Alfa en de Omega. Hij is het hele 
verhaal van begin tot het einde. Altijd 
was de Zoon de weg, de verbinding 
van God met Israël. Als het Woord 
van den beginne, waardoor God alles 
schiep, als de Thora en de Engel des 
Heren, altijd bij en met het volk van 
God, als de goede Herder en als het 
Lam van God en als de Koning van 
de eindtijd. Altijd heeft God in Zijn 
Zoon, in welke gestalte ook, Zijn 
liefde en trouw bewezen.

Zo lezen we het woord waarheid dus 
in de Bijbel. Het woord van God zegt 
hoe de werkelijkheid in elkaar zit en 
in die zin is het de waarheid, maar 
veel meer nog dan dat: het vertelt 
dat God aan Israël en aan de wereld 
vasthoudt

Woordschat
Ds. Henk Poot
» hpoot@cvi.nl

Psalm 23,  
een levensgezel 

Woorden uit Psalm 23 begeleiden je leven; ze zijn zo bekend dat ze je spontaan  
te binnen schieten in bepaalde situaties van je bestaan.  

Laten we eens luisteren hoe David spreekt.

Foto: Red Morley Hewitt
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We zijn nog steeds in het uiterste noorden van het hartland van Israël.  
En vorige keer schreef ik het al: hier is zoveel te zien. Elke stap die  

je hier zet is een stap op Bijbelse grond. 

De Gerizim
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Terloops noemde ik de twee bergen die 
hier verrijzen: de Gerizim en de Ebal. Bei-
de zien uit over Sichem dat zich in het dal 
tussen beide bergen uitstrekt met daar-
achter de brede en lange vallei die loopt 
tot waar je afdaalt in de richting van de 
Jordaan. Hier kwam het volk Israël met 
haar nieuwe leider Jozua eindelijk het be-
loofde land binnen.
De Gerizim is wel de bekendste van de 
twee bergen. Kronkelend zoekt zich 
hier een weg van de voet van de berg 
naar boven. En boven ligt het dorp Har 
Bracha (de berg van de zegen), dat een 
Talmoedschool herbergt waar soldaten 
hun diensttijd combineren met studie in 
de Bijbel en de Joodse traditie.

Druiven plukken
Hier woont ook de beroemde rabbijn 
Melamed. Ik ben er vaak geweest, ook in 
de winter als er een ijzige wind over het 
vlakke plateau waait, en we elkaar bevroe-
gen in de eetzaal, tussen de middag, over 
ons geloof in God en de Messias. En in 
de warme zomer deden we dat natuurlijk 
ook, als in juli de druiven geplukt worden 

in de wijngaarden. Dat gebeurt trouwens 
door een christelijke familie en allerlei 
vrijwilligers, die zo hun deel van de pro-
fetie van Jesaja in vervulling doen gaan: 
“Vreemden zullen gereed staan om voor 
u de kudden te weiden, vreemdelingen 
zullen uw akkerlieden en uw wijngaar-
deniers zijn; maar gij zult priesters des 
Heren, dienaars van onze God genoemd 
worden” (Jesaja 61:5). Alleen plukken, 
aan de bereiding van de wijn komt geen 
‘vreemde’ hand te pas. Dan zou het niet 
koosjer zijn.

Samaritanen
De Gerizim is natuurlijk ook bekend 
om het dorp van de Samaritanen wat er 
zich bevindt, een van de twee plaatsen 
in het huidige Israël. Met Pasen vieren 
zij het Bijbelse feest van de uittocht en 
brengen ze waar ooit hun tempel stond, 
nog steeds hun offers. De Gerizim is voor 
de Samaritanen altijd heel belangrijk ge-
weest, meer dan Jeruzalem zelfs. En mis-
schien heeft dat te maken met het feit dat 
zij alleen de boeken van Mozes als hun 
Bijbel beschouwen.

‘Hoor Israël’
Dat brengt ons als vanzelf bij het boek 
Deuteronomium. In hoofdstuk 11 wordt 
verhaald hoe God Israël beveelt bij bin-
nenkomst in het land halt te houden bij 
de twee bergen. Op de Ebal moeten de 
Israëlieten een altaar bouwen met stenen, 
bestreken met witte kalk en beschreven 
met de woorden van de wet. Het altaar 
ligt er nog steeds op een van de flanken 
van de Ebal. Vervolgens moet een aantal 
stammen plaatsnemen tegenover de 
Gerizim en de anderen tegenover de 
Ebal. Levieten zullen met de ark bij zich 
vanaf de Gerizim het volk zegenen en 
vanaf de Ebal de vloek uitspreken over 
iedereen die zich van Gods Woord afkeert 
(Deuteronomium 27:11 e.v.). Dat is hier 
dus gebeurd. Hier ook heeft Jozua de wet 
voorgelezen: “Er was geen woord van al 
hetgeen Mozes geboden had, dat Jozua 
niet voorlas aan de gehele gemeente van 
Israël en de vrouwen, de kinderen en de 
vreemdelingen die met hen mee waren 
gegaan” (Jozua 8:35). De boodschap was 
duidelijk: voordat Israël het land bin-
nengaat om het te bewonen, moet het 

luisteren naar wat God zegt. Dat stempelt 
Israël ook als natie. Het is het volk van 
Sjema Israel, ‘hoor Israël’. En geleid door 
de woorden van God zal het in staat zijn 
om te zijn wie het is (een heilig volk) en 
zijn roeping vervullen om de naam van 
God bekend te maken onder de volken.

Eenmaal weer afgedaald van de Gerizim, 
de berg van de zegen, zullen we nu toch 
aan onze reis naar het zuiden beginnen. 
We volgen het spoor van de aartsvaders 
over een eeuwenoude weg, die ons uit-
eindelijk in Beerscheva zal brengen.

Uitzicht over Sichem op de Gerizim, met rechtsonder de rode daken van Har Bracha.  
| Foto: Deror Avi / CC Wikimedia Commons

Samaritanen tijdens een religieuze bijeenkomst op de Gerizim. | Foto: Flash90

Vrijwilligers helpen in een wijngaard bij het plukken van de druiven. | Foto: Flash90
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De tocht is lang, donker en nat. Wie denkt met een half 
uurtje klaar te zijn heeft het mis. Gewapend met zaklamp, 
waterschoenen en (voor dames) een rok die makkelijk op te 
rollen is, begint de tocht door de tunnel van Hizkia. Buiten 
is het bloedheet, en daarom voelt het water in de tunnel 
lekker fris aan. Na de eerste paar meter zie je echt niets meer 
zonder licht. Plots wordt het een stuk dieper. Vooral kleinere 
mensen zullen merken dat het water een aardig eindje komt. 
Het is maar goed dat het donker is en je je rok mooi hoog 
kan optrekken. De tocht is een belevenis. Na elke bocht ver-
wacht je het licht aan het einde van de tunnel te zien. Maar 
het is pas vele bochten verder als daar de vijver van Siloam 
opdoemt. Hè, hè, het einde.

Maar dat heb je mis! Dit was de tunnel van Hizkia. Nu 
kun je nog terug door een andere tunnel helemaal tot de 
Klaagmuur. Je loopt over een oude weg, een weg die naar de 
tempel ging. Die ervaring is bijzonder. Je ziet de uitgesleten 
sporen. Je hoort bijna het ratelen van wielen op de stenen. 
Langzaam maar zeker gaat de weg omhoog – nog steeds on-

dergronds, alhoewel dat vroeger niet zo was – en verbaas je je 
over wat er nog allemaal over is van het oude Jeruzalem. En 
dan, bijna zonder dat je het door hebt, zie je een ander soort 
muur naast je. En dan herken je het! De Klaagmuur, maar 
dan onder het oppervlak! Het raakt iets diep in je. De enor-
me omvang van de muren, de eeuwen geschiedenis, de we-
tenschap dat mensen uit de Bijbelse tijd dit bouwden en za-
gen. Voelden zij ook die verwondering? Dat indrukwekkende 
moment? Vlak bij de plek te zijn waar ooit de tempel was? En 
nog staat het er. En zelf sta je ernaast en kan je die imposante 
muren zien en aanraken. Misschien zelfs een briefje tussen 
de stenen stoppen.

Nog even een trappetje omhoog klimmen en je staat weer in 
hartje Jeruzalem, op maar een paar meter van het plein bij 
de Klaagmuur. De hitte overvalt je gelijk weer. Alsof je een 
andere wereld in stapt. Te ervaren – en nu ook te weten – dat 
er nog een wereld schuilgaat die je zo op het eerste gezicht 
niet ziet in Jeruzalem, maakt een tunnelexpeditie tot een on-
vergetelijke ontdekkingstocht.

varia

Wapenstilstandlijn 
Golan
De wapenstilstandlijn op de Golan-
hoogte, tussen Israël en Syrië, wordt 
weer hersteld. Dat zijn Israël en 
Rusland overeengekomen. De lijn 
bestond totdat de oorlog in Syrië 
uitbrak. Ook de 235 kilometer lange 
gedemilitariseerde zone wordt weer 
hersteld. Begin augustus zijn vrede-
stroepen van de VN, met steun van 
de Russische militaire politie weer 
patrouilles in het gebied gaan uitvoe-
ren.

Pakistaanse Jood wil 
naar Israël
Waarschijnlijk met in gedachten ‘nee 
heb je, ja kun je krijgen’ stuurde de 
Pakistaanse Jood Fishel Khalid een 
tweet naar een overheidsambtenaar. 
Hij vraagt daarin toestemming om 
naar Israël te reizen. Zijn paspoort is 
namelijk voor alle landen geldig, be-
halve Israël. Toch vindt Khalid dat hij, 
en ook moslims en christenen in zijn 
land, het recht zou moeten hebben 
een religieuze pelgrimage te maken 
naar Israël.

Dronekoerier

Het zat er aan te komen: bezorging 
per drone. Een Israëlisch bedrijf  
gaat deze uitdaging aan in de stad 
Reykjavik in IJsland. Het jonge bedrijf 
Flytrex bezorgt sushi, hamburgers en 
wat je nog meer online in een restau-
rant kan bestellen. Al enige tijd was 
er een vliegroute beschikbaar, maar 
het bedrijf heeft nu toestemming 
voor dertien routes, waardoor het be-
drijf hopelijk echt van de grond komt. 
| Foto: dronebelow.com

T-shirt uit het schap
Misschien bleek met de slogan op 
het T-shirt in de online schappen van 
Amazon wel heel duidelijk wat de 
BDS-beweging (boycot, desinveste-
ren en sancties) nastreeft: Make Israel 
Palestine Again (maak Israël weer 
Palestina). Volgens klagers werd het 
product verkocht als Amazon-pro-
duct; een dag later was het ‘verkoop 
door een partner’. Amazon haalde het 
product hoe dan ook uit het schap 
omdat het niet aan de richtlijnen 
voldeed: producten die intolerantie, 
haat of geweld bevorderen zijn ver-
boden. | Foto: screenshot
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Eng? Welnee! Spannend? Ja! Nat? Ook dat! Wie echt wat wil beleven moet  
zeker de tunnels van Jeruzalem in. En dan niet de tunnels van de Klaagmuur,  

maar de tunnels die daar vlakbij liggen, in de Stad van David.

Prijzenpuzzel

1.  Welk deel van de uitrusting van Israëlische solda-
ten wordt vernieuwd?

2.  Wat is de voorletter van de spreekster die op 12 
september spreekt in Hoornaar?

3.  Bij welke Israëlische badplaats groeit het koraal?
4.  Hoe heet het stripboek waarin het verhaal van 

Israël wordt verteld?
5.  Aan wiens vrouw refereert ds. Willem Glashou-

wer?
6.  Een avontuurlijke belevenis die gaat van de Stad 

van David naar de Klaagmuur.
7.  Welke Joodse maand van bezinning gaat vooraf 

aan het Joods Nieuwjaar?

