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De lofzang van Israël

“Halleluja!
Loof God in Zijn heiligdom,

loof Hem in Zijn machtig hemelgewelf.
Loof Hem om Zijn machtige daden,

loof Hem om Zijn geweldige grootheid.
Loof Hem met geschal van de bazuin,

loof Hem met luit en harp.
Loof Hem met tamboerijn en reidans,

loof Hem met snarenspel en fluit.
Loof Hem met helder klinkende cimbalen,

loof Hem met luid klinkende cimbalen.
Laat alles wat adem heeft de Heere loven.

Halleluja!” (Psalm 150)

Aan Israël heeft God zich geopenbaard. De apostel Paulus schrijft aan de 
Romeinen dat hun de woorden Gods zijn toevertrouwd. Daardoor is Israël ook 
een licht voor de volken, voor de hele wereld geworden. Door hen hebben wij 
immers de Bijbel gekregen, met daarin ook de Psalmen. Want wie God leert 
kennen, gaat aanbidden. 
David is een voorbeeld van iemand die grote liefde had voor God. In veel situ-
aties in zijn leven zocht hij oprecht naar Gods wil en leiding. Daarom heeft 
de Heere hem ook heel wat keren bijzondere uitredding en rijke zegeningen 
geschonken. David voelde dan de drang om een lied te schrijven om Hem te 
eren en te loven. Veel van zijn liederen zijn opgenomen in het gebedenboek 
van Israël, de Psalmen. Omdat wij diezelfde Bijbel van Israël hebben doorge-
kregen zijn het ook de gebeden en de liederen van de kerk geworden. 
Wat wij niet moeten vergeten is dat al deze Psalmen vanuit de ervaringen 
en historische achtergronden van het volk van Israël zijn voortgekomen. We 
kunnen niet zomaar alle teksten knippen en plakken en op onszelf toepassen. 
Ze moeten gelezen en uitgelegd worden, rekening houdend met de literaire, 
culturele en historische context. Als we dat doen vinden we vele tijdloze 
waarheden en principes die zeker ook voor ons hier en nu gelden. 
Het Psalmenboek behoort ook onder christenen tot de meest geliefde boeken 
uit de Bijbel. Ook de strijd, de pijn, de verwarring en de klacht worden geuit. 
Velen kunnen zich daar vanuit hun eigen lijden mee identificeren. Maar vooral 
ook het mogen ervaren van troost. Hij is immers de God van alle vertroosting. 
Wat een voorrecht, dat ook wij 
God hebben mogen leren kennen! 
Dat wij, als heidenen, Hem nu 
ook onze Hemelse Vader mogen 
noemen. Ook wij hebben heel 
veel reden om Hem te danken, 
eren en aanbidden.

Danken, eren en aanbidden

oktober 2018 | tisjri 5779

«  ‘Psalm van David’ door Elena Kotliarker  
elenakotliarker.com
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De Psalmen als liederen van Israël

Meezingen 
met Gods volk

Mensen noemen het boek van de Psalmen wel de binnenkamer van het Oude Testament. 
Ze bedoelen daarmee dat hier het hart van het geloof klopt. En dat is ook zo. 

Wat is het prachtig om de psalmen te lezen, te bidden en te zingen.

Er wordt gesproken over geloof en twijfel, over 
verlangen en verwachting, over ootmoed en verge-

ving. Met de psalmen kun je God aanbidden en 
verhogen. Lang voordat wij de levende God 

leerden kennen, werden de psalmen gedicht 
door koning David en door de zonen van 

Korach en Asaf. En in feite was het de 
Heere zelf die deze liederen aan zijn 

volk gaf.

Wij zingen ze nu ook en sommige psal-
men hebben een gouden rand 

gekregen. Psalm 23 
bijvoorbeeld: “De 

Heere is mijn 
herder. Mij 

zal niets 
ontbre-
ken.” Of 
Psalm 84: 

“Het heil 
dat uw altaar 

omgeeft, 
beschermt en 

koestert al wat 
leeft.” Of mijn 

geliefde psalm, 
Psalm 91: “Wie 

in de schuilplaats 
van de Allerhoogste 

is gezeten, vernacht 
in de schaduw van de 

Almachtige.” Het lijkt 
alsof sommige woorden 

met de tijd een verdieping 
gekregen hebben, berijmd 
of niet, ze beroeren de tere 
snaren van het leven met 
God. En wat ben ik blij 

dat we ze in de kerk 
zingen.

De liederen van Jezus
Maar sommige dingen mag ik niet vergeten. 
Bijvoorbeeld dat de psalmen ook door de Here 
Jezus gezongen en doorleefd zijn. Zo spreken ze 
over het lijden van onze Heiland: “Mijn God, mijn 
God waarom hebt Gij mij verlaten?” (Psalm 22) 
“Zelfs mijn vriend, op wie Ik vertrouwde, die mijn 
brood at, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven” 
(Psalm 41, met een verwijzing naar Judas). Of Psalm 
69: “Ik ben een vreemde geworden voor mijn broe-
ders (...) zij lieten mij in mijn dorst azijn drinken.” 
Op de laatste avond voor Zijn sterven, zong Jezus 
aan tafel de lofzang, de Psalmen 113-118: “Ik zal 
wandelen voor het Aangezicht des Heren in de 
landen der levenden” (Psalm 116) en “Ik zal niet 
sterven, maar leven en ik zal de daden des Heren 
vertellen” (Psalm 118).
Met de apostel Petrus mogen we zelfs nog meer 
zeggen, namelijk dat het de Geest van Christus 
zelf was die de dichter van deze psalmen was 
(1 Petrus 1:11).

De Psalmen zijn profetie
Waar ik ook zingend op moet letten, is dat de psal-
men profetisch spreken over Gods verlossing van 
Zijn volk. Psalm 72 bezingt het vrederijk van Gods 
Koning in Sion en eindigt met: “Geloofd zij de Here 
God, de God van Israël, die alleen wonderen doet.” 
En wat te denken van de bedevaartspsalmen (120-
134), die de terugkeer van Israël bezingen en aankon-
digen: “Toen de Here de gevangenen van Sion deed 
wederkeren, waren wij als degenen die dromen” 
(Psalm 126:1), en “Beschaamd zullen worden en 
terugdeinzen allen die Sion haten” (Psalm 129).
We leren van deze psalmen dat de toekomst die God 
belooft, aards is. Het gaat om Gods koninkrijk dat 
zal doorbreken in deze wereld. We zingen ze uit volle 
borst mee, maar soms vergeten we daarbij de eerste 
betekenis.
En wat is het belangrijk dat we de eerste betekenis 
van de Psalmen van Israël blijven waarderen. In de 
binnenkamer van het Oude Testament zingen we 
met Israël mee. We zingen de grootste en mooiste 
dingen, dingen die God ons te zingen geeft en die 
ons hart raken. Maar we zijn gaan meezingen.. Er 
werd al gezongen door Israël zelf.

Ds. Henk Poot is werkzaam als Israëlpredikant 
voor stichting Christenen voor Israël en maakt deel uit 
van de hoofdredactie van deze krant.

Foto: Flash90
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Zijn verbond gedenken
Wat heb ik deze psalm vaak laten zingen: “God zal 
Zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig Zijn 
verbond gedenken.” Ik liet deze Psalm 105 zingen als 
er gedoopt werd. Pas veel later ontdekte ik dat het 
in de psalm zelf om de landbelofte aan Israël gaat. 
“Het verbond met Abraham Zijn vrind, bevestigt Hij 
van kind tot kind”, en dan: “Toen Hij zeide: U zal Ik 
het land Kanaän geven.” Het zou zonde zijn als we die 
belofte bij het zingen zouden vergeten.

Als in Israël ingelijfd
Psalm 87 is ook zo’n beroemd lied. En ik zal niet 
zeggen dat wat de berijming hier laat zingen niet 
waar is. Paulus schrijft erover dat heidenen door hun 
geloof zijn geënt. Wij zijn door het evangelie tot God 
en tot Zijn volk verzameld (zie Romeinen 11). Alleen, 
Psalm 87 bedoelt dat niet. Die zegt dat allerlei volken 
overal geboren zijn, maar dat God bij het tellen van 
de volken zal opschrijven wie er in Jeruzalem gebo-
ren zijn. Het is een lied vol troost voor Joden in de 
verstrooiing! God kent hen allemaal!

De schapen Uwer weiden
In Psalm 79 zingen we: “Zo zullen wij, de schapen 
Uwer weiden, in eeuwigheid Uw lof, Uw eer verbrei-
den” (berijming 1773). De Nieuwe Berijming dicht:  
“O Heer, wij zijn het volk door U verkoren (...) Zo  
gaat een blinkend spoor van lof de eeuwen door.  
Wij prijzen uw genade.” 
Ik zal niet zeggen dat wat wij daar zingen zo fout is. 
Er gaat inderdaad een spoor van lof de eeuwen door, 
ook in de kerk. En in zekere zin zijn wij schapen van 
Gods weiden, van verschillende weiden zelfs. Prachtige 
gedachten. Alleen, de dichter Asaf heeft het over Israël.

‘God zal Zijn 
waarheid nimmer 
krenken, maar 
eeuwig Zijn  
verbond gedenken.’

‘Hen tellen, als in 
Isr’el ingelijfd en 
doen de naam van 
Sions kind’ren 
dragen.’