Puzzel mee en win! Beantwoord onderstaande vragen door deze krant 
te lezen en vul deze in de spiraal hiernaast in. Begin vanuit het midden. 
De eindletter van het antwoord, vormt de beginletter van het antwoord 
op de volgende vraag. Met de letters uit de gekleurde vakjes vormt u de 
oplossing, een bekende apostel. Vul dit antwoord vóór 21 september in 
op cvi.nl/prijzenpuzzel en wellicht wint u een van de prijzen. Uit de goe-
de inzendingen trekken wij vijf winnaars die ieder een kwartetspel met 
prachtige foto’s van het beloofde land, zijn bewoners en feesten krijgen. 
Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.



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

    

 

bankrekening nummer:  
NL12 RABO 0335 5422 39 

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

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

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

Stichting Jaffa-Project Nederland Strijen 
Strijen 

 

 

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

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

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

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

35 JAAR JAFFA INSTITUUT  
30 JAAR STICHTING JAFFA-PROJECT NEDERLAND 

 

facebook: 
Jaffa-Project  
Nederland 

JAFFA blijft op reis, want honderden … 

    

 

bankrekening nummer:  
NL12 RABO 0335 5422 39 

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

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

Stichting Jaffa-Project Nederland Strijen 
Strijen 

 

 

- kinderen zijn nog niet op hun bestemming aangekomen 
- koelkasten zijn nog leeg 
- moeders wachten nog op een herkansing in de maatschappij 
- bejaarden zien uit naar een helpende hand en een luisterend 

oor 

En nog zoveel meer. De noden zijn schrijnend. 
De taken van het Jaffa Instituut zijn nog niet volbracht en daarmee 
ook de onze niet. 

Blijft u meereizen met Jaffa of gaat u mee op reis? 

De resultaten die mede dankzij u kunnen worden bereikt, bieden een 
prachtig uitzicht. 

Wij verwelkomen u graag.  Dankuwel. 
 
 

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

Jan Budding Schilderwerk
Veenendaal

 

Voor al uw schilderwerk,
binnen en buiten!

06-39 675 192

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

voeding, kleding, therapie en verbandmiddelen

WWW.JEMIMA.NL / � nanciele-adoptie

advertenties
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israël

De Joods-Israëlische zanger Yonatan Razel komt in oktober naar Nederland 
voor drie unieke concerten. Het worden bijzondere avonden waarop Joden 
en christenen samen genieten van de muziek en verhalen van één van de 
meest veelzijdige Joodse muzikanten ter wereld.

“Ik kom uit een familie van levieten, de priesters uit de tempel”, zegt Yonatan. “Mijn 
dag bestaat uit Bijbelstudie en het grootbrengen van een groot gezin. Daarnaast geef 
ik concerten in Israël en heel de wereld.”
Dat Yonatan, die zelf in New York werd geboren en inmiddels in Jeruzalem woont, 
optreedt in Nederland is voor hem heel bijzonder: “Mijn vader, opa en vele generaties 
voor hem zijn hier geboren. Mijn grootouders hebben de Tweede Wereldoorlog over-
leefd doordat ze konden onderduiken bij een Nederlands gezin.”

Naast bekende Joodse muziek speelt Yonatan Razel ook eigen liederen, waarvan Vehi 
Sheamda de bekendste is. “Het worden heel bijzondere avonden met muziek, verhalen 
en gebed”, legt Razel uit. “Hopelijk komen er veel mensen, zodat het een muzikaal 
feest wordt.”

De concerten van Yonatan Razel vinden plaats op:
•   maandag 8 oktober om 19.30 uur in theater Flint in Amersfoort
•   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

»  Mis het niet en beleef dit unieke feest mee! Kaarten À € 12,50, inclusief pauzedrankje 
zijn te bestellen via cvi.nl/razel, 033-4220404 of via de bestelkaart bij deze krant.

18 september, vooravond Grote Verzoendag

Bezinningsavond in Kampen

Amersfoort, Schiedam en Assen

Concerten Yonatan Razel

Op de vooravond van Grote Verzoendag, dinsdag 18 september om 20.00 uur, is er in de Bovenkerk in 
Kampen een bezinningsavond met Christelijk Regionaal Koor Voices, onder leiding van Jan Quintus 
Zwart. De overdenking wordt verzorgd door ds. Kees Kant. Het thema is ‘Klein worden voor God’.

Bezinning
Juist in deze tijd waarin onze levens en alle kranten bol staan van oorlogen, conflicten en pijn, is het belangrijk om soms 
afstand te nemen van de hectiek en stil te staan bij het Woord van God. En dat Woord spreekt over eeuwige trouw, over 
alles overwinnende liefde, over Gods prachtige heilsplan met deze wereld. Een vast geloof dat we als christenen met het 
Joodse volk mogen delen.

Het Joodse volk verootmoedigt zich op 19 september tijdens Jom Kipoer, de Grote Verzoendag. In verbondenheid met 
het Joodse volk roept Christenen voor Israël op om aan de vooravond van Jom Kipoer het lijden van al Gods kinderen 
in een bijeenkomst van bezinning en verootmoediging bij God te brengen. Tijdens het bezinningsconcert zal er voorbe-
de zijn voor Israël en voor de gemeente van Christus in de verdrukking.

Concert
Er is koor- en samenzang met 
CRK Voices, onder leiding van 
dirigent Jan Quintus Zwart. 
Muzikale medewerking is er 
verder van Ronald IJmker (orgel), 
Jan Lenselink (vleugel) en Chloë 
Elsenaar (viool).

Locatie en entree
De bezinningsavond vindt plaats 
in de Bovenkerk, aan de Koorn-
markt 28 in Kampen. De toegang 
is gratis, iedereen is welkom.

Israëlisch  
cultuurfestival  
in Nijkerk
Zet het alvast groot in de agenda: in de herfst- 
vakantie organiseren we een Israëlisch cultuur- 
festival in Nijkerk!

Van 19 tot 24 oktober (behalve op zondag) staat het Isra-
elcentrum bol van allerlei activiteiten die iets met Israël 
te maken hebben. Of je nu houdt van eten, muziek, lek-
ker actief bezig wilt zijn of juist heel creatief bent: voor 
iedereen is er wat te doen. Natuurlijk denken we ook aan 
de kinderen, dus het hele gezin is welkom! 

» cvi.nl/cultuurfestival

CRK Voices | Foto: Jan AmseFoto: Dana Friedlander



Het begon allemaal met de Arabische boycot eind jaren 
zeventig. Als instrument hiertegen werd in 1980 het 
Israël Producten Centrum opgericht. Nog altijd staat het 
doel waar het ooit mee begon voorop: op een praktische 
manier tot zegen zijn van Israël. Met de opkomst van de 
BDS-beweging blijkt dat doel nog altijd actueel en nood-
zakelijk. 
Een van de manieren waarop het IPC Israël wil helpen is 
door veel van de inkopen te doen bij startende en kleine 
bedrijven in Israël, waar veel immigranten werken. Dat 
zorgt voor werkgelegenheid. Veel immigranten in Israël 
zijn op deze wijze op weg geholpen bij het opbouwen 
van een nieuw bestaan.

Hoe werkt het precies?
Het IPC is een besloten vennootschap. Er zijn op dit 
moment 230 aandeelhouders, die met elkaar een bedrag 
van E 180.000 hebben belegd. Er waren in het verleden 
meer aandeelhouders, maar doordat mensen zijn over-
leden en de erfgenamen het geld op een andere manier 
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Israël Producten Centrum zoekt nieuwe investeerders

Heeft u al IPC-aandelen?
In juni 1980 richtte Karel van Oordt het Israël Producten Centrum (IPC) op met als doel zoveel mogelijk 
christenen te laten bijdragen aan het welzijn in Israël. Nu, 38 jaar later, heeft het werk zich uitgebreid en 
zoekt het IPC nieuwe investeerders.

wilden besteden, is het teruggelopen. Het werk is 
echter in de loop van de jaren erg uitgebreid.
Op dit moment zijn er 5800 certificaten beschikbaar. 
Elk certificaat kost E 27,50. We zouden deze certifi-
caten graag verkopen, zodat we nog meer Israëlische 
producten kunnen verkopen. Concreet hopen we op 
honderd nieuwe aandeelhouders die samen het bedrag 
van E 159.500 opbrengen. Het betreft dus geen donatie, 
want samen met de huidige 230 aandeelhouders wordt 
u mede-eigenaar van het Israël Producten Centrum. U 
kunt vanaf 20 certificaten aandeelhouder worden van 
het Israël Producten Centrum.
Het is ons in de afgelopen 38 jaar altijd gelukt om, als u 
uw investering terug wilt ontvangen, dat ook te hono-
reren. Ondertussen kopen en verkopen wij met uw 
investering prachtige producten uit Israël. Eénmaal per 
jaar spreken we op de vergadering van aandeelhouders 
met u over het beleid en hoe we samen dit unieke werk 
kunnen uitvoeren.

Tot zegen
In Israël hebben wij als inkoper een heel goede naam. Met 
behulp van 15 vaste medewerkers en 210 vrijwilligers bren-
gen wij Israël dagelijks onder de aandacht van christenen 
in Nederland, maar ook in andere landen van Europa. Het 
is belangrijk dat dit werk voortgezet en uitgebreid wordt. 
Dat is heel goed mogelijk vanuit het nieuwe Israëlcen-
trum in Nijkerk. Fijn als u mee kunt doen dit werk uit te 
breiden tot zegen van Israël en de gemeente. 

»  Wie meer wil weten, vragen heeft, of certificaten 
wil kopen, kan (vrijblijvend) contact opnemen met 
Pieter van Oordt, directeur. Hij is te bereiken via 
pietervanoordt@ipc-nijkerk.nl of 033-2458814.

26 tot 28 oktober

Israëlweekend in Vierhouten
Opnieuw organiseert Christenen voor Israël dit najaar een gezellige en boeiende Israëlconferentie 
op de Veluwe. Komt ook van 26 tot 28 oktober naar conferentiehotel ’t Vierhouterbos in Vierhouten 
voor een inspirerend weekend over Gods beloften en Zijn volk.

Sprekers
Ds. A.H. Groen geeft tijdens het weekend een studie over de tempel. Hij zal ingaan op de achtergronden en de geeste-
lijke lessen voor ons en voor de gemeente. Ds. Kees van Velzen spreekt over Jesaja 40:31: “Maar wie de Heere verwach-
ten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat 
worden.” Héleen Benard zal de prediking op de zondagmorgen verzorgen.

Praktische informatie
U neemt geheel verzorgd deel aan dit 
weekend vanaf E 165,75 (verblijf in drie-
persoonsstudio). Voor verblijf in een 
tweepersoonskamer betaalt u E 179,75 en 
voor een tweepersoonsstudio E 189,75. 
Voor een eenpersoonskamer betaalt u 
E 209,75. Voor slechts E 30 kunt u uw 
verblijf verlengen tot maandag, inclusief 
diner en ontbijt. 
Ook daggasten zijn na aanmelding 
welkom. Voor E 24,75 neemt u een dag 
deel aan het programma, inclusief koffie, 
thee en lunch.

 »  Voor informatie en aanmelding neemt  
u contact op met Pieta Hoverda,  
pholverda@cvi.nl of 033-2458824.