‘Zo zullen wij, de 
schapen Uwer  
weiden, in  
eeuwigheid Uw  
lof, Uw eer  
verbreiden.’
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De favoriete Psalm van ...   Elly & Rikkert Zuiderveld
Elly: “Psalm 131 boeide mij vanaf de eerste keer dat ik hem las. 
Ik ben niet met de psalmen opgegroeid, dus het was voor mij 
een openbaring. Ik besefte voor het eerst dat ik niet moeilijk 
hoefde te doen, mezelf niet hoefde op te krikken tot een 
hoger niveau, maar gewoon stil en klein mocht zijn. Als een 
tevreden kindje bij zijn moeder. El Shaddai: de borst van God.”

De kracht van de Psalmen
Voor talloze mensen door de eeuwen heen zijn de woorden van de Psalmen een inspiratie  

en een kracht geweest. Deze twee prachtige verhalen van Israël illustreren dit.

Natan Sharansky
In Sovjet-Unie in de jaren zeventig van 
vorige eeuw, was Natan Sharansky een 
bekend voorvechter van het zionisme. 
Hij streed voor het recht van Joden in 
de Sovjet-Unie om naar Israël te emigre-
ren. Het regime was het hier echter niet 
mee eens. In 1977 werd hij gearresteerd 
wegens vermeende spionage voor de 
Amerikanen en uiteindelijk gevangen 
gezet in de beruchte goelagarchipel, in 
Siberië. Daar had hij een klein Psalm-

boekje, dat zijn vrouw hem nog voor 
zijn arrestatie had toegezonden, bij zich.
“Ik had er drie jaar voor gevochten bij 
de autoriteiten om dat boekje bij me 
te mogen hebben. Ik kreeg het op de 
dag dat ik ook een telegram kreeg dat 
mijn vader was overleden. Ik voelde 
me verschrikkelijk omdat ik niet bij 
mijn moeder kon zijn om haar bij te 
staan in dit verlies. Wat kon ik doen? Ik 
besloot dit Psalmboekje te gaan lezen. 
Het is lastig lezen als je kennis van het 
Hebreeuws maar beperkt is, maar als 
je dag in dag uit blijft lezen, begrijp je 
langzamerhand steeds meer. Een woord 
hier, een woord daar, een hele zin ... 
De eerste zin die ik plotseling begreep 
was: “Zelfs al ga ik door een dal van 
diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, 
want Gij zijt bij mij.” Het was zó een 
krachtig gevoel! Alsof koning David 
zelf, mijn vrouw en al mijn vrienden de 
gevangenis in waren gekomen om me 
te ondersteunen. Ineens werden die 
banden van duizenden jaren hersteld en 
voelde ik me precies als koning David 
die deze woorden drieduizend jaar 
eerder schreef. Het gaf me ongelofelijk 
veel kracht!”

Rabbijn Karelitz
Een van de bekendste rabbijnen uit de 
geschiedenis van het moderne Israël, was 
rabbijn Avraham Yeshaya Karelitz (1878-
1953). Toen hij in 1933 naar Israël kwam 
en nog vrij onbekend was in Bnei Brak, 
kreeg hij problemen met zijn spijsvertering. 
Artsen raadden hem aan om dagelijks wat 
beweging te nemen. Het alleen maar zitten 
en studeren was niet gezond. Daarom ging 
de rabbijn dagelijks een half uurtje werken 
in een boomgaard, terwijl hij ondertussen 
de Thora (eerste vijf Bijbelboeken) over-
peinsde.
Er woonde echter naast deze boomgaard 
een oude, zeer vrome man, die meende dat 
deze man in de boomgaard werkte, omdat 
hij geen Thora wilde bestuderen. Dagelijks 
riep hij de rabbijn toe: “Luilak! Ga eens 
studeren. Ga op z’n minst eens de Psalmen 
lezen!” Karelitz antwoordde hem niet, maar 
dacht na enkele dagen: als deze man mij 
dit zo herhaaldelijk zegt, wil de Eeuwige 
misschien dat ik de Psalmen ga bestuderen.
Enige jaren later was Karelitz een bekend 
rabbijn geworden en van heinde en 
verre kwamen mensen naar zijn huis 
om te vragen om advies of een zegen. 
En zo stond hij op een dag ineens oog 

in oog met de oude man die hem had 
toegeschreeuwd toen hij in de wijngaard 
werkte. De man was ziek en een vriend 
had hem meegenomen om te zien of de 
rabbijn hem wilde zegenen. Vol schaamte 
besefte de oude man dat hij een grote 
rabbijn had uitgescholden en toege-
schreeuwd. Stamelend verontschuldigde 
hij zich: “Ik wist niet dat ... Het spijt me 
zo!” Maar rabbijn Karelitz antwoordde: 
“Dat is niet nodig! Dankzij u lees ik nu 
dagelijks uit de Psalmen en het heeft mijn 
leven zó verrijkt! Ik moet ú bedanken.”

Natan Sharansky (tweede van links) met zijn vrouw 
Avital (l) na zijn vrijlating en bij aankomst in Israël 
in 1986 met premier Shimon Peres (tweede van 
rechts) en minister van Buitenlandse Zaken Yitzhak 
Shamir (r). | Foto: GPO

Rabbijn Avraham Yeshaya Karelitz (tweede van 
rechts) bij een besnijdenisceremonie in Tel Aviv.  
| Foto: Wikimedia Commons

Rikkert: “Ik hou van Psalm 2, waarin God spottend lacht om 
de ’koningen’ van deze aarde, hun ijdelheid, hun machtswel-
lust en alle ellende die daaruit voortkomt. Nog altijd actueel 
en een lichte troost in onze droe�eid over zo veel onrecht. 
‘Kust de zoon’ staat er; de zachtmoedigen zullen de aarde 
erven.”
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Geliefde liederen
Al jarenlang organiseert Christenen voor Israël koor- en samenzangavonden onder het motto ‘zingen voor Israël’. 

We vroegen Elisabeth van Rij, die deze avonden jarenlang heeft georganiseerd, welke psalmen het meest geliefd zijn.

5. Psalm 146
“Liefst gezongen 

op de melodie van 

Johannes de Heer. 

’Zalig Hij die in dit 

leven Jacobs God ter 

hulpe heeft’ en in het 

laatste couplet dat 

Hij voor eeuwig zal 

regeren van geslacht 

tot geslacht. ’Sion, 

zing Uw God ter eer, 

prijs zijn grootheid, 

loof de Heer’.”

3. Psalm 105
“Deze psalm zingen we veel 

tijdens de zangavonden. 

Centraal in deze psalm staat 

de uittocht uit Egypte naar het 

beloofde land.”

1. Psalm 23
“Een bekende en zeer 

geliefde psalm met bemoe-

diging en troost. ’Al ga ik 

door een dal van diepe duis-

ternis, U bent bij mij’.”

4. Psalm 68
“Vers 7 is erg bekend, maar op de 

zangavonden zingen we vaak de 

verzen 9 en 12: ’God is de bron, de 

klare wel, springader voor heel Israël, 

uit Hem vloeit louter zegen’, en ’Zijn 

heerlijkheid en hoog bevel staan 

wakend over Israël’.”

2. Psalm 121
“Mijn hulp is van 

de Heer alleen, Die 

hemel, zee en aarde 

eerst schiep en sinds 

bewaarde. Hij, Isr’els 

wachter sluimert niet.”
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w ‘Het hart van de kerk’
Psalmen, zingen, muziek, Israël, die woorden 
zijn allemaal van toepassing op Jan Quintus 
Zwart. Als dirigent van het Holland-Koor 
brengt hij deze onderdelen samen. Maar dat 
kan hij alleen maar doen, omdat voor hem 
persoonlijk Israël en de psalmen van grootte 
waarde zijn. “Elke zondag is het hart van Israël, 
het hart van het Oude Testament, ook in het 
hart van de kerk: de psalmen.”

“Psalmen zijn het centrum van het zingen in de kerk. 
Dat zie je eigenlijk in alle kerkrichtingen van reforma-
torisch tot evangelisch. Met name in die laatste kringen 
zie je dat daar gezocht wordt hoe de psalmen zingbaar 
gemaakt kunnen worden. Zingen van de psalmen is 
een meer actieve geloofsbeleving dan de preek. Ik weet 
wel dat vaak de preek in de dienst centraal staat. Maar 
hoeveel mensen vinden niet juist kracht in de woorden 
van de psalmen? Je kunt er zoveel diepgang uit halen. 
Hoe vaker je ze leest en zingt, hoe meer ze een bodem 
creëren waarop je terug kan vallen. Dat laat zien dat 
psalmen waardevol zijn en rijker dan menig geestelijk 
lied.” 
Voor wat betreft het zingen van de psalmen en de 
muziek die erbij klinkt, mag de lat naar de mening van 

Jan Quintus hoog gelegd worden. “Het behoort tot de 
kunsten. Vroeger zag je dat veel meer weerspiegeld in 
de kerken en de diensten. Een mooi gebouw, kunst-
zinnige ramen, aan van alles werd gedacht. Zou je niet 
eigenlijk het meest kostbare aan de Heere willen geven? 
Over de liedkeuze – psalmkeuze dus – valt ook nog wel 
iets op te merken. Er zijn psalmen met melodieën waar-
van ik denk: wat moet ik ermee! Bijna niet te zingen. 
Tegelijk kiezen we ook graag wat ons past. Psalm 150 is 
daarvan een voorbeeld. Dan zing je ‘laat zich het orgel 
overal’. Maar ja, dat orgel hè, dat staat er echt niet in de 
originele tekst. In de Anglicaanse traditie worden veel 
meer de echte teksten gezongen, minder de berijming 
zoals wij die kennen. Dat vind ik mooi, dicht bij de 
oorsprong blijven.”