Sprekers uit Israël

6 oktober

Israëlconcert in 
Tholen
Op zaterdag 6 oktober nodigen we u graag uit in de 
Grote Kerk aan het Kerkplein 1 in Tholen voor een 
concert met het Interkerkelijk Mannenkoor Tholen 
onder leiding van Mark Westdorp en het Hineni Symfo-
nie Orkest onder leiding van Lubertus Leutscher. Ook 
treedt een kinderprojectkoor voor u op tijdens dit 
concert. Ds. Willem J.J. Glashouwer verzorgt een medita-
tie. Het concert begint om 19.30 uur. 

»  Entreekaarten kosten slechts € 10,00 per stuk (€ 5,00 
voor kinderen). U kunt deze bestellen door een mailtje 
te sturen aan kaarten@imt-tholen.nl.

Foto: CvI

Foto: Israel Today

In september kunt u twee lezingen bijwonen van 
sprekers uit Israël. Beide lezingen vinden plaats in  
het Israëlcentrum aan de Henri Nouwenstraat 34 
in Nijkerk.

Rabbijn David Portowicz
Rabbijn David Portowicz 
stichtte het Jaffa Instituut, 
waar jonge Israëli’s uit achter-
standsgezinnen hulp krijgen 
in de vorm van voedsel en 
(Bijbels) onderwijs. De altijd 
enthousiaste en charismatische 
rabbijn spreekt op maandag 
3 september om 19.30 uur.

Aviel Schneider
Aviel Schneider woont in 
Jeruzalem en is hoofdredac-
teur van het nieuwsmagazine 
Israel Today. Op donderdag 
13 september spreekt hij over 
het thema: Israël zeventig jaar 
– mensenwerk of Gods werk?

»  Deelname aan deze lezingen is gratis, maar u dient 
zich wel vooraf aan te melden voor deelname via 
bijeenkomst@cvi.nl of 033-2458824.

De Grote Kerk aan het Kerkplein in Tholen. | Foto: met dank



Kinderen in Shavei Darom. | Foto: Shavei Darom

Bijbelstudies over Gods volk

Christus voor Israël
Kees de Vreugd schreef acht Bijbelstudies over Jezus 
Christus die de God van Israël aan de wereld bekend-
maakte en een brug vormde tussen Israël en de volken. 
Vragen die zoal aan de orde komen, zijn: wat betekent 
het dat Jezus een Jood was en als Messias naar het volk 
Israël kwam? Hoe is Jezus Christus een brug tussen 
christenen en Joden? Hoe kan dit ons geloofsleven 
verrijken? Deze boeiende Bijbelstudies zijn geschreven 
voor kringgebruik, maar ook zeer geschikt voor per-
soonlijke studie.

»  Christus voor Israël is te verkrijgen bij Christenen 
voor Israël voor € 7,50. Bel 033-2458824 of ga naar 
cvi.nl/winkel.
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Gebed voor Israël
Als Christenen voor Israël geloven we dat gebed 
voor Israël erg belangrijk is. We geven daarom al 
jaren een gebedsbrief uit met actuele gebedspunten. 
U kunt deze gratis aanvragen via cvi.nl/gebed of  
033-2458824. 
Daarnaast hebben we in het Israëlcentrum in Nij-
kerk een speciale gebedskamer. Hier bidden we als 
medewerkers wekelijks voor het werk. Maar ook 
tijdens een bezoek aan het Israëlcentrum, staat deze 
kamer altijd open om – ook al is ’t maar even – te 
bidden voor Israël. Deze zomer organiseerden we 
ook diverse malen een gebedsuur. We hopen zo het 
gebed voor Israël aan te moedigen en te versterken, 
om gehoor te geven aan de oproep uit Psalm 122:6: 
“Bid voor de vrede van Jeruzalem”.

Zangavond in Drachten
Op vrijdag 14 september is er in Drachten een koor- en 
samenzangavond onder het motto: Zingen voor Israël. 
Muzikale medewerking verlenen het Christelijk Oost-
stellingwerfs Mannenkoor en organist Jannie Oostingh. 
De opening doet ds. Piet Rozeboom en ds. Kees van Vel-
zen spreekt over ‘de herrijzenis van Israël, het verlangen 
naar het Vaderland’. De zangavond vindt plaats vanaf 
19.45 uur in de Christelijk Gereformeerde Kerk Eben 
Haëzer, Houtlaan 27 in Drachten. De toegang is gratis.

Israël-Familiedag in Katwijk
Op zaterdag 6 oktober organiseert de commissie Kerk 

en Israël van de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee 
samen met Christenen voor Israël een Israël-Familiedag 
met als thema ‘Zeventig jaar Israël’. Er is een gevarieerd 
programma met workshops, koor- en samenzang en 
sprekers als Henk Binnendijk en Kees van der Staaij. Mu-
zikale medewerking verlenen mannenkoor Eben Haëzer 
uit Katwijk en organisten Arend Wouters en Sjaak van 
Duijn. Het programma duurt van 10.30 tot 17.00 uur 
en is geschikt voor het hele gezin. Het evenement vindt 
plaats in de Nieuwe Kerk, Voorstraat 74 in Katwijk. Kaar-
ten kosten slechts € 2,50 voor volwassenen inclusief een 
consumptie. Een familiekaart kost € 7,50 inclusief drie 
consumpties. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Chr. Boekhan-
del het Baken, Secretaris Varkevisserstraat 37 in Katwijk, 
of bestel via bijeenkomst@cvi.nl.

Israëlconcertmiddag in Leeuwarden
Op zaterdag 13 oktober organiseert Stadskerk De Wijn-
gaard in samenwerking met Christenen voor Israël een 
unieke Israëlmiddag in Leeuwarden. Hoogtepunt is een 
indrukwekkend concert van het Jeugdorkest Noord-Ne-
derland met medewerking van Micha Gelber, die vertelt 
hoe hij als tienjarig jongetje de Holocaust overleefde. 
De overdenking wordt verzorgd door ds. Henk Poot. 
Voorafgaand aan het concert is er een gevarieerd work-
shopprogramma voor het hele gezin. Het evenement 
begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 18.30 uur (het 
concert begint om 17.00 uur). Locatie is het kersverse 
kerkgebouw van De Wijngaard aan de Mr. P.J. Troelstra- 
laan 147a in Leeuwarden. De entree is slechts € 5,- per 
persoon (inclusief koffie/thee), kinderen tot en met 12 
jaar gratis. Kaarten verkrijgbaar via cvi.nl/13oktober of 
aan de deur (zolang de voorraad strekt).
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Israëlevenementen

Raketbestendig klaslokaal voor Shavei Darom

»  De droom van vrede en rust bestaat nog altijd bij de 
inwoners van Shavei Darom. Ze zijn na hun vertrek 
uit Gaza opnieuw begonnen en willen hun kinderen 
vrede en rust geven. Helpt u mee? Uw gift is welkom 
op NL38 ABNA 0529 310 252 van Christenen voor 
Israël met de vermelding ‘Shavei Darom’. Hartelijk 
dank alvast.

Precies dertien jaar geleden werd de Gazastrook 
door Israël ontruimd. Alle Joden vertrokken,  
hele dorpen. Ze streken her en der neer in Israël. 
In stacaravans en andere tijdelijke huisvesting.  
De droom was: vrede en rust.

Nu wonen de inwoners van Kfar Darom, ooit een 
dorpje in de Gazastrook, in een nieuw dorp: Shavei 
Darom. Het dorp is nog volop in ontwikkeling. Der-
tien jaar is niets als je iets wilt opbouwen. De inwo-
ners willen zich opnieuw inzetten om hun omgeving 
tot bloei te brengen, nu in de Negev, slechts negen 
kilometer van de Gazastrook vandaan. 

Bescherming nodig
Dat Shavei Darom zo dicht bij Gaza ligt, ervaren ze. 
Zeker afgelopen voorjaar en zomer. De dreiging van 
de Hamasraketten was en is zeer reëel. Denk je eens 
in hoe dat is, voor ouders en kinderen, want tot nog 
toe zit de school en kinderopvang zonder afdoende 
bescherming in een trailer. Dat is enorm ingrijpend 
als voor de zoveelste keer het luchtalarm afgaat. In 
september komt er dan eindelijk een school en kin-
deropvang in een raketbestendig lokaal, in plaats van 
de trailer die nu dienstdoet. 

Aankleding lokaal
De aankleding van het lokaal, daar is nog geen finan-
ciering voor. De inwoners van Shavei Darom vragen 
u of u hen wilt helpen. Ze hebben meubels nodig, 
boeken, knutselmateriaal en speciaal speelgoed voor 
therapie. Dat speelgoed is speciaal ontwikkeld om 
kinderen te helpen als ze gespannen zijn door de drei-
ging vanuit Gaza. (MT)
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Sprekers en lezingen
Nu na de zomer het activiteitenseizoen weer aanbreekt, vragen we uw aandacht en gebed voor het  
sprekerswerk van Christenen voor Israël. Dat we trouw aan Gods Woord zullen mogen spreken over  
Zijn plan voor Israël en deze wereld en dat we veel mensen met deze boodschap zullen mogen bereiken.

Komende weken kunt u van Alkmaar tot Hoensbroek 
en van Terneuzen tot Groningen lezingen en semi-
nars bezoeken van een van onze sprekers. Of het nu 
ds. Henk Poot is, Marianne Glashouwer, ds. Jaap de 
Vreugd, Peter Pellemans, ds. Oscar Lohuis of een 
van onze andere sprekers, wat ze gemeen hebben is 
dit: dat ze vanuit de Bijbel meer duidelijkheid willen 
geven over de rol van Israël in Gods plan met deze 
wereld.

Dat is niet zomaar iets. Je kunt heel makkelijk iets 
roepen over wat je leest in de Bijbel. Maar we willen 
recht doen aan Gods Woord. We willen tot zegen 
zijn van Israël. En we willen spreken tot eer van Gods 
heilige Naam. Dat kunnen we niet zelf. Daar hebben 
we de leiding voor nodig van Gods Geest. Bid daarom 
voor de sprekers van Christenen voor Israël. En bid 
voor een open hart bij de toehoorders. Misschien ook 
bij uzelf? We begroeten u graag! 

»  Kijk in de agenda op pagina 25 of op cvi.nl/agenda 
voor een compleet overzicht van onze activiteiten.

Excursies
In september kunt u deelnemen aan twee excursies, naar Haarlem en naar Deventer. Er is beperkt 
plek, dus wees tijdig met aanmelden, via cvi.nl/excursies of 033-2458824.

Woensdag 5 september – Haarlem
We bezoeken vanaf 12.00 uur het Corrie ten Boomhuis onder leiding van Marianne Glashouwer. Deelname bedraagt 6 euro. 

Dinsdag 11 september – Deventer
We bezoeken van 10.45 tot 15.00 uur het Etty Hillesumcentrum onder leiding van Marianne Glashouwer, inclusief 
eenvoudige lunch. Deelname bedraagt 23 euro.

Andrew Tuckers is sinds 1 juli ge-
stopt als directeur bij Christenen 
voor Israël Internationaal. Ds. Kees 
Kant volgt hem op.

Tucker: “Ik heb veertien prachtige 
jaren bij de internationale afdeling van 
Christenen voor Israël gehad. Ik mocht 
helpen het werk van Christenen voor 
Israël in nieuwe landen op te bouwen. 
Het netwerk dat we daarmee opbouw-
den, helpt me nu bij het werk met thinc. 
In ds. Kees Kant heeft de internatio-
nale afdeling een geweldige nieuwe 
directeur, die als predikant de kerk 
van binnenuit kent. Ik kan nu als jurist 
mijn kennis inzetten voor Israël. Ik blijf 
betrokken bij de Europese Coalitie voor 
Israël en zal voor advies betrokken blij-
ven bij Christenen voor Israël Interna-
tionaal.”

»  Zie ook het interview met Andrew 
Tucker op pagina 9.

Komend seizoen geeft drs. Kees de Vreugd twee cursussen Bijbels Hebreeuws: 
een introductiecursus en een cursus voor gevorderden. De cursussen worden 
gegeven op maandagavond. 

Introductiecursus
Nadat we het alefbeet geleerd hebben, gaan we aan de hand van het lezen van Jona 1 
de taal verkennen. Data: 29 oktober, 12 en 26 november, 10 december, 14 en 28 januari, 11 
februari, 11 en 25 maart, 8 april. 

Gevorderdencursus
Voor iedereen die al een beetje Hebreeuws kent. De eerste vijf avonden lezen we teksten 
uit 1 Samuël, de volgende vijf uit Job. Data: 5 en 19 november, 3 december, 7 en 21 januari,  
4 en 18 februari, 18 maart, 1 en 15 april. 

Christenen voor Israël Internationaal

Wisseling van de wacht
Cursussen Bijbels Hebreeuws 
2018-2019

Het levende Woord
Een Joodse traditie legt uit dat de Thora, het 
Woord van God, zeventig ‘gezichten’ heeft. Dit 
houdt onder meer in wat u wellicht wel herkent. 
Bij het lezen van de Bijbel spreekt het Woord op 
verschillende manieren.

Bij een keer lezen, valt u één ding op, maar als u de tekst 
nog eens leest, lijkt het wel alsof de tekst nieuw is en 
op een heel andere manier tot u spreekt, dan de vorige 
keer. Het Woord is levend, want het is het Woord van de 
Eeuwige die met Zijn Geest inzicht verschaft. Daarom is 
het zo belangrijk om het Woord te blijven bestuderen en 
open te staan voor nieuwe inzichten.

De Bijbelstudiematerialen van Christenen voor Israël 
zijn ontworpen om u meer inzicht te geven in de rol en 
betekenis van Israël. Een onderwerp dat eeuwenlang 
onderbelicht is geweest in de kerk, omdat christenen al 
kort na het ontstaan van het christendom zijn gaan gelo-
ven dat alles wat in de Bijbel werd geschreven over Israël, 
is overgegaan op de kerk. Deze vervangingsleer heeft het 
zicht van de kerk op Israël vertroebeld en vertekend.

»  Laat u verrassen en verdiep u in wat het Woord ons 
te zeggen heeft over Israël. Op cvi.nl/winkel vindt u 
onder ‘studiematerialen’ ons aanbod aan Bijbelstudie-
materialen die u hierbij kunnen helpen. 

Ds. Kees Kant | Foto: CvI

Ds. Henk Poot is een van de sprekers van Christenen voor Israël.  
| Foto: CvI

Locatie: Israëlcentrum,  
Henri Nouwenstraat 34, Nijkerk
 
Kosten: € 100,- 
 
Informatie en opgave:  
keesdevreugd@gmail.com
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Groeten uit Savyon
In de buurt van Tel Aviv in Israël ligt het mooie 
dorp Savyon. Al jarenlang zet rabbijn Brodman 
zich daar in via het Joods Studiecentrum om 
Israëli’s uit het hele land meer te leren over het 
Jodendom.

Christenen voor Israël ondersteunt dit werk, niet alleen 
financieel, we bezoeken het centrum met regelmaat met 
bijvoorbeeld onze solidariteitsreizen. Ter gelegenheid van 
het aanstaande Joodse Nieuwjaar stuurt rabbijn David 
Brodman u deze groet:

Lieve vrienden,

In aanloop naar het Joodse Nieuwjaar wil ik jullie zegenen 
met een hart vol succes en voorspoed, een jaar van goede 
gezondheid, kalmte en vervulling van al uw wensen. Rosj 
Hasjana symboliseert vernieuwing en hernieuwing en we 
hopen op een beter en vruchtbaar jaar. Dit is ook onze taak 
en het werk dat we doen in het Joods Studiecentrum: de 
geest van vernieuwing en verfrissing in alle Joodse zaken 
aan al ons publiek, zonder uitzondering.
Jullie standvastige steun aan ons centrum inspireert en 
motiveert ons om door te gaan. Ik dank Christenen voor 
Israël voor zijn hartelijke steun door de jaren heen en de 
hulp bij de voedselpakketten voor de armen in Israël.

Ik wens u een gelukkig nieuwjaar en sjana tova,  
met hartelijke groeten,
Rabbijn David Brodman

Getuigenis: Florencia Postilnikof
“Ik ben een jaar naar les geweest op het Joods Studiecen-
trum. Het was geweldig. Ik ben een immigrant uit Argen-
tinië en ik studeer psychologie aan de open universiteit. 
Mijn vriend Yonatan Kuperk, die ook lessen volgt bij het 
Joods Studiecentrum, en ik genieten van elk moment en 
danken de medewerkers. 
Een van de redenen waarom ik naar Israël kwam was 
omdat ik meer van mijn afkomst wilde weten. Bij het 
studiecentrum troffen we een professioneel en liefhebbend 
team van medewerkers aan en fantastische docenten die 
ons meer vertelden over allerlei onderwerpen. We leerden 
ontzettend veel nieuwe dingen over het Jodendom, over de 
feestdagen, relaties, de geschiedenis van ons volk, en nog 
veel meer. Daardoor voelen we ons meer verbonden met 
het Jodendom én met de staat Israël.”
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Naar Israël ga je met 
Christenen voor Israël!

Loofhuttenreis

20 t/m 27 september E 1495,-

Vogelvluchtreis 
22 t/m 29 oktober E 1395,-

Bijbelreis

22 oktober t/m 1 november E 1775,-

Hartlandreis (VOL)

29 oktober t/m 7 november E 1595,-

Lentereis
8 t/m 15 april E 1375,-

Vogelvlucht 1
29 april t/m 6 mei E 1295,-

Hartland reis

13 t/m 22 mei nog niet 
bekend

Oekraïnereis
22-29 september E 790,-(all in)

Oekraïnereis
1-9 december E 790,-(all in)

Vogelvlucht 2
5 t/m 12 juni nog niet 

bekend

Herfstreis
25 september t/m 2 oktober nog niet 

bekend

Loofhuttenreis
16 t/m 24 oktober nog niet 

bekend

Vogelvlucht 3
21 t/m 28 oktober nog niet 

bekend

Een bezoek aan het Beloofde Land is altijd een bijzondere belevenis. De stad Jeruzalem wordt in de 
Bijbel 802 keer genoemd, Israël 1476 keer en de Joden 245 keer. Wie Israël bezoekt, maakt als het 
ware een wandeling door een geopende Bijbel, in verbondenheid met het Joodse volk.

Het is mede daarom een geweldige en onvergetelijke ervaring. Naast de vele historische plaatsen die we 
bezoeken, zijn er ook diverse ontmoetingen met de inwoners van het land en gaan we langs bij projecten die 
door Christenen voor Israël worden ondersteund. Onze jarenlange contacten in Israël geven de reizen zo een 
bijzondere meerwaarde.

We leven ook in bijzondere tijden. Het volk van God keert na eeuwen terug naar huis. God vervult Zijn belof-
ten. Een reis door Israël én de ontmoetingen met het Joodse volk bieden dan ook een verrassend perspectief. 
De mensen stellen onze aanwezigheid enorm op prijs en worden erdoor bemoedigd. Zelf leert u Israël op een 
bijzondere manier kennen en kunt u uw verbondenheid met land en volk op een praktische manier handen en 
voeten geven. Reizen met Christenen voor Israël is genieten van het beste van Israël. We verblijven in uitsteken-
de hotels, genieten van heerlijk eten en reizen met comfortabele touringcars naar de mooiste plekken van het 
land. Wacht daarom niet langer en boek vandaag nog!

Rabbijn David Brodman | Foto: Jacco Klamer

Joodse les in het Savyon Centrum. | Foto: CvI

Solidariteitsreizen in 2018

Solidariteitsreizen in 2019
Oekraïnereizen 2018

»  Alle genoemde prijzen op basis van halfpension 
in een tweepersoonskamer. Wijzigingen voorbe-
houden.

Foto’s: Shutterstock
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Activiteiten
 
1e pijler: verootmoediging en voorbede
Daarmee komen we gelijk bij de basis 
van ons werk: verootmoediging en 
voorbede. Dat is de belangrijkste pijler 
van Christenen voor Israël. Bij alles wat 
er in en rondom Israël gebeurt, horen 
we het in de eerste plaats te brengen 
voor de troon van de God van Israël. Hij 
is soeverein in alles (Daniël 2:21): “Hij 
zet koningen af en stelt koningen en 
machthebbers aan”. Met als uiteindelijk 
doel alles te doen meewerken aan de 
heerlijke toekomst, de vernieuwing, de 
wedergeboorte van de ganse schepping 
onder Zijn heerlijk koningschap van 
waarheid, gerechtigheid en vrede. 
Elke tweede maand geven we een ge-
bedskalender uit die we verzenden naar 
meer dan 2.500 e-mailadressen en 1.600 
postadressen. Op de dag voor Grote 
Verzoendag hielden we in Amersfoort 
een speciaal bezinningsconcert. We 
deden daarnaast oproepen tot gebed na 
aanslagen of andere aanvallen op het 
Joodse volk. God is getrouw, die ook 
afgelopen jaar op vele wijzen gebeden 
verhoord heeft en Zijn volk beschermd 
heeft. In het nieuwe gebouw aan de 
Henri Nouwenstraat in Nijkerk hebben 
we een gebedskamer ingericht. In-
dividuele personen maar ook kleine 
groepen kunnen hiervan gebruikmaken 
om voor Israël te bidden. 

2e pijler: onderwijs
Een tweede belangrijke pijler van 
Christenen voor Israël is het geven van 
onderwijs. We zijn dankbaar dat we 
daarvoor vele sprekers mogen inzet-
ten, informatie doen uitgaan en grote 
bijeenkomsten organiseren.
 
Spreekbeurten in het land
Meer dan vijftien verschillende spre-
kers verzorgden meer dan driehonderd 
spreekbeurten in kerkelijke gemeentes: 
215 avonden eigen sprekers, 17 avonden 

met sprekers uit Israël, 69 vrouwenbij-
eenkomsten.
Familiedagen
In het kader van vijftig jaar Jeruzalem 
één stad en het feit dat vijftig jaar 
geleden Judea en Samaria bij Israël zijn 
gevoegd, hielden we drie familiedagen 
waar we meer dan tweeduizend men-
sen mochten verwelkomen.
Isrealityweekend
Het voor jongeren van 18 tot 30 jaar 
georganiseerde weekend trok zestig 
jongeren uit vele verschillende kerkelij-
ke gemeenten.
Samenzang
Meer dan zesduizend bezoekers 
bezochten één van de vijftien samen-
zangavonden in het land. Samen met 
het Holland-Koor organiseerden we 
een aantal bijeenkomsten in het land 
die door ruim duizend bezoekers zijn 
bezocht.
Israëlcursus
De Israëlcursus in Nijkerk werd door 
meer dan zevenhonderd geïnteresseer-
den bezocht. De tien sprekers kwamen 
zowel uit Nederland als uit Israël.
Scholen
De afdeling educatie verzorgde 344 
spreekbeurten en presentaties op scho-
len. Ter ondersteuning van het werk op 
de scholen verspreiden we speciaal een 
blad voor kinderen tot twaalf jaar. Dit 
verschijnt vier keer per jaar. De regulie-
re oplage is 3.500 exemplaren. 
Zomertentoonstelling
De zomertentoonstelling Jubeljaar in Je-
ruzalem trok meer dan veertienduizend 
bezoekers gedurende de maanden mei 
tot december 2017. De tentoonstelling 
liep door in het nieuwe pand tot eind 
maart 2018.
Themadagen en provinciedagen
In het nieuwe Israëlcentrum in Nijkerk 
ontvingen we op twaalf provincieda-
gen meer dan 2.100 bezoekers. Op de 
adventbijeenkomst en andere thema-
dagen mochten we ook 1.500 bezoekers 
ontvangen.