Oorsprong
De oorsprong van de psalmen ligt in Israël. Ervaar je 
dat zelf als je psalmen uitvoert?
“Sinds ik Israël heb bezocht lees ik de psalmen anders. 
Ik lees veel meer dat ze in de eerste plaats over land, 
stad en volk van Israël gaan. Het is zoiets als met een 
rode wijn, die kan alleen maar zijn wat het is, als het 
van rode druiven wordt gemaakt. Dat is waarom je zo 
geniet van die wijn. Ik zou iedereen willen zeggen: ga 
naar Israël. Alles wat je leest, de psalmen die je zingt, 
gaan zoveel meer leven.”

De favoriete Psalm van ...
Jan Quintus Zwart
 “Psalm 8, het lofl ied op de schepping. Kijk 
vandaag naar buiten, hoe mooi het is! De 
verantwoordelijkheid die aan ons gegeven is in 
het totaal van de schepping. En tegelijk, hoe 
klein zijn wij in dat alles, en dat Hij dan toch mij 
op het oog heeft.”

St. Norbert College/CC2.0 Flickr
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Wat u nog niet wist 
over de psalmen

Voor talloze mensen door de eeuwen heen zijn de woorden van de Psalmen
 een inspiratie en een kracht geweest. Deze twee prachtige verhalen 

van Israël illustreren dit.

Wist u dat het woord ‘psalm’ uit het Grieks komt 
en dat het eigenlijk te maken heeft met tokkelen 
op snaren? De zanger begeleidt zichzelf op een 
snaarinstrument, een gitaar of een harp of iets 
dergelijks, terwijl hij zingt. 
In het Hebreeuws is het net zo. Het woord mizmor 
heeft dezelfde betekenis van zingen bij snarenspel. 
Overigens, de kern van dat woord, z-m-r, horen 
we terug in het woord klezmer, de naam voor de 
traditionele Joodse muziek uit Oost-Europa. 
Klezmer is een samentrekking van twee 
Hebreeuwse woorden. Het betekent zoiets als 
‘muziekinstrumenten’.
Veel psalmen in de Bijbel worden aangeduid 
met dat woordje mizmor. Bijvoorbeeld Psalm 
92: ‘mizmor, sjier ...’, ’een psalm, een lied voor de 
Sabbatdag’. In veel psalmen wordt er dan ook 
nog een instrument bij genoemd, al weten we 
niet altijd precies welk instrument bedoeld is. 
Bijvoorbeeld: Psalm 4: bij snarenspel; Psalm 5: bij 

fl uitspel. Psalm 150 voert een heel orkest op om 
God te loven, zoals het ook in de tempel gebeurde 
(vgl. 1 Kronieken 23:5). Vierduizend zangers met 
instrumenten stelde David aan, lezen we daar, een 
gigantisch koor en orkest - al deden ze natuurlijk 
niet allemaal tegelijk dienst (vgl. 1 Kronieken 25). 
‘Lofzangers’ worden ze genoemd, die Levitische 
musici, in het Hebreeuws: mehalleliem. Dat is van 
het werkwoord hallel dat we allemaal kennen in 
de samenstelling: Halleluja, ‘Looft de Here’. Hallel 
is iemand lof toezingen, roemen. Dat kunnen 
mensen zijn, maar in de meeste gevallen is het 
voor God bedoeld. En David heeft daar ook instru-
menten voor gemaakt, zoals hij zelf zegt.
Het is de kern van de psalmen: de lofzang 
(Hebreeuws: tehilla). In de Hebreeuwse Bijbel staat 
als titel boven het boek van de psalmen dan ook: 
Tehilliem (meervoud van tehilla). Van snarenspel 
tot klezmer, van stem tot orkest, “laat alles wat 
adem heeft, de Heere loven” (Psalm 150).
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REIZEN 2018-2019

Vogelvlucht | € 1.345,-
22 t/m 29 oktober 2018  

Bijbelreis | € 1.775,-
22 oktober  t/m 1 november 2018  

Lentereis | € 1.375,-
8 t/m 15 april 2019  

Vogelvlucht 1 | € 1.295,-
29 april t/m 6 mei 2019 

2018

Hartlandreis (*)
13 t/m 22 mei 2019

Vogelvlucht 2 (*)
5 t/m 12 juni 2019 

Herfstreis (*)
25 september t/m 2 oktober 2019

Loofhuttenreis (*)
16 t/m 24 oktober 2019 

Vogelvlucht 3 (*)
21 t/m 28 oktober 2019 

2018

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

u  Vliegen op gunstige tijden met recht-
streekse EL AL vluchten

u Reizen met een geopende Bijbel

u  Unieke ontmoetingen met de bevolking 
van Israël

u Gevarieerd programma-aanbod

u  Ervaren reisleiders en Nederlandsspreken-
de gidsen

u  Opbouwend en verdiepend voor je geloof 
en liefde voor Israël

u  Reizen op maat (met bijvoorbeeld familie 
of gemeente) mogelijk!

Benieuwd naar het programma 
of aanmelden voor een van onze 

reizen? Ga dan naar de website van 
onze reisaanbieder Reli Reizen in 
Amsterdam of bel 020-40 444 13.

 pbouwend en verdiepend v
www.relireizen.nl/cvi

(*) De prijzen voor deze reizen worden zo snel 
mogelijk bekendgemaakt. Houd daarvoor Israël Aktueel 

en de website van Reli Reizen in de gaten.*

Nieuw verschenen

Als dauw op de 
Hermon
Als laatste deel van een serie 
over de Psalmen door ds. 
Henk Poot is nu het deel Als 
dauw op de Hermon versche-
nen. Het zijn de woorden uit 
van Psalm 133, waarvan de 
eerste regels velen bekend 
zullen zijn: “Zie, hoe goed 
en hoe liefl ijk is het dat 
broeders ook eensgezind 
samenwonen.” Deze en 
de volgende Psalmen zijn 
onderwerp van de zeventien 
Bijbelstudies in dit boek. 
De studies richten zich op 
groepen en kringen. Maar wie wil, kan met dit boek ook 
prima aan de slag tijdens de eigen stille tijd. De studies 
hebben een pastorale inslag en geven daarnaast regel-
matig aanleiding tot gesprek en nadenken over de kerk 
en Israël.

‘Als dauw op de Hermon’ is te bestellen voor € 9,95, 
via cvi.nl/winkel of 033-2458824. Met kortingsboncode 
‘psalmen’ betaalt u in de maand oktober geen verzend-
kosten.
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Marijke: “Ik verbaas me erover dat deze lofzang in Neder-
land zo weinig wordt geciteerd en gezongen, zeker in het 
gesprek over Israël. Het is voor mij een soort samenvat-
ting van de Bijbel, van wie Jezus Christus is.”

Ruben: “Wat ik mooi vind in deze lofzang, is hoe Simeon 
laat zien dat het ‘heil’ voor Israël alle volken aangaat. Dat 
zie je telkens: God gebruikt Israël als instrument voor het 
heil voor de volken. Dus geen ‘uitverkoren-zijn’ als exclu-
sieve ‘vip-status’, maar ten behoeve van ons.”

Marijke: “Ik heb de betekenis van dat woord ‘heil’ eens 
even opgezocht (zie definitie in kader). Dat woord is een 
soort mini-Bijbel op zich! Dat vind ik ook heel mooi spre-
ken uit deze tekst: voor alle volken. Als je dan bijvoor-
beeld in een gesprek over Israël de vraag hoort ‘en de 
Palestijnen dan?’, dan heb je hier het antwoord: iedereen 
mag delen in dat heil. Maar Israël heeft daarin wel zijn 
eigen rol.”

Ruben: “En deze lofzang laat ook iets zien van de moeite 
van die rol voor Israël. Het is Gods ‘dienstknecht’, Zijn 
getuige. Dat lees je ook in Jesaja 43 (zie kader).”

Marijke: “Waar zie jij die ‘moeite’?

Ruben: “Nou, dat ‘nu laat Gij, Here, uw dienstknecht 
gaan in vrede’ klinkt als een soort verzuchting. Alsof 
Simeon een leven lang heeft gezwoegd om te leven naar 
Gods Woord om zo getuige van God te zijn, en nu ligt het 
vleesgeworden Woord voor hem in het kindje Jezus en 
hij beseft: Hij is de Messias. Mijn inspanningen worden 
beloond.”

Marijke: “Ik voel het ook met Simeon mee. Wat hij zegt 
is niet alleen een mooie theologische volzin, het zit vol 
van emotie. Ik hoor het Simeon bijna zeggen, en daar-
door snap ik wat meer van het wonder dat hij beschrijft. 
En als je je dan afvraagt of hij dit niet gewoon zegt, maar 
waarom het een lofzang is, dan lees je dat eigenlijk zo 
terug in de woorden. Dat is geen keurige zin, dat is een 
lied.”

Ruben: “Maar ik denk ook dat de uitwerking waar 
Simeon zo over juicht nog altijd op zich laat wachten. 
Dat ’licht’ is nog niet overal doorgedrongen en de ‘heer-
lijkheid van het volk Israël’ ... Nou ja, daar lees je weinig 
over in de kranten om het zacht te zeggen. ”

Marijke: “Misschien is de vraag wel: wil je het zien?”

Ruben: “Dat is in zekere zin met heel veel psalmen en 
lofliederen zo. We mogen roemen in wat God heeft 
beloofd. Ook al zien we dat niet wezenlijk, toch spreken 
we er vertrouwen mee uit dat het realiteit zal zijn. Ook 
wat die heerlijkheid van Israël betreft. Denk aan Psalm 
117 (zie kader). Dat maakt de lofzang eigenlijk tot een 
geloofsdaad.”