Reizen naar Israël en Oekraïne
We mochten zestig studenten van het 
Driestar College uit Gouda in Israël 
begeleiden. Ook organiseerden we 
zes solidariteitsreizen en twee ge-
meentereizen naar Israël met in totaal 
204 deelnemers. Met de inspirerende 
Isreality werkreis in de zomer van 2017 
gingen veertig jongeren mee. Er vonden 
zeven werkreizen naar Oekraïne plaats 
met 108 deelnemers. 
(Sociale) media
De website christenenvoorisrael.nl is 
door meer dan een half miljoen unieke 
bezoekers bezocht. De krant Israël 
Aktueel werd, in een oplage van 65.000 
kranten, verspreid in tien maandelijkse 
edities. De krant van oktober verscheen 
in een oplage van 130.000, waarvan er 
70.000 verspreid werden in iets minder 
dan duizend kerkelijke gemeenten. In 
april 2017 vond de publicatie plaats van 
een speciale glossy Jeruzalem. Er werden 
20.000 exemplaren gedrukt. Er zijn 
zo’n 250.000 nieuwsbrieven verstuurd. 
Voor tieners en jongvolwassenen 
brachten we in een oplage van 16.000 
exemplaren het Isreality Magazine uit. 
Het magazine Israël en de Kerk is in vier 
edities, met een totale oplage van 3.300 

exemplaren per nummer verspreid. Het 
blad Profetisch Perspectief kwam vier 
keer uit in een totale oplage van 2.200 
per nummer. 
Holocaustherdenking
We mochten in januari 2017 een Holo-
caustherdenking organiseren. Daarbij 
waren vierhonderd mensen aanwezig.
 
3e pijler: hulpverlening
De derde pijler van Christenen voor 
Israël is de hulpverlening bij de terug-
keer van het Joodse volk, humanitaire 
projecten in het land Israël en acties 
voor solidariteit:
Alija: We hielpen bij de terugkeer (met-
terdaad of financiering) van 6.000 Jo-
den uit Oekraïne, 120 Joden uit Frank-
rijk, 250 Joden uit India, 5.000 Joden 
uit de andere landen van de voormalige 
Sovjet-Unie en met de eerste opvang in 
Israël van 600 immigranten. Daarnaast 
organiseerden we samen met het Joods 
Agentschap 32 alijaseminars.
Hulp arme gezinnen: We gaven 85.000 
maaltijden via Hineni in Jeruzalem; 
4.800 pakketten voor de feesten voor 
arme gezinnen; 600 voedselbonnen 
voor aankopen in supermarkten; 
20.000 voedselpakketten in Oekraïne; 
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De roeping van Christenen voor Israël is om in deze tijd in de bres te staan voor het Joodse volk en de Joodse staat.  
In 2017 mochten we dat doen met hulp van onze trouwe achterban, die achter Israël staat; in Nederland  

met 60.000 en wereldwijd met meer dan 250.000 gezinnen. Het is een voorrecht om dat te mogen doen, en dan  
ook vanuit het nieuwe Israëlcentrum in Nijkerk, waar we vele Israëlvrienden kunnen ontvangen en we de doelstelling  

kunnen verwezenlijken om christenen te motiveren met hart, hoofd en handen achter Israël te staan.

Bnei Menashe kinderen komen aan in Israël.  
| Foto: Shavei Israel

Activiteiten voor Holocaustoverlevenden bij Reuth. | Foto: Reuth

Verdeling kosten naar bestemming

Bestemming Doelstelling
Projecten Voorlichting Eigen Fondsen 

werving
Beheer en 

administratie
Totaal 2017 Begroot 2017 Totaal 2016

Afdrachten aan organisaties 2.883.978 2.883.978 2.788.984 3.393.974
Eigen aanschaffingen voor 

projecten
154.861

154.861 1.000 281.461
Voorlichting/publiciteit 487.095 354.373 113.509 954.977 929.077 999.282
Personeelskosten 213.436 533.885 284.846 295.926 1.328.093 1.344.349 1.239.199
Huisvestingskosten 32.619 42.399 34.127 40.330 149.475 121.900 146.852
Kantoor- en algemene kosten 89.060 71.288 63.144 63.145 286.637 194.324 329.838
Afschrijving en rente 6.990 17.173 16.550 16.472 57.185 38.479 42.454

Totaal 3.868.039 1.019.118 512.176 415.873 5.815.206 5.418.113 6.433.060



2.500 maaltijden in Joodse weeshuizen 
in Oekraïne; 500 ondersteuningspakket-
ten in Bethlehem en 30.000 maaltijden 
voor de minderbedeelden in Jaffa via het 
Jaffa Instituut.
Holocaustoverlevenden: We financierden 
en waren daadwerkelijk betrokken bij 
80 Holocaustoverlevenden in Oekraïne; 
vijf monumenten ter nagedachtenis aan 
de Holocaust in Oekraïne; 150.000 euro 
directe hulp aan Holocaustoverlevenden 
in Israël. 
Kinderen van Israël: We financier-
den voor vierhonderd scholieren hun 
bijdrage aan het internaat van het Jaffa 
Instituut in Beth Shemesh; tweehonderd 
dagelijkse onderwijsprogramma’s in het 
Educational Centre in Savyon; opvang 
en werk voor Ethiopische meisjes; sa-
men met Collectieve Israël Actie (Keren 
Hayesod) een extra verdieping bij Aleh 
in Jeruzalem, geïnitieerd voor de vijftig-
jarige hereniging van Jeruzalem. 
Solidair met Israël: door het verdelen 
van honderdduizend tulpenbollen met 
kaartjes van gevers; zestig jonge vrijwilli-
gers die in de zomer actief arme gezin-
nen in Jeruzalem hielpen; meer dan 150 
Nederlandse vrijwilligers die werkten bij 
de verschillende projecten, die Christe-
nen voor Israël ondersteunt; actief be-
strijden van anti-Israëlactiviteiten zoals 
BDS (boycot, desinvesteringen, sancties) 
van regeringen en ngo’s.

Plannen voor 2018 en volgende jaren

2018 zal staan in het teken van zeventig 
jaar Israël. Daar zijn zowel onze pro-
jecten als activiteiten en onderwijs op 
gericht. Het wonder dat Theodor Herzl 
in 1897 voorzag en in 1948 bekrachtigd 
mocht worden met het uitroepen van de 
staat Israël door Ben Goerion ligt precies 
zeventig jaar achter ons. Het land is ver-
der opgebouwd en de vruchteloosheid 
en vergetelheid die Mark Twain in 1867 
aantrof, is er niet meer.
De komende jaren zullen in het teken 
staan van scholing en onderwijs. We 
hopen dat in elke kerk en gemeente een 
biddende groep christenen het voor 
Israël wil opnemen. Ook zullen we ons 
inzetten om veel mensen naar Israël te 
brengen om met eigen ogen het wonder 
van Israël te mogen aanschouwen, zodat 
ze ervan kunnen getuigen wat God in 
onze dagen doet.

Voor deze plannen hebben we mooie 
mogelijkheden in Nijkerk gekregen. Niet 
in de laatste plaats met het huren van 
het prachtige Israëlcentrum. Dat biedt 
heel veel mogelijkheden om kerken, 
groepen en schoolklassen te ontvangen. 
Dat dit werk zo tot troost mag zijn van 
Israël en tot zegen van de gemeente van 
de Here Jezus.
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Voedselpakketten voor de armen in Oekraïne. | Foto: CvI

Accountantsverklaring

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samen-
stelling van het vermogen van de Stichting Christenen voor Israël Nederland te Nijkerk 
per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de  
Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor fondsenwervende instellingen RJ 650.

Hoevelaken, 21 juni 2018

Meeuwsen Ten Hoopen Accountants B.V.

Opmerking: Deze accountantsverklaring heeft betrekking op het volledige jaarverslag 
2017. U kunt het volledige jaarverslag over de post ontvangen door overmaking  
van € 5,00 op rekening NL38 ABNA 0529 310 252 onder vermelding van uw naam  
en adres en ‘jaarverslag 2017’. Het volledige jaarverslag is ook online te bekijken op  
cvi.nl/jaarverslag.

Verklaring besteding middelen

Het bestuur verklaart dat alle middelen in het verslagjaar zijn  
besteed in het belang van de doelstellingen.

Nijkerk, 20 juni 2018
Statutaire naam Stichting Christenen voor Israël Nederland
Vestigingsplaats Nijkerk
Rechtsvorm Stichting
Omschrijving  
doelstelling  De stichting heeft als doel christenen op te 

wekken tot solidariteit met en inzet voor Israël. 
Dit bereikt zij door het geven van informatie 
en door het verlenen van hulp. 
De stichting oefent haar werkzaamheden uit 
mede in het verband dat wordt gevormd met 
de te Nijkerk gevestigde Stichting Christians 
for Israël International.

Het bestuur bestaat uit negen personen, die voor een periode van vier 
jaar worden benoemd. De benoeming vindt plaats door de zittende 
bestuursleden. 
Samenstelling bestuur stichting Christenen voor Israël per 31 decem-
ber 2017: W.A. van der Hoff, voorzitter, J. van Dijk, secretaris,  
R. Fluit, penningmeester, ds. B. Haverkamp, bestuurslid, ds. G. Krol, 
bestuurslid, dr. ir. L. Meijer, bestuurslid, F.A. de Lange, bestuurslid,  
ds. C.G. Kant, bestuurslid, D. Vanderputte, bestuurslid

Christenen voor 
Israël is sinds 1999 
in het bezit van het 
CBF-keurmerk.
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Geconsolideerde balans per 31 december 2017

    2017                        2016
EUR EUR EUR EUR

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa 246.459 45.755
Financiële vaste activa 209.076 134.076

455.535 179.831
Vlottende activa
Voorraden 55.000 71.289
Vorderingen en overlopende activa 284.339 231.617
Effecten 1.450 3.414
Liquide middelen 1.421.416 1.721.740

1.762.205 2.028.060

Totaal 2.217.740 2.207.891

Passiva
Reserves en fondsen
- Reserves
  Continuïteitsreserve                     750.000 750.000
  Geoormerkte bestemmingsreserve 141.793 271.662
  Overige reserves 304.192 260.697

1.195.985 1.282.359
- Fondsen
  Bestemmingsfonds bepaald door 

giftgevers 847.896 786.897

Kortlopende schulden 173.859 138.635

Totaal 2.217.740 2.207.891

Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2017

Werkelijk 2017 Werkelijk 2016
EUR EUR

Baten
- Baten particulieren/bedrijven 5.759.860    6.268.886
- Baten als tegenprestatie voor 

levering van:   
    producten en/of diensten 16.156 12.062
Som der baten 5.776.016 6.280.948

Lasten
Besteed aan doelstellingen
- Ondersteuning projecten 3.868.039 4.517.695
- Voorlichting 1.019.118 1.014.561

4.887.157 5.532.256
Werving baten
- Kosten eigen fondswerving 512.176 495.975

512.176 495.975
Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie 415.873 404.829
Som der lasten 5.815.206 6.433.060

Saldo voor financiële baten en 
lasten

-/- 39.190
-/- 152.112

Saldo financiële baten en lasten       13.815 6.379
Saldo van baten en lasten -/- 25.375 -/- 145.733

Resultaatbestemming 2017 2016
Toevoegen/onttrekken aan:
- Geoormerkte bestemmingsreserve -/- 129.869 -/- 137.953
- Overige reserves 43.495 133.462
- Bestemmingsfonds 60.999 -/- 141.242

-/- 25.375 -/- 145.733



Jaar van hoogtepunten

22

2017 was een jaar van hoogtepunten. Vijftig jaar hereniging Jeruzalem. Ter gelegenheid daarvan hadden we een cadeau voor Jeruzalem:  
een extra etage op het pand van Aleh voor de zorg van meervoudig gehandicapten. Eveneens brachten we de schitterende glossy Jeruzalem uit,  

een unieke eenmalige uitgave over van alles wat met Jeruzalem te maken heeft. Ook onze zomertentoonstelling ging over Jeruzalem.  
Maar er was meer: we mochten een nieuw pand in gebruik nemen en u daar ontvangen op onze open dagen – we zijn overigens  

altijd tijdens kantooruren en op zaterdag open, en u bent dan altijd welkom.  
Vanuit de hele wereld keerden Joden terug naar huis. We hielpen in Oekraïne, gaven met seminars voorlichting en deelden voedselpakketten  
aan degenen die dat dringend nodig hadden, verwelkomden Joden uit India op de luchthaven Ben Gurion en mochten meevieren dat al 25 jaar  

lang nieuwkomers een start in Israël kunnen maken via het kibboets-integratieprogramma First Home in the Homeland.  
Met tulpen en shalomkaarten, door vrijwilligerswerk in de gaarkeuken of in arme buurten van Jeruzalem, of met een solidariteitsreis naar Israël:  

op deze en nog veel meer manieren konden we duidelijk maken dat we achter Israël staan. Een jaar waarvan we de zegeningen mogen tellen. 

Eerst geholpen door Koen Carlier 
en zijn team in Oekraïne bij de 
voorbereiding voor vertrek naar 
Israël. Toen een warme opvang in 
de kibboets. Tijdens de festiviteiten 
ter gelegenheid van het 25-jarig 
kibboets-integratieprogramma 
ontmoetten Koen Carlier, Nataliyah 
Krishanovsky en het Oekraïense 
gezin elkaar weer, nu ín Israël.

Vertrekken naar Israël, hoe moeilijk 
is dat en wat komt erbij kijken? 
Daarvoor organiseren we samen 
met het Joods Agentschap beurzen 
en seminars zodat iedereen die dat 
wil, zich kan oriënteren op wat er 
mogelijk is. In 2017 waren dat 32 
seminars in totaal.

Altijd weer spannend: gaat het luk-
ken om voldoende fondsen bij elkaar 
te krijgen om Bnei Menashe uit 
India naar Israël te laten vertrekken. 
In 2017 kwam er in het voorjaar (102) 
en het najaar (162) een grote groep 
aan. Dat kon door uw hulp.

Enkele honderden mensen waren 
in december 2017 naar Lelystad ge-
komen, ondanks de kou. Daar werd 
samen met de Joodse gemeenschap 
de menora aangestoken.

Het nieuwe Israëlcentrum is niet 
alleen voor de medewerkers van 
de organisatie, het is ook een pand 
waar u altijd welkom bent. Speciaal 
ter gelegenheid van de opening 
organiseerden we voor de inwoners 
van elke provincie een open dag. 

Over Jeruzalem valt zoveel te zeggen 
en te schrijven, dat we ter gelegen-
heid van de vijftigjarige hereniging 
van de stad er een speciale glossy 
over hebben gemaakt. 

Al jaren krijgen de armen van Jeru-
zalem maaltijden via de gaarkeuken 
van Hineni (85.000 in 2017). Met 
Rosj Hasjana, Joods Nieuwsjaar, 
kregen de mensen een bijzonder 
pakket uitgereikt. U maakte het mo-
gelijk dat de mensen deze pakketten 
kregen.

Herdenken blijft belangrijk, zeker als 
het om de Holocaust gaat. Daarom 
organiseren we alweer een aantal 
jaar in januari een herdenkings-
bijeenkomst. Op 27 januari wordt 
wereldwijd de Holocaust herdacht, 
de dag waarop in 1945 Auschwitz 
werd bevrijd.

Duizenden en duizenden pakketten 
met voedsel delen we elk jaar uit 
in Oekraïne. De pakketten worden 
vaak met hulp van vrijwilligers uit 
Nederland klaargemaakt en vervol-
gens rondgebracht. Met rijst, bloem, 
olie en suiker helpen we de arme 
Joden en Holocaustoverlevenden 
heel direct.
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Om Joodse kinderen in Oekraïne te 
leren over Israël en over het Joden-
dom organiseren plaatselijke Joodse 
gemeenschappen kinderkampen. De 
kennis is nodig en zorgt ervoor dat 
de kinderen als ze eenmaal volwas-
sen zijn, weten dat er een mogelijk-
heid is om naar Israël te gaan. We, 
of beter: u helpt de kinderen door 
maaltijden te geven.

Met bijzonder veel dankbaarheid 
mochten we zien hoe in nog geen 
jaar tijd een heel nieuw pand werd 
gebouwd, waarin nu het Israëlcen-
trum in gevestigd. Vanaf 2 oktober 
gingen de deuren open aan de Henri 
Nouwenstraat en sindsdien hebben 
we al velen van u mogen begroeten 
in ons nieuwe thuis.

We kunnen maar zoveel uitleggen 
via de krant en de website over ons 
werk in Oekraïne. Daarom bieden 
we u de mogelijkheid om mee te 
gaan op werkreis. In 2017 gingen 108 
mensen mee; ze zagen het werk met 
eigen ogen en hielpen metterdaad 
mee.

Geen weg terug. Dit gezin staat vlak 
voor vertrek naar Israël. Ze laten 
alles en iedereen achter zich. Wat 
bagage en verder niets. Maar dat 
weerhoudt hen niet. In 2017 konden 
we zesduizend Joden uit Oekraïne 
helpen bij hun vertrek naar Israël.

Ze hebben u wat te vertellen, deze 
mensen op de beurs. Zo bereiken 
we velen die het werk en de missie 
van Christenen voor Israël nog niet 
kennen. In 2017 waren we op vier 
beurzen present.

Ter gelegenheid van de vijftigjarige 
hereniging van Jeruzalem gaf u de 
stad een cadeau: extra opvangmo-
gelijkheden voor meervoudig ge-
handicapten bij Aleh, doordat er een 
nieuwe etage gebouwd kon worden. 

Een kaartje uitdelen aan onbeken-
den, op straat of in de winkels. Deze 
enthousiaste mensen deden het met 
liefde. Al jaren vult u de kaarten in. 
De mensen zijn meestal verrast, en 
ook vaak ontroerd als ze zien dat ze 
zomaar van een onbekend persoon 
zo’n bemoediging ontvangen.

Hier ziet u slechts een paar van de 
duizenden tulpen die we eind 2017 
mochten uitdelen, en die in het 
voorjaar van 2018 bloeiden. De be-
woners van Aleh waren ontzettend 
blij met deze Nederlandse groet.

De jaarlijkse zomertentoonstelling 
in ons Israëlcentrum stond in 2017 
in het teken van Jeruzalem. En altijd 
maken we een speciaal opdrachten-
boekje voor de kinderen, zodat ook 
zij plezier aan de tentoonstelling 
beleven. Volgens deze kinderen is dat 
gelukt.

Foto’s: CvI, Shavei Israël, Joods 
Agentschap, Hineni, Aleh
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KEUKEN KOMT. 

U KIEST DE MATERIALEN 
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STAAN OOK NA OPLEVERING 

GARANT VOOR KEUKENPLEZIER!
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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
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www.homekeukens.nl

Arian Verheij | Woord & Geschrift
Nijmegen

Privéles Hebreeuws (Tenach, Misjna, Sidoer)

024 3243 878 | www.arianverheij.nl/hebreeuws

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
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WORDT U TEVEEL OPGESLOKT DOOR UW BEZIGHEDEN? 
Komt hierdoor je geloofsleven in de knel en voelt ontspanning als een verplichting? Herstel de 

balans door coaching en krijg meer grip op je leven. Ik ben een evangelische christen en onafhankelijk Lifecoach.
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geheel vrijblijvend, of bel: 0180-613784.

Bijzondere ontmoetingen is een opbouwend en 
inspirerend boek met verslagen over vergeving 
en verzoening op de Antillen, Aruba en Israël. 
Geschreven door Kees Heijstek.

€18.90 Te bestellen via de boekhandel 
ISBN /EAN 978-90-9029979-2. €18,90
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te Joodse kalender 
1 september 2018
Thoralezing: Ki tavó,  
Deuteronomium 26:1-29:8
Haftarahlezing: Jesaja 60:1-22

8 september 2018
Thoralezing: Nitsavíem,  
Deuteronomium 29:9-30:20
Haftarahlezing: Jesaja 61:10-63:9

15 september 2018
Thoralezing: Wajéleech,  
Deuteronomium 31:1-30
Haftarahlezing: Jesaja 55:6-56:8

10 september 2018,  
Rosj Hasjana (Joods nieuwjaar)
Thoralezing: Genesis 21:1-34;  
Numeri 29:1-6
Haftarahlezing: 1 Samuël 1:1-2:10

11 september 2018, Rosj Hasjana 
(Joods nieuwjaar)
Thoralezing: Genesis 22:1-24;  
Numeri 29:1-6
Haftarahlezing: Jeremia 31:2-20

12 september 2018, Tsom Gedalja 
(Vastendag van Gedalja)

Jom Kipoer (Grote Verzoendag) 
19 september 2018
Thoralezing ’s ochtends:  
Leviticus 16:1-34; Numeri 29:7-11
Haftarahlezing ’s ochtends:  
Jesaja 57:14-58:14
Thoralezing ’s middags:  
Leviticus 18:1-30; Numeri 29:7-11
Haftarahlezing ’s middags: Jona; 
Micha 7:18-20

22 september 2018
Thoralezing: Ha’azínoe,  
Deuteronomium 32:1-52
Haftarahlezing: 2 Samuël 22:1-51

Soekot (Loofhuttenfeest) 
24 september 2018
Thoralezing: Leviticus 22:26-23:44; 
Numeri 29:12-16
Haftarahlezing: Zacharia 14:1-21

25 september 2018
Thoralezing: Leviticus 22:26-23:44; 
Numeri 29:12-16
Haftarahlezing: 1 Koningen 8:2-21

26 september 2018
Thoralezing: Numeri 29:17-22

27 september 2018
Thoralezing: Numeri 29:20-28

28 september 2018
Thoralezing: Numeri 29:23-31

29 september 2018
Thoralezing: Exodus 33:12-34:26; 
Numeri 29:26-34
Haftarahlezing: Ezechiël 38:18-39:16

30 september 2018
Thoralezing: Numeri 29:26-34

1 oktober 2018 
Sjeminie ’atseret (Slotfeest)
Thoralezing: Numeri 29:35-30:1;  
Deuteronomium 14:22-16:17
Haftarahlezing: 1 Koningen 8:54-66

2 oktober 2018
Simchat Tora (Vreugde der Wet)
Thoralezing: Numeri 29:35-30:1; Deu-
teronomium 33:1-34:12; Genesis 1:1-2:3
Haftarahlezing: Jozua 1:1-18

Sprekers

Maandag 3 september
19.30 uur: Nijkerk: Lezing rabbijn 

David Portowicz.  Locatie: Israël-
centrum, Henri Nouwenstraat 34. 
Thema: Hoop voor Israël.