Marijke: “Net als bidden. De psalmen worden ook wel 
‘het gebedenboek van Israël’ genoemd. En ‘zingen is twee 
keer bidden’, zeggen we ook wel. Ik zou het mooi vinden 
als we dit lied vaker gaan zingen in de kerk. Wat je zingt, 
beklijft meer. Ik onthoud vaak beter wat ik ’s zondags heb 
gezongen, dan wat er is gepreekt.”

Ruben: “Zouden we dan in het zingen ook die realiteit 
dichterbij halen?”

Marijke: “Hoeveel mensen ervaren niet een stukje hemel 
op aarde als ze zingen?”

Als psalmen lofzangen zijn, dan vinden we in Lucas 2 ‘psalm 151’: de lofzang van Simeon.  
Israël Aktueel-redacteuren Marijke Terlouw en Ruben Ridderhof spreken over deze bijzondere lofzang.

De lofzang

Simeon in de tempel. | 1631, Rembrandt van Rijn

Jesaja 43:10

“Volk van Israël, jullie zijn het bewijs dat ik gelijk 
heb. Jullie zijn mijn dienaren. Ik heb jullie uitge-
kozen, omdat ik wil dat jullie mij kennen en me 
vertrouwen. Ik wil dat jullie zeggen: ‘De Heer is  
de enige God. Er is nooit een andere god geweest 
en er zal nooit een andere god zijn’.”  
(Bijbel in Gewone Taal)

Psalm 117

“Loof de Heere, alle heidenvolken; prijs Hem, alle 
natiën. Want Zijn goedertierenheid is machtig over 
ons; de trouw van de Heere is voor eeuwig.”
Het ‘ons’ uit deze Psalm slaat in de eerste plaats op 
Israël. De psalmist roept alle niet-Joodse volken op 
om God te loven om de goedertierenheid en trouw 
die God aan Israël betoont.

 
‘Heil’  
(definitie volgens de dikke Van Dale)

1 welzijn, welvaart, voorspoed
2 gelukkige uitkomst
3 redding, verlossing, toevlucht
4  redding van de ziel, verlossing uit de 

macht van de zonde
5  persoon bij wie de verlossing is, toever-

laat

’Nu laat Gij, Here, uw dienstknecht gaan in vrede, 
naar uw woord, want mijn ogen hebben uw heil 

gezien, dat Gij bereid hebt voor het aangezicht van 
alle volken: licht tot openbaring voor de heidenen en 

heerlijkheid voor uw volk Israël.’
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‘Vervullen is 
niet vervangen, 
maar op een hoger 
niveau brengen!’ 
»  Pagina 7 

Duizend 
Ethiopische Joden 
naar Israël

Nog eens duizend Ethiopische Joden 
krijgen toestemming van Israël om naar 
het beloofde land te komen. Het gaat om 
Joden die al kinderen in Israël hebben 
wonen. Dat maakte premier Nethanyahu 
half september bekend. Al eerder gaf Isra-
el toestemming aan een groep van 1.300 
Ethiopische Joden om in Israël te komen 
wonen. In Ethiopië wonen Joden die 
o  cieel niet in aanmerking komen voor 
terugkeer naar Israël, omdat zij niet met 
documenten kunnen aantonen Jood te 
zijn. | Foto: Flash90

Hulp voor starters 
woningmarkt
De huizenprijzen in Israël stijgen al jaren. 
Vooral in het centrale deel van Israël. Dat 
komt door de grote vraag en de extreem 
lage rente. In tien jaar tijd zijn de prijzen 
bijna verdubbeld. Daarom besloot de Is-
raëlische bank al eerder dat hypotheken 
maximaal 75 procent van de aankoopprijs 
kunnen fi nancieren. Toch blijven de prij-
zen stijgen en komen starters niet meer 
aan bod. Het ministerie van Financiën 
werkt nu een plan uit waardoor starters 
90 procent van de koopprijs als hypo-
theek kunnen krijgen.

Israëlzondag
Op zondag 7 oktober is het weer Isra-
elzondag. In veel kerken in Nederland 
wordt dan deze krant Israël Aktueel 
uitgedeeld, gepreekt over Israël en 
gebeden voor het volk Israël. Bidt u met 
ons mee dat velen komende Israëlzon-
dag mogen horen over onze nauwe 
band met Israël, en dat het niet bij één 
zondag per jaar blijft dat kerken oog 
hebben voor Israël?

In het Judese plaatsje Efrat, even ten zuiden van Jeruzalem, verzamelen Joden 
palmtakken als dakbedekking voor hun loo� ut. Het worden maar 

krakkemikkige bouwsels, zo aan ’t begin van de herfst, als de kans op 
regen in Israël toeneemt. Maar dat is ook de bedoeling.

Het bouwen van de loo� ut is een daad 
van geloof. Het bepaalt je erbij dat je voor 
je levensonderhoud en welzijn niet a� an-
kelijk bent van je eigen inspanningen en 
verworvenheden, maar dat je uiteindelijk 
a� ankelijk bent van Gods voorzienigheid. 
Het doet je stilstaan bij wat je allemaal uit 
Zijn hand hebt gekregen en maakt je nede-
rig over wat je allemaal denkt te bezitten.
De oprichting van de staat Israël luid-
de nog maar zeventig jaar geleden het 
einde in van de grote ballingschap van 
het volk Israël. De enorme hoeveelheid 

verworvenheden van de Joodse staat zijn 
wonderlijk. Economisch fl oreert de staat. 
Israëlische innovaties worden wereldwijd 
toegepast en liggen ten grondslag aan veel 
van de technologische vooruitgangen van 
de laatste decennia. Het Israëlische leger 
is sterk en slagvaardig.
Maar nog altijd wordt Israël bedreigd. Nog 
los van het confl ict met de Palestijnen, 
klinkt uit Iran het geschreeuw van de aya-
tollahs die al sinds de islamitische revolutie 
in 1979 uitspreken dat hun einddoel de ver-
nietiging van de staat Israël is. Die bedrei-

ging wordt steeds reëler. Iraanse troepen 
hebben zich gemengd in de burgeroorlog in 
Syrië en naderen de Israëlische grens steeds 
verder. Bovendien is Libanon in feite een 
Iraanse vazalstaat geworden onder Hez-
bollah. Meer dan honderdduizend raketten 
staan daar op Israël gericht.
Onder die dreiging lijkt de moderne staat 
Israël maar een kwetsbare hut. Gelukkig 
leert het Loo� uttenfeest dat Israël kan 
vertrouwen op de Heere, de Machtige 
van Israël, die sluimert, noch slaapt. 
| Foto: Flash90

Bouwen met vertrouwen

aktueel
israël
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Zuid-Israël
●     Bid voor de bevolking van Gaza, om 

verbreking van het juk van Hamas 
en dat westerse regeringen zullen 
stoppen met het financieren van 
deze terreurorganisatie. Als het ter-
roristen lukt de grens met Israël over 
te steken worden de Joden zonder 
meer vermoord.

●     Bid om bescherming van de Israëli-
sche dorpen aan de grens met Gaza 
– de afstand is minimaal. Kibboets 
Nahal Oz ligt op 780 meter van de 
grens, Be’eri op 4 kilometer, de stad 
Sderot op 700 meter en kibboets 
Kerem Shalom op 300 meter.

●     Van de twee miljoen inwoners in 
de Gazastrook zijn er maar dui-
zend aangesloten bij een van de 
drie kerken. De rest is moslim. Bid 
voor onze broeders en zusters daar, 
maar ook voor hen in Bethlehem, 
Oost-Jeruzalem, Ramallah en Jericho 
waar christenen leven als gedoogde 
minderheid onder een moslimmeer-
derheid.

Voorbede
●     “Ik riep tot de Heere in mijn be-

nauwdheid, en Hij verhoorde mij” 
(Psalm 120:1). “Uit de diepten roep 
ik tot U, o Heere; Heere, hoor naar 
mijn stem. Laat Uw oren opmerk-
zaam zijn op mijn luide smekingen” 
(Psalm 130:1,2).

●     “Heere, ik roep U aan, kom spoe-
dig tot mij, neem mijn stem ter 
ore, wanneer ik tot U roep” (Psalm 
141:1). “Met mijn stem roep ik tot de 
Heere, met mijn stem smeek ik de 
Heere” (Psalm 142:2).

●     “Het doel van het bidden is niet het 
gebed. Het doel van bidden is God.” 
(Abraham Heschel)

Christenen voor Israël
●     Wilt u bidden voor de maandelijkse 

krant Israël Aktueel en de website? 
Dat via deze belangrijke kanalen 
het nieuws over Israël duidelijk 
wordt uitgelegd vanuit de Bijbel, en 
natuurlijk andersom: de Bijbel vanuit 
de actualiteit.

●     Dank dat we door de internationale 
afdelingen van Christenen voor Isra-
el in de hele wereld mogen werken. 
Bid voor de afdeling in Vietnam 
(Azië), Oeganda (Afrika), Australië, 
Noord-Amerika, Roemenië (Europa) 
en Brazilië (Zuid-Amerika).

●     Bid voor de kerk in al zijn verschei-
denheid, om zicht op Israël. Dat de 
kerken in gaan zien dat, alhoewel 
de Holocaust alles in een stroom-
versnelling bracht, de staat Israël 
ontstaan is als vervulling van Gods 
profetisch Woord. 