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 Israël.

20.00 uur: Goes: Seminar ds. Henk 
Poot (1/3).  Locatie: Hervormde 
Gem. de Levensbron, Mansholtlaan 
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: PGLO de Hoek-
steen, Lindensteinlaan 1. Thema: 
Israël en de volkeren.

Maandag 10 september
20.00 uur: Purmerend: Lezing ds. 

Jaap de Vreugd.  Locatie: Gebouw 
de Schuilplaats, Rivierenlaan 283. 
Thema: Israël en de volkeren.

Woensdag 12 september
14.30 uur: Hendrik Ido Ambacht: 

Interk. Vrouwenontmoeting met 
Marianne Glashouwer.  Locatie: 
Maranathakerk, P.C. Hoofdsingel 
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, 
Ligthartstraat 68. Thema: De 
terugkeer van de Joden naar 
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. 

Donderdag 13 september
20.00 uur: Nijkerk: Lezing Aviel 

Schneider, hoofdredacteur Israel 
Today.  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34. Thema: 
Israël zeventig jaar! mensenwerk 
of Gods werk? 

Vrijdag 14 september
10.00-15.30 uur: Nijkerk: Studiedag 

predikanten met legerrabbijnen 
David Gaillard en Joram Rook-
maaker en prof. dr. Mart-Jan 
Paul.  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34. Thema’s: 
Het ontstaan en de roeping 
van het Joodse volk; Israël in de 
christelijke prediking. Kosten: 
E 17,50 (inclusief lunch). Opgave 
verplicht: bijeenkomst@cvi.nl of 
033-2458824.

Maandag 17 september
20.00 uur: Tholen: Seminar ds. Henk 

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

Dinsdag 18 september
20.00 uur: Terneuzen: Seminar ds. 

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

19.30 uur: Apeldoorn: Lezing Heleen 
Bénard.  Locatie: Gemeente 
HaDerech, Hofveld 52. Thema: 
Jom Kipoer.

Woensdag 19 september
19.45 uur: Putten: Lezing Ruben  

Ridderhof.  Locatie: Gerefor-
meerde Kerk, Achterstraat 39. 
Thema: Israël en de eindtijd.

20.00 uur: Goes: Seminar ds. Henk 
Poot (2/3).  Locatie: Hervormde 
Gem. de Levensbron, Mansholt-
laan 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, herstelt 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.

19.45 uur: Schoonhoven: Lezing ds. 

Henk Poot.  Locatie: De Ark, 
Groene Singel 10, Schoonhoven. 
I.s.m. regionale commissie Kerk 
en Israël. Thema: Ik heb niets met 
Israël. 

20.00 uur: Wolvega: Lezing ds. Oscar 
Lohuis.  Locatie: Zalencentrum 
de Rank, Kerkstraat 49. Thema: 
De terugkeer van de Joden naar 
Israël.

Woensdag 26 september
20.00 uur: Valkenswaard: Lezing 

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

20.00 uur: Twijzelerheide: Lezing ds. 
Henk Poot.  Locatie: Hervormde 
kerk, Smidswei 1. Thema: Jezus 
en Israël.

Donderdag 27 september
19.30 uur: Groningen: Lezing ds. Jaap 

de Vreugd.  Locatie: Imma-
nuelkerk, Overwinningsplein 
1. Thema: Met Israël naar de 
toekomst.

20.00 uur: Alkmaar: Lezing ds. Henk 
Poot.  Locatie: Orgelzaal Booy, 
Daalmeerpad 13A. Thema: Israel 
en het evangelie van Johannes.

20.00 uur: Dronten: Lezing ds. Kees 
van Velzen.  Locatie: De Open 
Hof, De Zuid 2. Thema: Ruth, uw 
volk is mijn volk en uw God is 
mijn God.

Zaterdag 29 september
10.00 uur: Almelo: Lezing Heleen 

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

Maandag 1 oktober
20.00 uur: Dordrecht: Lezing ds. 

Henk Poot.  Locatie: Andreaskerk, 
Jac. van Heemskerckstraat 19. 
Thema: De Zoon van de Geze-
gende.

Dinsdag 2 oktober
19.30 uur: Rijssen: Lezing ds. Willem 

J.J. Glashouwer.  Locatie: Ont-
moetingskerk, Boomkamp 4. 
Thema: Zeventig jaar Israël.

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

20.00 uur: Wormerveer: Seminar ds. 
Kees van Velzen (1/3).  Locatie: 
VEG, Hennepad 2. Thema: Ruth, 
uw volk is mijn volk en uw God is 
mijn God.

20.00 uur: Rijswijk nbr. Lezing Peter 
Pellemans.  Locatie: Hervormde 
Kerk, Maasdijk 27. Thema: Is Jezus 
los verkrijgbaar van het Joodse volk? 

Woensdag 3 oktober
19.30 uur: Heiligerlee: Lezing ds. Kees 

Kant.  Locatie: Hervormde Kerk, 
Provincialeweg 72. Thema: Joden 
keren massaal terug naar Israël.

19.30 uur: Andel: Lezing Marianne 
Glashouwer.  Locatie: VEG De 
Koningshof, Burg. van der Schans-
straat 50. Thema: Je kunt meer 
dan je denkt. 

20.00 uur: Delft: Lezing ds. Kees van 
Velzen.  Locatie: Bethlehemkerk, 
Floresstraat 2. Thema: Onver-
breekbaar verbonden.

20.00 uur: Rhenen: Lezing ds. Oscar 
Lohuis.  Locatie: Ontmoetings-
kerk, Anjerlaan 1. Thema: Israël 
zegenen in plaats van vervloeken.

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

20.00 uur: Schinnen: Lezing Peter 
Pellemans.  Locatie: Kom en Zie, 
De Breinder 5. Thema: De weder-
opstanding van Israël.

Donderdag 4 oktober
19.30 uur: Urk: Lezing ds. Willem J.J. 

Glashouwer.  Locatie: De Ark, 
Vlechttuinen 4. Thema: Zeventig 
jaar Israël: God is getrouw aan 
Zijn volk.

19.30 uur: Kortessem België: Studie-
avond met Peter Pellemans (1/7). 
 Locatie: Gebouw, Omstraat 50. 
Thema: Focus op Israël.

20.00 uur: Woudenberg: Lezing ds. 
Jaap de Vreugd.  Locatie: KC Eben 
Haëzer, Middenstraat 8. Thema: 
Israël teken van hoop. 

Zaterdag 6 oktober
10.30-17.00 uur: Katwijk: Israël-Fa-

miliedag met ds. Willem J.J. 
Glashouwer, Kees van der Staaij, 
Henk Binnendijk, gemengd 
mannenkoor, workshops.  Loca-

tie: Nieuwe Kerk en het Anker, 
Voorstraat 74. Thema: Zeventig 
jaar Israël. Kaarten E 2,50 via  
Chr. Boekhandel het Baken,  
Varkenvisserstraat 37, Katwijk  
of via 033-2458824. 

Dinsdag 9 oktober
19.30 uur: Lelystad: Lezing ds. 

Oscar Lohuis.  Locatie: Gebouw 
de Hoeksteen, Schouw 24-96. 
Thema: Waarom christenen iets 
met Israël hebben.

20.00 uur: Wormerveer: Seminar ds. 
Kees van Velzen (2/3).  Locatie: 
VEG, Hennepad 2. Thema: Ruth, 
uw volk is mijn volk en uw God is 
mijn God.

20.00 uur: Capelle aan den IJssel: 
Lezing ds. Kees Kant.  Locatie: 
Nieuwe Westerkerk, Valeriusron-
deel 670. Thema: Gods beloften 
voor Israël.

Woensdag 10 oktober
20.00 uur: Bolsward: Seminar ds. 

Henk Poot (1/3).  Locatie: het 
Keerpunt, Burg. Praamsmalaan 
35. Thema: Israël en het evangelie 
van Johannes.

20.00 uur: Zwolle: Lezing Heleen 
Bénard.  Locatie: Sionskerk, 
Glanerbeek 10. Thema: Zeventig 
jaar Israël.

20.00 uur: Hellevoetsluis: Lezing 
Kees van Velzen.  Locatie: Petra-
kerk, Cornelis van Kleiburgstraat 
4. Thema: Zeventig jaar Israël. 

Donderdag 11 oktober
20.00 uur: Capelle aan den IJssel: 

Lezing ds. Oscar Lohuis.  Locatie: 
Ontmoetingskerk, Zevensprong 4. 
Thema: Waarom christenen iets 
met Israël hebben.

Maandag 15 oktober
20.00 uur: Aalsmeer: Lezing ds. Kees 

van Velzen.  Locatie: gebouw 
Mendel. Zwarteweg 98. Thema: 
Romeinen 11, geënt op de edele 
olijf.

Muziek

Vrijdag 14 september
19.45 uur: Drachten: Zangavond. 

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

Dinsdag 18 september
20.00 uur: Kampen: Bezinningscon-

cert.  Locatie: Bovenkerk, Koorn-
markt 28. 

Zaterdag 6 oktober
19.30 uur: Tholen: Israëlconcert 

met Interkerkelijk Mannenkoor 
Tholen, Hineni Symfonie Orkest 
en ds. Willem J.J. Glashouwer. 
 Locatie: Grote Kerk, Kerkplein 
1. Kaarten E 10,00 en kinderen 
E 5,00 via kaarten@imt-tholen.nl.

Maandag 8 oktober
19.30-22.00 uur: Amersfoort: Concert 

Yonatan Razel.  Locatie: Theater 
de Flint, AFASzaal, Coninckstraat 
60. Kaarten E 12,50 via cvi.nl/razel 
of 033-2458824.

Dinsdag 9 oktober
19.30-22.00 uur: Schiedam: Concert 

Yonatan Razel.  Locatie: Theater 
aan de Schie, Stadserf 1. Kaarten 
E 12,50 via cvi.nl/razel of 033-
2458824.

Woensdag 10 oktober
19.30-22.00 uur: Assen: Concert 

Yonatan Razel.  Locatie: Theater 
DNK, Weierstraat 1. Kaarten 
E 12,50 via cvi.nl/razel of 033-
2458824.

Zaterdag 13 oktober
14.00-18.30 uur: Leeuwarden: Isra-

elmiddag met het Jeugdorkest 
Noord Nederland, Micha Gelber, 
ds. Henk Poot en workshoppro-
gramma.  Locatie: Stadskerk de 
Wijngaard, Heliconweg 52. Kaar-
ten via cvi.nl/13oktober of aan de 
deur. Kinderen tot 12 jaar gratis.

Excursies

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.

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 
inclusief eenvoudige lunch.

Extern

Donderdag 13 september
19.45 uur: Hendrik Ido Ambacht: 

Lezing dr. Willem Ouweneel. 
Organisatie en  Locatie: VEG 
Maranatha, P.C. Hooftsingel 73. 
Thema: Het verleden van Israël.

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  
28 september 2018. 
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Israël Aktueel is een uitgave van stichting Christenen voor Israël. Het abonnement is bij de  
donatie inbegrepen. De hoogte hiervan bepaalt u zelf. 

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

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

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

BESTUUR: W.A. van der Hoff (voorzitter), J. van Dijk (secretaris), R. Fluit (penning- 
meester), M. Benard, mr. A.T. Elenbaas-van den Berge, ds. B. Haverkamp, ds. G. Krol,  
dr. ir. L. Meijer, F. de Lange, D. Vandeputte.