Pieter Bénard verzorgt al vele jaren het  
gebedswerk van Christenen voor Israël.

Laat het aan God over!
“Zo zegt de Heere, de Heilige van Israël, zijn Formeerder: Zij hebben Mij naar  
de toekomstige dingen gevraagd, aangaande Mijn kinderen – zou u Mij bevel  

geven aangaande het werk van Mijn handen?” (Jesaja 45:11)

Jesaja 45 is een profetie gesproken in een roerige en ver-
warrende tijd. Het Joodse volk zit al jaren in Babel en de 
ballingschap duurt maar voort. Maar er wordt gesproken 
over een nieuwe wereldleider. De man zou zijn opgevoed 
door een herder en toen hij groot was zijn grootvader van 
de troon in Medië gestoten hebben. En nu zegt God met de 
woorden van zijn profeet dat Hij die man gaat gebruiken 
om Zijn volk te verlossen. Hij noemt hem zelfs Zijn gezalf-
de, Zijn Messias.
Maar er staat nog meer in de profetie: Jeruzalem wordt 
herbouwd! De rijkdom van Egypte en Ethiopië zal naar Juda 
toestromen! En Israël wordt verlost met een eeuwige ver-
lossing! Heel Israël zal door de Heere zelf hersteld worden 
in zijn relatie met Hem. En zelfs heel de wereld zal God 
gaan erkennen. Andere goden zullen de mensen niet meer 
in de zin komen! Mensen zullen zeggen, smeken zelfs tegen 
Israël: alleen bij u is God en er is geen enkele andere God!
De Bijbel spreekt grote woorden over een grote toekomst 

en vaak gaat God wegen die wij niet bedacht zouden heb-
ben. Hij heeft alles in handen.
En dan komt de boodschap aan het adres van Zijn volk in 
vers 11: Ik ben de Heilige Israëls. Ik ben de schepper van he-
mel en aarde en Ik wil dat je mij vertrouwt. Laat aan Mij de 
toekomst over en vertrouw Mij Mijn zonen en het werk van 
Mijn handen toe.

Op Israëlzondag zal er weer veel over Israël gesproken 
worden in de kerk. Soms met overtuiging en soms aar-
zelend. Maar wat zou het mooi zijn als we de oproep van 
God horen doorklinken in ons eigen leven en dat we in de 
eredienst op die zondag die oproep opvolgen en bidden: 
Heere, de tijd is verwarrend. Maar wat gaat U doen, in de 
toekomst, in Israël en wat dat betekent dat voor ons? En, 
Heere God, wij als gemeente, wij vertrouwen U uw volk 
toe. U weet hoe het gaat, U weet hoe het moet en U zult 
zorgen voor de vrede van Jeruzalem. Amen.

» Pieter Bénard
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Gebedspunten

Verootmoediging
 

In aanloop naar en op Grote Verzoendag op 19 september werd  
in Israël uitgebreid gebeden om vergeving. Massaal stonden Joden  
wereldwijd stil bij de mate waarin we als mensen tekortschieten  

in onze inspanningen om te leven naar Gods wil.

Onder christenen trekt ‘verootmoedi-
ging’ geen volle zalen. Hoe komt het 
dat we het kennelijk lastig vinden om 
ons te verootmoedigen? Hoe komt 
het dat moderne christelijke liederen 
veelal zingen over genade, liefde en 
overwinning, maar dat schuldbeken-
tenis en verootmoediging achterblij-
ven? De kerken in Nederland slinken. 
Kan dat te maken hebben met onze 
getuigenis? Dat klinkt naar mijn idee 
namelijk steeds vaker als een feel good 
succesverhaal. Om mensen naar de 
kerk te trekken, moet je toch iets posi-

tiefs te bieden hebben? Maar is daarin 
nog ruimte voor de confrontatie met 
onze onvolmaaktheid?
Misschien is dat ook waarom veel 
christenen moeite hebben met Israël. 
Als kerk hebben we Israël eeuwenlang 
genegeerd, geminacht of zelfs ver-
volgd. Dat onder ogen zien, is op zich 
al een vorm van verootmoediging. 
Durven we dat aan? Ik hoop het wel. 
“Wie zijn overtredingen bedekt, zal 
niet voorspoedig zijn, maar wie ze 
belijdt en nalaat, zal barmhartigheid 
verkrijgen” (Spreuken 28:13).

Het was anders
In onze vorige krant meldden wij dat 
de regels voor wapenbezit in Israël 
versoepeld waren en dat iedereen 
die in het leger had gediend een wa-
penvergunning kon krijgen. Dit is 
onjuist. Alleen soldaten uit gevecht-
seenheden met het hoogste niveau 
aan ervaring met wapengebruik kun-
nen een vergunning aanvragen.

Ingezonden
Vertaalkwestie
In zijn artikel ‘Wat de toekomst 
brengen moge’ schrijft Jan van 
Barneveld over Satan die zal 
plaatsnemen in Gods tempel en 
“zichzelf als God zal voordoen” 
(2 Tessalonicenzen 2:5). Mijns 
inziens is deze interpretatie niet 
terecht. De Griekse tekst in 2 
Thessalonicenzen spreekt over 
naos Theou, ‘Gods tempel’, een 
uitdrukking die ook te vinden is 
in 1 Korintiërs 3:16: “Weet gij niet, 
dat gij Gods tempel zijt”. Met 
‘Gods tempel’ doelt Paulus op 
een volgeling van Jezus, dan wel 
de gemeente. ‘Tempel’ is hier een 
metafoor. Wanneer het Nieuwe 
Testament spreekt over de tem-
pel als gebouw, wordt het Griekse 
hieron gebruikt. Omdat hieron en 
naos beide worden vertaald met 
‘tempel’ is dit onderscheid tussen 
de fysieke tempel en de geeste-
lijke tempel komen weg te vallen. 
Dit gaf aanleiding tot de leer van 
Satan/de antichrist die plaats zal 
nemen in de herbouwde tempel.

O. Sabajo

Joden bidden bij de Klaagmuur in Jeruzalem de verontschuldigingsgebeden voorafgaand aan de Grote 
Verzoendag. | Foto: Flash90
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Kanttekening

En de 
Palestijnen 
dan?
Niet zo lang geleden zei iemand dat 
Christenen voor Israël alleen aan Jo-
den denkt en de Palestijnen vergeet. 
Nu is het de belangrijkste missie voor 
onze organisatie om aandacht te 
vragen binnen de kerken wereldwijd 
voor de plaats van Israël in Gods 
heilsplan met de wereld. Daarmee 
ligt onze focus dus vanuit onze missie 
op de Joden. 

Toch gebeurt er achter de schermen 
veel meer. In september was Rabbijn 
David Portowicz uit Israël te gast 
in het Israëlcentrum in Nijkerk. Hij 
heeft zijn hele leven toegewijd aan 
de opvang van kansarme kinderen 
in Israël. Van alle kinderen in Israël, 
zowel Joodse als Palestijnse (Arabi-
sche) leeft zo’n twintig procent onder 
de armoedegrens. Met alle risico van 
verwaarlozing en criminaliteit. David 
Portowicz geeft leiding aan het Jaffa 
Instituut in Israël dat deze kinderen 
opvang biedt en een opleiding. Ze 
krijgen aandacht, zorg, liefde, gezon-
de maaltijden en een goede opleiding 
en begeleiding in de samenleving. 
Zijn instituut staat in Israël hoog aan-
geschreven. Ruim negentig procent 
van de opgevangen kinderen rondt 
met succes een goede opleiding af 
en hebben zo kans op een mooie 
toekomst. Het Joodse instituut vangt 
kinderen op zonder aanzien des per-
soons. Zowel Joodse als ook Pales-
tijnse of Arabische kinderen, gelovig 
en niet gelovig. David ziet dit als zijn 
plicht vanuit de Bijbel. En hij doet dit 
uit liefde voor al die kinderen. Bijzon-
der te zien hoe hij daarover spreekt 
met passie en gedrevenheid.

Toen het Jaffa Instituut werd opge-
richt was Christenen voor Israël een 
van de eerste organisaties die dit 
instituut financieel gingen steunen. 
En nog steeds biedt Christenen voor 
Israël een onmisbare financiële on-
dersteuning aan dit belangrijke werk. 
Dit gebeurt dankzij de vele giftgevers 
die dit uiteindelijk mogelijk maken. 
Veelal de trouwe lezers van deze 
krant. Armoede zou er niet mogen 
zijn in het beloofde land, vinden wij. 
Ook daarover spreekt de Bijbel. Deze 
zomer hebben wederom vele tiental-
len kinderen hun opleiding afgerond 
via het Jaffa Instituut. Onder hen ook 
kinderen van Arabische of Palestijnse 
komaf. Laten we hopen dat ze in 
vrede een mooie toekomst in Israël 
gaan opbouwen.

Ds. Kees Kant is predikant en directeur 
van het internationale werk van Chris-
tenen voor Israël.

Ds. Kees Kant
» kkant@cvi.nl

PA betaalt familie moordenaar

Waar is het protest?

Daarnaast kunnen zijn familieleden rekenen op tegemoetko-
mingen in de kosten voor onderwijs en wacht Jabarin bij vrijla-
ting uit de gevangenis nog een bonus, als het aan de Palestijnse 
Autoriteit ligt. Het vergoedingensysteem zit zo in elkaar dat 
hoe groter de misdaad is, hoe meer geld je ontvangt. In 2017 en 
2018 werd ruim een half miljard euro gebudgetteerd voor deze 
vergoedingen, ongeveer de helft van wat de PA in totaal aan 
buitenlandse steun ontvangt.
Deze perverse financiële prikkel van terreur zint Israël al jaren 
niet en daarom werd in juli van dit jaar met ruime meerderheid 
een wet aangenomen die bepaalt dat Israël deze ‘terreursalaris-
sen’ gaat inhouden op de Palestijnse belastinginkomsten. Israël 
incasseert namelijk namens de PA de belasting bij Palestijnse 
ingezetenen. Dit geld wordt vervolgens overgemaakt aan de 
Palestijnse Autoriteit.

Hoewel de wet in werking is getreden, blijkt Israël nog geen geld 
ingehouden te hebben. Israëlische actiegroepen hebben daarop 

Meer gastarbeiders
De Israëlische industrie kampt met een enorm 
tekort aan arbeidskrachten. Bovendien naderen veel 
Joodse arbeiders in de sector – veelal a�omstig uit 
landen in de voormalige Sovjet-Unie – hun pensi-
oenleeftijd. Minister Eli Cohen van Economische 
Zaken besloot daarom meer gastarbeiders toe te 
laten in Israël. Om hen te trekken, vult de regering 
hun salaris aan met een premie. Bedrijven moeten 
wel kunnen aantonen dat ze geen werknemers heb-
ben kunnen vinden onder de Israëlische bevolking 
voordat ze gastarbeiders in dienst nemen.

Bijzonder verhaal
Binnenkort verschijnt bij uitgeverij Atlas Contact 
een boek van Jan Brokken over hoe de Nederlandse 
plaatsvervangende consul in Litouwen, Jan Zwar-
tendijk, tijdens de Tweede Wereldoorlog duizenden 
gevluchte Joden uit Polen het leven redde. In een 
serie podcasts vertelt Jan Brokken over deze bijzon-
dere geschiedenis, wat Zwartendijk dreef, verhalen 
van de overlevenden en de actualiteitswaarde van 
het verhaal. 

»   Beluister de podcast op cvi.nl/zwartendijk.k
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Navigeren met geluid
Israëlische wetenschappers hebben een robot ontwikkeld die 
met behulp van echolocatie kan navigeren. De wetenschappers 
lieten zich daarvoor inspireren door de vleermuis die door het 
uitstoten van een geluidssignaal op basis van de echo’s in het 
donker zijn weg kan vinden. De ‘Robat’, zoals hij werd gedoopt, 
is de eerste volledig autonome robot die helemaal met echoloca-
tie kan navigeren. Die technologie kan veel betekenen voor au-
tonome voertuigen die een vreemde omgeving in kaart moeten 
brengen om er veilig doorheen te bewegen.

De ‘Robat’. | Foto: Itamar Eliakim

Op 16 september stak een Palestijnse jongen de Joodse Ari Fuld dood. Westerse media besteedden  
hier nauwelijks aandacht aan. De familie van de zeventienjarige Khalil Yusef Ali Jabarin  

ontvangt de komende drie jaar maandelijks 1400 sjekel (335 euro per maand, 12.000 euro totaal)  
van de Palestijnse Autoriteit (PA) uit het zogenaamde ‘martelarenfonds’.

bij de overheid aangedrongen dit zo snel mogelijk te gaan doen. 
Volgens een woordvoerder van een van deze groepen had de 
dood van Ari Fuld wellicht voorkomen worden als de dader had 
geweten dat er geen financiële vergoeding voor zijn misdaad zou 
zijn.
In diverse landen hebben de Palestijnse terreurvergoedingen 
tot protesten geleid. Australië steunt de PA niet langer recht-
streeks, maar via de VN. Het Amerikaanse congres kortte het 
budget van de PA aanzienlijk, tot de PA aantoonbaar ophoudt 
deze vergoedingen uit te keren. Ook in Europese landen zijn 
de terreursalarissen ter discussie gekomen, maar hier is vrijwel 
alleen maar symboolpolitiek uit gekomen. Zo nam Noorwegen 
genoegen met een toezegging van de PA dat de Noorse steun 
niet voor deze vergoedingen zal worden gebruikt. In Nederland 
zijn wel Kamervragen gesteld, maar geen financiële consequen-
ties gesteld voor de PA.

Foto’s van terroristen die in Israël aanslagen hebben gepleegd worden als ‘martelaren’ tentoongesteld langs de straat in Ramallah. | Foto: Flash90



Als het volk Israël de Jordaan over-
steekt, moeten twaalf mannen een 
steen meenemen uit het midden 
van de rivier en die rechtop zetten. 
Wanneer hun kinderen zullen vragen: 
“Wat betekenen deze stenen voor u?”, 
dan moeten hun ouders zeggen, dat 
het water van de Jordaan werd afgesne-
den voor de ark van het verbond van 
de Heere. Daarom zullen deze stenen 
voor de Israëlieten tot een gedenkte-
ken zijn tot in eeuwigheid (Jozua 4:6-
8). God laat het volk tekenen oprichten 
om te zorgen dat Zijn weg met het volk 
herinnerd en verteld wordt. Het moet 
door de eeuwen heen doorverteld 
worden (Psalm 78:1-4).

Kinderbijbel
Ik herinner me heel goed, dat mijn 
moeder uit de kinderbijbel voorlas. Het 
gebeurde elke dag. De ene keer nog 
snel even, de andere keer uitgebreid. 
Eerlijk gezegd kan ik me van geen van 
die keren herinneren wat er gelezen 
werd. Ik weet wel waar we zaten en 
hoe het voelde om bij haar te zijn en te 
merken dat ze tijd voor me had. Ook 
dat het belangrijk was en eigenlijk niet 
overgeslagen mocht worden. Het was 
een manier, waarop ik meekreeg dat de 
liefde voor God het belangrijkste is in 

het leven en terugkijkend werd daar de 
basis gelegd voor mijn geloof.

God leren kennen
Om iemand goed te leren kennen is 
het belangrijk veel met hem of haar 

om te gaan. Je bouwt zo een relatie op 
en leert hoe hij of zij reageert, denkt 
en handelt. Zo is het ook met God. 
Door tijd met Hem door te brengen, 
Zijn Woord te lezen, door Hem te 
ontmoeten als anderen erbij zijn, leren 
we Hem kennen en gaan we begrijpen, 
hoe hij handelt. 

Bijzondere tijd
Wat dat betreft leven we in een bijzon-
dere tijd. Veel woorden die voor onze 
grootouders verborgen waren, komen 
nu tot leven. De profetieën in het 
Oude Testament gaan voor onze ogen 

in vervulling. God brengt Israël thuis in 
zijn eigen land.  
Het land, waar Abraham als vreemde-
ling woonde en dat Jozua binnentrok. 
Het land waar David koning was en 
Jezus rondtrok. Het land waar de 

tabernakel heengebracht werd en de 
tempel stond. Dat mocht ik al leren 
van mijn vader en moeder. We zien het 
gebeuren en kunnen het onze kinde-
ren vertellen. Gewoon door met hen 
de Bijbel te lezen en te leren snappen, 
hoe God handelt. Daar kunnen we 
niet genoeg tijd voor maken. Een Joods 
kind op de Joodse school het Cheider 
besteedt daar wel drie uur per dag aan!
Frank van Oordt is hoofd van de afde-
ling educatie bij Christenen voor Israël. 
 
Frank van Oordt is hoofd van de afdeling 
educatie bij Christenen voor Israël.
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Leren leidt tot doenJodenhaat
In psalm 83 schreeuwt Asaf uit: “O 
God houd u niet stil, (…) want zij 
zeggen: Komt laten wij hen als volk 
verdelgen, zodat aan de naam van 
Israël niet meer wordt gedacht.” Vele 
Joden hebben deze woorden telkens 
herhaald, tot in onze dagen, en niet 
geheel zonder reden.

Het lijken misschien kleine voorvallen 
zoals onlangs die vrouw in een Neder-
lands ziekenhuis die een armbandje 
met Hebreeuwse letters omhad en de 
verpleegster die weigerde haar verder 
te verplegen. Of Kamerlid Kuzu die 
weigerde de hand te drukken van de 
premier van de Joodse staat. Iedereen 
vindt het normaal dat het boek Mein 
Kampf van Adolf Hitler gewoon weer 
in de boekhandel te koop is. 
Rabbijn Sachs uit Engeland sprak on-
langs in de Eerste Kamer van Engeland 
wat mij betreft historische woorden 
over de Jodenhaat die weer volop 
aanwezig is in de West-Europese 
samenleving. Het heeft zich vermomd 
als antizionisme en ongefundeerde 
belastering van de Joodse staat.
De leider van de arbeiderspartij in En-
geland, Corbyn, heeft het gepresteerd 
om een paar jaar geleden aanwezig te 
zijn bij de herdenking van de omgeko-
men terroristen die de verschrikkelijke 
moordpartij op Israëlische atleten in 
1972 in München op hun geweten 
hadden. Corbyn mag al zijn gram 
uiten tegen de Joodse staat. Hij komt 
daar mee weg en het levert hem zelfs 
stemmenwinst op.
Veertig procent van de Joden in Enge-
land heeft in een enquête aangegeven 
dat zij Engeland zullen verlaten als 
deze arbeidersleider aan de macht 
komt. En weet u, verhuizen naar een 
ander land doe je niet zomaar, dan is 
er echte angst.