REDACTIE: Hoofdredactie: Ds. Oscar Lohuis, ds. Henk Poot 
Eindredactie: Marijke Terlouw | Redactie: Ruben Ridderhof

TECHNISCHE REALISATIE: Novente concept en creatie, Nunspeet

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

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

colofon
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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

Alleroudste Geschiedenis der Mensheid
CLIMAX ATLANTIS 4e druk

Een chronologische uiteenzetting van vele volken
Rekent af met mythen en legenden

3925 v.Chr., 1e Tishri,  Schepping Adam
2869/68-1918 v.Chr.,  Noach
2819/18 v.Chr.,    Roeping Noach,
     50 jaar oud
2819/18-2091 v.Chr.,  Noach in authoriteit
     op aarde
2269-2268 v.Chr.,   De Vloed
2169/68 v.Chr.,    “verspreidt U, a.u.b.”
2069/68 v.Chr.,    Spraakverwarring
2366-1766 v.Chr.,  Shem, type van Chr. Jezus
2091-1845/44 v. Chr., Shem in authoriteit 
     op aarde 
2139-2082 v.Chr.,   Nimrod
1877 v.Chr.,    Veldslag der
     koningen, Abraham 
1725-1625 v.Chr.,   Egyptisch 
     Wereldrijk Atlantis, 
     hoofdstad Atlas
     (Tlas, Itj-tawy)

Ontleend aan de oudste beschikbare dynastieën en koningslijsten en
geschiedenissen van de mens, zoals oude historici en kroniekschrijvers

hebben opgetekend, en wat de archeologie heeft gebracht. De chronologie
en structuur van dit boek zijn gebaseerd op het “Boek der boeken”.

Verkrijgbaar bij de boekhandel: ISBN-nr  978-94-91168-314.     Luxe uitgave €25,00
www.climax-atlantis.nl     auteur: Jan G. Blaauw

1695 v.Chr.,     Joseph voor Pharao Sesostris III (Pharao Khakaure)
1688/87-1681/80 v.Chr.,   De Grote Droogte, wereldwijde hongersnoden en rampen
1695-1630 v.Chr.,    Joseph’s politieke loopbaan in Egypte
1625 v.Chr.,     Uitbarsting Vulkaan Santorini, tsunami, verwoesting
      Nijl-delta einde Atlantis
1445  v.Chr.,     De Exodus van Israël,  Mozes.
1405  v.Chr.,     Doortocht door de Jordaan,  Jozua.
1400 - 1355 v.Chr.,   Asshur-bel-nesheshu (Belochus II, Cushan Rishataïm).
1375 - 1355 v. Chr.,   Asshur-bel-nesheshu op oorlogspad, Wereldoorlog.
1363 - 1355 v. Chr.,   Bezetting van Israël en Onderdrukking. Bevrijding. Othniël.

26 AD, 1e Tishri,   Aanvang Prediking en Werk van Messias tot Eeuwige Redding
      van de 2 en de 10 Stammen Israëls en alle Heidenen!

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

Dr. E.W. Bullinger - 288 blz - 21x14,7 cm - 9789066942691 - € 16,95

God heeft gesproken - De HEERE heeft tot de mens gesproken! 
Dit is het allerbelangrijkste dat ooit in de geschiedenis van de 
mensheid is gebeurd. Volgens Hebreeën 1:1 deed Hij dat op vele 
manieren en op vele momenten door middel van de profeten. 
Het laatst (dat wil zeggen: uitgaande van het moment waarop de 
Hebreeënbrief geschreven is) heeft Hij gesproken in de Zoon, toen 
Hij Zich in Hem openbaarde en het koninkrijk aankondigde.

Het boek Handelingen - Wie dit Bijbelboek doorleest, ontdekt 
dat het een sleutelboek is, dat de historie beschrijft van de overgang 
van de boodschap van Petrus naar die van Paulus. Daarbij gaat het 
van Jeruzalem naar Rome. 
En misschien wel het belangrijkst: het beschrijft - in plaats van de 
start van de kerk - in eerste instantie vooral de voortgang van Israëls 
geschiedenis. Lees dit boek en leer de huidige tijd begrijpen.

H.B. Slagter - 288 blz - 21x14,7 cm - 9789066943612 - € 17,25

AMEN Bijbelmagazine - 13 juli j.l. verscheen nummer 139 
met o.m. de volgende artikelen: ‘De laatste woorden van David’, 

‘Opgewekt door het leven’, ‘Toerusting tot dienstbetoon’, ‘De linnen 
gordel van Jeremia’ en ‘AMEN Actueel’. Neem een abonnement 
op dit 2-maandelijkse blad en/of word Online-abonnee met 
toegang tot meer dan 1400 Bijbelstudie-artikelen! Kijk voor meer 
informatie op www.amen.nl of bel: 0343 594411.

Dr. E.W. Bullinger - 256 blz - 21x14,7 cm - 9789066943308 - € 16,95

De Koorleider - De psalmen zijn veel gelovigen dierbaar. Vaak 
sluit de inhoud naadloos aan bij de praktijk van het geloofsleven. 
De Koorleider bevat een rijke schat aan Bijbelse informatie over de 
psalmen en hun titels; de betekenis van de daarin gebruikte termen 
en van het woord sela en informatie over de ‘bedevaartsliederen’. 
Ook wijst het erop dat de opschriften die in onze Bijbels bovenaan 
de Psalmen staan, daar eigenlijk helemaal niet horen!

Hebt u onze vers-voor-versboeken al bekeken? 
Kijk op www.everread.nl/vers-voor-vers

advertenties



What’s your reality?
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Ik ben er geweest!
Ik ben er geweest! Het land 
waar ik zo graag naar toe 
wilde gaan, het land van 
Gods volk, het land met  
al die tegenstrijdigheden.  

Wat was het een geweldige ervaring!

Niet alleen was het voor mij de eerste keer dat ik 
naar Israël zou gaan, maar ook was het de eerste 
keer dat ik als reisleidster een groep zou begelei-
den. Ik vond het erg spannend, maar had er ook 
ontzettend veel zin in.

De heenreis
Op maandag begon de reis gelijk met het zwaarste 
onderdeel: door al die checks op Schiphol komen 
met een groep van 21 personen! Een hele uitda-
ging, vooral om de groep bij elkaar te houden. 
Gelukkig had ik mijn lieftallige medereisleidster 
Carmen, werkzaam bij Christenen voor Israël in 
Oekraïne, aan mijn zijde (of eigenlijk: als ‘veegwa-
gen’ achteraan de groep zodat we niemand kwijt 
zouden raken).

De Oude Stad
Op dinsdag begonnen we de dag met een be-
zoek aan het indrukwekkende Holocausther-
denkingsmuseum Yad Vashem. Voor een aantal 
reisgenoten was dit de eerste keer in een dergelijk 
museum en het bezoek maakte dan ook veel in-
druk. Het uitzicht vanaf het museum over de stad 
is prachtig, ook in geestelijke zin: Jeruzalem, de 
hoop van de Joden. Hierna hingen we de ultieme 
toeristen uit en wandelden we met een gids door 
het Oude Jeruzalem, genietend van de mooiste 
plekjes in de stad en van de prachtige uitzichten. 
Een broodje falafel als lunch kon hierbij natuurlijk 
niet ontbreken!

De Joodse gemeenschap dienen
Op woensdag mochten we ons inzetten voor de 
Joodse gemeenschap. Een deel van de groep ging 
naar Hineni – een gaarkeuken waar veel ouderen 
en Holocaustoverlevenden een warme maaltijd 
komen halen – om daar de boel eens even goed 
schoon te maken. De rest van de groep ging naar 
de achterstandswijk Kiryat HaYovel, waar met veel 
passie de portieken gewit werden en de tuintjes 
gewied. Het werd ons wel duidelijk hoe afhanke-
lijk beide projecten zijn van vrijwilligers. Dit werk 
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Benefietconcerten 
Yonatan Razel
•  8 oktober: Amersfoort - 

Theater Flint
•  9 oktober: Schiedam - 

Theater Aan de Schie
•  10 oktober: Assen - 

Theater DNK
Info & tickets € 12,50 
(inclusief consumptie): 
cvi.nl/razel

Isrealityweekend
Thema: Eindtijd: horror 
of hoop?  
2-4 november – Lunteren 
€ 59,-
Info & aanmelden:  
isreality.nl/weekend

Agenda 2018

mochten we vier dagen lang doen en gaf erg veel 
voldoening en plezier.

Angsten overwinnen
Op vrijdag brachten we een bezoek aan de Joodse 
nederzetting Sde Bar op de Westelijke Jordaanoever. 
Er was hier een soort van exotische dierentuin, waar 
we onze angsten konden overwinnen door onder 
andere slangen vast te houden. 

Drijven op de Dode Zee
Zaterdagochtend stonden we om half negen klaar 
voor een dagje rondom de Dode Zee. Onze gids 
bracht ons eerst naar een plek bij de Jordaan, waar 
de doopplaats van Jezus zou kunnen zijn geweest. 
Daarna gingen we naar Ein Gedi, waar we een 
mooie wandeling tussen de watervallen hebben ge-
maakt. Wat Ein Gedi zo bijzonder maakt, is dat het 
de plek is waar David zich verborg in de spelonk en 
een stukje van Sauls mantel afsneed. Toch best tof 
dat we, een paar duizend jaar later, op dezelfde plek 
hebben gelopen! De volgende stop was Masada: een 
imposante berg met daarop ruïnes van de paleizen 
die daar door Herodes de Grote waren gebouwd. 
Het was met veertig graden Celsius op de berg wel 
zweten geblazen, dus daarna was het tijd om af te 
koelen: lekker drijven op de Dode Zee!

Aleh
Maandagochtend kregen we een rondleiding bij 
Aleh, waar we niet alleen mochten horen over de 
goede zorg aan meervoudig gehandicapten die daar 
gegeven wordt, maar waar we het ook met eigen 
ogen konden zien. Na nog meer vrijwilligerswerk 
gedaan te hebben, gingen we dinsdagmiddag naar 
Tel Aviv. Wat een verschil met Jeruzalem! Waan je je 
in Jeruzalem in oude tijden, in Tel Aviv kom je in de 
toekomst terecht.

De terugreis
Aangezien de temperatuur toch ook wel een beetje 
hoger lag dan in Jeruzalem, waren vooral het strand 
en de zee erg populair in de groep. Zelfs zo populair, 
dat we op woensdagochtend met een aantal deelne-
mers al om zes uur ’s morgens gingen zwemmen in 
de zee. Het water was heerlijk warm. Wat een leuke 
manier om de reis af te sluiten! Daarna begon de reis 
terug naar huis en konden we terugkijken op een 
mooie en geslaagde tijd. Ik zou zeggen: tot volgend 
jaar in Jeruzalem?!

»  Meer lezen? Kijk op isreality.nl voor meer blogs 
over de reis!

Isrealityweekend over de eindtijd: 
horror of hoop?
•  Wat zijn de feiten over de eindtijd en wat zijn de fabels?
•  Is het Midden-Oosten het toneel van de eindtijd?
•  Wat is het teken van de tijden?
•  Hoe zit het met Jezus en Jeruzalem in de eindtijd?
•  Waarom is de staat Israël een teken van hoop?

Wil je de antwoorden weten? Kom voor maar E 59,- all-in van 2 tot  
4 november naar het mooie Lunteren en ontdek het tijdens het  
Isrealityweekend 2018! 

»  Check voor meer info & aanmelden en het gratis e-book ‘Horror 
of hoop’: isreality.nl/weekend.
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