We horen vaak bij herdenkingen van 
de Holocaust: dit nooit meer, of: 
dit mag nooit meer gebeuren, maar 
ondertussen ettert er een ontsteking 
en er is niemand die hem radicaal 
wegsnijdt. Er is een klimaat ontstaan 
waarin de haat van Joden als de tijd 
er rijp voor is zomaar naar boven kan 
komen.
Het is echter onze plicht onze mond 
open te doen. U en ik mogen am-
bassadeurs zijn van de Joodse staat. 
In Sion, Jeruzalem geeft God de 
zegen, en daar mogen u en ik iets van 
meekrijgen. Want de God van Israël 
sprak tot Abraham: “Ik zal zegenen 
die u zegent, en vervloeken die u 
vervloekt”. Laten wij zo staan om de 
nakomelingen van Abraham, Isaak en 
Jakob, ja, vandaag nog!
 
 
Roger van Oordt is directeur van  
Christenen voor Israël

Dat is een zin in de Talmoed die eigenlijk samenvat, waarom Joden zo intensief  
de Bijbel bestuderen. Door te studeren op het Woord van God, zul je begrijpen  
hoe Hij handelt en zul je willen leven volgens Zijn Woord. Zo is het volk Israël  

bewaard in de verstrooiing door de eeuwen heen. 
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Roger van Oordt 
» rvoordt@cvi.nl

Joodse kinderen krijgen Bijbelonderwijs. | Foto: Flash90

‘Eerlijk gezegd kan ik me van 
geen van die keren herinneren 
wat er gelezen werd.’
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Mohammed en Tamar 
populair
Elk jaar inventariseert Israël rond het 
Joodse nieuwjaar wat de populairste 
namen zijn voor baby’s. De top wordt 
dit jaar aangevoerd door Mohammed 
voor jongens en Tamar voor meisjes. 
Andere populaire jongensnamen zijn 
Yosef, Ariel, Omar, Adam en Daniel. 
Voor meisjes is dat Abigail, Miriam, 
Sarah, Adele, Yael en Shira.

Graanmysterie ontrafeld

De bevolking op onze aarde groeit, 
maar de groei van de productie van 
graan loopt daar steeds verder op 
achter. Een voedseltekort dreigt in 
de toekomst. Maar tot nog toe was 
het wetenschappers niet gelukt de 
‘genetische code’ van graan te ont-
rafelen – te complex. Een Israëlisch 
startend bedrijf ging de uitdaging 
aan – en met succes. Het belang van 
deze ontdekking is buitengewoon en 
zal waarschijnlijk pas echt zichtbaar 
worden in de toekomst. | Foto: Flash90

Geen confederatie
Er wordt nog weleens aan voorbijge-
gaan dat het zogenoemde ‘Pales-
tijnse vraagstuk’ niet alleen in Israël 
speelt. Ook in Jordanië wonen sinds 
jaar en dag Palestijnen. Over een 
toekomstperspectief voor hen wordt 
nooit gesproken. De VS deden Jorda-
nië een voorstel om te overwegen tot 
een confederatie te komen met de 
Palestijnse Autoriteit. Jordanië is stel-
lig in zijn reactie. Een link tussen het 
land en de gebieden in kwestie (Judea 
en Samaria) “is niet bespreekbaar”.

Waarschuwing

De voormalige opperrabbijn van 
Groot-Brittannië Jonathan Sack is 
verontrust over de veiligheid van 
Joden in het land. Hij waarschuw-
de de toehoorders van de BBC dat 
Joden overwegen het land te verlaten 
vanwege het antisemitisme. Sacks: 
“Als de mensen de woorden horen 
die gesproken worden door [de po-
litieke partij] Labour, die naar boven 
zijn gekomen zoals in Jeremy Corbyns 
eerdere toespraken, dan kunnen ze 
niet anders dan zich in hun bestaan 
bedreigd voelen.” | Foto: EP/Pietro 
Naj-Oleari
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m ‘Ik ontdekte  
de Joodse Smadar’

 
De 48-jarige duizendpoot Smadar Morag – “ik voel me dertig” – is geboren in Israël, uit een  

Nederlands-Joodse moeder en een Egyptisch-Joodse vader. Ze is stand-upcomedian, reist door Israël  
(en het buitenland) met haar show, heeft een eigen Facebookpagina en maakt televisieprogramma’s waarin  

ze Israël en haar leven laat zien en: “Ik heb ook nog een zoon Dannel (13) en een dochter Eliana (11).” 

“In 1967 verhuisde mijn moeder naar 
Israël. Ze was verpleegster en wilde 
het land en de mensen daar helpen. Ze 
ontmoette er mijn vader, een politie-
agent die oorspronkelijk uit Egypte 
kwam. Grotere verschillen dan die 
tussen hen zijn bijna niet voor te stel-
len. Twee totaal andere culturen. Mijn 
blanke moeder die keurig ABN spreekt; 
mijn bijna zwarte vader die Neder-
lands spreekt met een zwaar Israëlisch 
accent. Na mijn geboorte zijn we naar 
Nederland verhuisd. Mijn christelijke 
opa, die eigenlijk mijn opa niet is, maar 
bij wie mijn moeder ondergedoken is 
geweest, werd ziek. Mijn moeder vond 
dat een mooi moment om iets voor 
hem terug te doen en is hem gaan ver-
zorgen. We woonden in Hattem waar 
ik opgroeide en een fijne kindertijd 
had. Het was een gezin dat de Joodse 
feestdagen vierde, niet koosjer at en 
ook de Sjabbat niet hield.
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Glamourwereld
Na mijn middelbareschooltijd hebben 
we met de hele familie – ik heb nog 
twee broers – even in Israël gewoond. 
Maar het waren daar toen moeilijke 
tijden en we zijn weer teruggekeerd. 
Acteren en optreden zit in mijn genen, 

dus ging ik naar de toneelschool waarna 
ik letterlijk de glamourwereld inrolde. 
Ik speelde in musicals van Joop van den 
Ende en in diverse televisieseries. Een 
leuk en wild bestaan. Op mijn dertigste 
kwam ik in Amsterdam de Israëlische 
Igal tegen. Ik had me zo voorgenomen 
mijn moeder niet te volgen en niet in 
een totaal andere cultuur te trouwen. 
Maar ik viel als een blok voor hem. Een 
lieverd, die net als ik weinig aan zijn 
Jodendom deed en net zoals mijn vader 
Nederlands sprak met een zwaar Israë-
lisch accent. Acht jaar geleden wilde hij 
terug naar Israël en ik volgde hem.

Orthodox
Igal besloot orthodox te gaan leven.  
Dat zorgde bij mij voor een totale  

 
 

 
identiteits-

crisis. Door de 
verhalen over 
de oorlog van 
mijn moeder 
en het enorme 
verdriet omdat 
zij haar hele 
familie had 

verloren, wilde ik 
nooit echt iets met 

het Jodendom te 
maken hebben. Heel lang leefde ik in 
ontkenning. De Smadar die ik kende, 
was een musicalster met een enorme 
drive en een grote carrière. Ik kwam 
door de religie in een andere laag 
terecht en ging op mijn vijfendertigste 
op zoek naar mezelf en ontdekte de 
Joodse Smadar. Vragen als: welke 
plek heeft G’d in mijn leven? kwa-
men op. Ik ontdekte dat mijn leven 
vrij leeg was geweest en eenzaam. 
Dat ik me altijd een blaadje had ge-

voeld dat meevliegt in de wind, omdat 
het niet weet tot welke boom het be-
hoort. Smadar is de belangrijkste in de 
wereld, dacht ik altijd. Toen ontdekte 
ik dat dat G’d was. Het veranderde 
mijn leven. Vroeger bijvoorbeeld vond 
ik het altijd raar om tzedaka te geven, 

het Joodse gebod om behoeftigen 
te helpen. Waarom moet ik arme 
mensen geld geven? Laten ze gaan 
werken. Nu kijk ik daar anders tegen 
aan. Mijn taak is om ook voor ande-
ren te zorgen en het leven door te 
geven, ook aan iemand die het minder 
heeft dan ik. Net zoals mijn man werd 
ik ook religieus en bedek, zoals dat 
hoort bij orthodoxe vrouwen, mijn 
hoofd. Soms denk ik weleens, zou G’d 
niet moe van me worden? Iedere dag 
spreek ik wel even met hem. Maar tot 
nu toe luistert Hij goed.

Mensen bereiken
Ik reis door het land als stand up-co-
median met mijn eigen show, waarin 
ik mijn levensverhaal vertel op een 
humoristische manier. Over de twee 
culturen waarin ik ben opgegroeid, 
en over mijn zoektocht in het leven. 
Ik ben een Facebookpagina gestart, 
Shalom uit Israël, en ik werk voor Orot 
Joodse televisie, waar ik programma’s 
voor maak. Beide zijn ontstaan, omdat 
het beeld dat de Nederlandse media 
geven over Israël eenzijdig is en vaak 
zelfs anti-Israël. Via social media kan 
ik veel mensen bereiken. Tijdens mijn 
shows vertel ik hoe belangrijk het is 
om met geloof te leven en vertrouwen 
te hebben in het leven. Ook over de 
oorlog en de generaties van vandaag. 
Het is niet gestopt zeventig jaar 
geleden, het verdriet gaat nog gene-
raties door. Toch gaat het leven door. 
Ook in onze familie. Mijn moeder is 
alleen teruggekomen uit de oorlog. Zij 
kreeg drie kinderen en inmiddels zijn 
er negen kleinkinderen. Ledor wador, 
van generatie op generatie.”

»  Kijk op cvi.nl/smadar voor links naar 
haar facebookpagina en Orot Joodse 
televisie.

Joanne Nihom is freelance journalist en 
woont in Israël. 

‘Smadar is de belangrijkste in 
de wereld, dacht ik altijd. Toen 
ontdekte ik dat dat G’d was.’
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Terugkeer
We lezen er veel over in de Israël-
bladen. De terugkeer van Joden uit 
Europa, soms vrijwillig, maar ook 
opgejaagd. We lezen over de vissers 
en de jagers. Joden overal vandaan. 
Maar we kunnen ook lezen over 
de terugkeer van de zogenaamde 
verloren stammen, zoals bijvoorbeeld 
de Bnei Menashe en mogelijk ook 
de Afghaanse Pashtun. Wonderlijk 
allemaal. 

Maar wie rekening houdt met de 
Bijbel, het woord van God, zal be-
amen wat de profeet Jeremia moest 
verkondigen: “In die dagen en te dien 
tijde, luidt het woord des Heren, 
zullen de Israëlieten komen, zij en de 
Judeeërs tezamen; al wenend zullen 
zij voortgaan en de Here hun God 
zoeken; naar Sion zullen zij vragen” 
(Jeremia 50:4). Het gebeurt nu in 
onze tijd! Naar Sion! Geen uitleg of 
verklaring van de VN of een be-
paald kerkelijk dogma is hier nodig. 
Gewoon op weg naar die stad of dat 
land van oorsprong. Dus eigenlijk 
geen migranten. Zij die terugkeren 
zijn dan ook geen kolonisten maar 
thuiskomers!

En thuis is het land Israël, genoemd 
naar de stamvader van de twaalf 
stammen, Jakob. Jakob kreeg de 
naam Israël van Hogerhand bij zijn 
terugkeer uit Paddan-Aram. Het 
bijzondere van die terugkeer is dat hij 
een geweldig ‘statement’ maakt door 
een altaar te bouwen en het “de God 
van Israël is God” noemde.

Is er eigenlijk wel een natiestaatwet 
nodig als de Bijbel zo duidelijk aan-
geeft wat de natie Israël voor land 
is en met welke hoofdstad en voor 
wat een volk en met welk doel? Altijd 
weer zijn het de profeten die namens 
de Eeuwige Almachtige spreken en 
verklaren hoe het in elkaar steekt!

Bert Koning werkte jarenlang voor de 
Evangelische Omroep, schreef diverse 
boeken en is grafisch ontwerper.

Bert Koning
» bkoning@cvi.nl
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De waanzin van de  
Palestijnse vluchtelingenhulp

Maar het loont om verder te kijken 
dan dit plaatje. En dan zie je wat het 
werkelijke probleem van de UNRWA 
is – en dat is niet Trump. En ook dat de 
onvoorwaardelijke toestroom van Eu-
ropees belastinggeld het probleem niet 
kan oplossen. 

Wonderbaarlijke vermenigvuldiging
De financiële crisis van de UNRWA 
begon al ruim voordat Trump besloot 
de organisatie te korten. Al in augustus 
2015 leed de organisatie volgens een 
VN-rapport aan een financieringste-
kort van 101 miljoen dollar en verkon-
digde de voorzitter van de VN dat de 
organisatie zo niet zou overleven. Als 
het tekort niet voor het einde van dat 
jaar zou worden aangevuld, moest het 
agentschap zijn activiteiten voor  
levensreddende maatregelen reduce-
ren. De redding kwam door donaties 
van Arabische staten, én van de VS. Het 
jaar daarop herhaalde de crisis zich met 
een tekort van 74 miljoen dollar, met 
eveneens dezelfde sombere vooruit-
zichten als er geen extra geld kwam ...
Het budget van de UNRWA van ruim 
een miljard dollar is overigens weel-
derig te noemen. Dat heeft twee oor-
zaken die bij de UNRWA zelf liggen. 
In 1948 werden er ongeveer 650.000 
Palestijnse vluchtelingen geteld. Na 
bijna zeventig jaar leven er nog en-
kele tienduizenden van hen. Maar 
de UNRWA zorgt voor 5.500.000 
Palestijnse ‘vluchtelingen’. De explo-

sieve vermenigvuldiging heeft twee 
ongewone redenen: de UNRWA kent 
ook de nakomelingen van de echte 
vluchtelingen een vluchtelingenstatus 
toe. En vervolgens hun nakomelingen 
óók, enzovoort. De onbegrijpelijke 
willekeur van de UNRWA gaat verder: 
ook buitenlandse echtgenoten en hun 
kinderen worden als vluchtelingen 
erkend, en hún nakomelingen ook, en-
zovoort, ook al zijn die kinderen in een 
ander land geboren.

Wie ‘Palestijns vluchteling’ is, ont-
vangt gratis onderwijs, gratis vakan-
tiekamp, werkbemiddeling, pensioen, 
kinderbijslag, financiële ondersteu-
ning voor de hele familie, gratis ge-
zondheidszorg, en nog meer. Eigenlijk 
werkt de UNRWA als een uitgebreide 
verzorgingsstaat. Die is kostbaar en 
corrumpeert. Onder de medewerkers 
zijn dertigduizend Palestijnen, die 
vaak verwant zijn aan de families aan 
welke zij toelages geven. Het is een 
publiek geheim dat iemands overlij-
den vaak niet gemeld wordt, zodat de 
toelage behouden blijft. 
Maar dat is niet alles. Tijdens de Gaza- 
oorlog van 2014 werd ontdekt dat 
de terreurorganisatie Hamas UNR-
WA-scholen gebruikte om van daaruit 
raketten op Israël af te vuren en er wa-
pens en munitie op te slaan. De me-
dewerking van UNRWA-medewerkers 
aan terreur is een onvermijdelijk ge-
volg, omdat velen lid zijn van Hamas.

Tot zover de goede berichten. Nu de 
slechte. Met Amerikaans en Europees 
belastinggeld worden schoolboeken 
van de UNRWA gefinancierd. Boe-
ken die deels het martelaarschap 
en de terroristen idealiseren. Op de 
landkaarten in deze schoolboeken 
bestaat Israël niet. Het hele gebied 
heet ‘Palestina’, een voorbeeld uit 
het maatschappijleerboek voor klas 9 
(deel 1, 2017, p5). Geweld tegen Joden 
wordt als godsvrucht gepresenteerd. 
De zomerkampen in de Gazastrook 
zet Hamas regelmatig om in trai-
ningskampen. Kinderen leren er met 
allerlei wapens omgaan en zeggen 
met stralende ogen dat ze martelaar 
willen worden. Voor sommige lezers 
zal het nog moeilijker verteerbaar zijn 
dat vrouwen als ongelijkwaardig in 
de lesplannen wordt gepresenteerd. 
Vrouwen delen in het lot van Israël: 
zij worden letterlijk buiten beeld ge-
plaatst.

Dus wat is nu het probleem? Niet de 
financiële crisis door de beslissing van 
Trump in ieder geval. Het probleem 
is de zieke structuur van de UNRWA 
zelf, die al ruim zeventig jaar in stand 
gehouden wordt. En het zwijgen van 
de betalende lammeren in het Westen. 
De waanzin van de UNRWA en de 
monstrueuze verspilling gaan ook ten 
koste van de 65 miljoen vluchtelingen 
wereldwijd, die juist ontzettend blij 
zouden zijn met schoon drinkwater.
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Het was een perfect plaatje voor de pers: voorraadzakken die zich opstapelen,  
hulpverleners die rijstzakken uitdelen, de laatste waterdruppels die wegvloeien.  

Dat was het scenario dat iedereen schetste nadat president Trump had bekendgemaakt de  
steun voor de Palestijnse vluchtelingenorganisatie van de VN (UNRWA) flink te beperken.

Nakomelingen van de Palestijnse vluchtelingen uit 1948 ontvangen nog altijd vluchtelingenhulp, maar zitten tegelijkertijd gevangen in dit systeem. | Foto: Flash90
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kort nieuws

Record bezoekers

De Israëlische luchthaven Ben Gurion 
kon eind augustus een nieuw record 
noteren. De luchthaven verwerkte 
in een dag 108.000 passagiers. Dat 
komt omdat het Joods Nieuwjaar voor 
de deur stond. Het was sowieso een 
drukke zomer op de luchthaven. On-
geveer vijf miljoen mensen landden er 
op Ben Gurion, zo’n driehonderddui-
zend meer dan vorig jaar. | Foto: Flash90

Bajes wijkt voor  
archeologie
Vlakbij de voor vele bekende berg 
Megiddo, ook wel bekend als 
Armageddon, staat al jaren een 
zwaarbewaakte gevangenis. In 2005 
wilde de bajes uitbreiden, maar bij de 
werkzaamheden werden overblijf-
selen gevonden van een christelijke 
gebedsruimte uit de derde eeuw. De 
Israëlische overheid heeft nu besloten 
de gevangenis te verplaatsen naar 
elders, waardoor opgravingen op deze 
locatie mogelijk worden. Tussen de 
gevangenis en de heuvel Megiddo ligt 
de nog niet opgegraven legerplaats 
van het zesde Romeinse legioen.

Tevreden
Van de bijna negen miljoen inwoners 
van Israël geeft 89 procent aan tevre-
den te zijn over het leven in het land. 
Dat blijkt uit cijfers van het Israëlische 
Centraal Bureau voor de Statistiek.

Gezamenlijke  
bedrijventerrein
Een industrie- en bedrijventerrein 
voor Israëlische én Palestijnse bedrij-
ven verrijst binnenkort nabij He-
bron. De Israëlische overheid steunt 
dit project. Het project dient als 
voorbeeld voor Israëlisch-Palestijnse 
economische samenwerking. Het 
biedt meer werkgelegenheid voor de 
Palestijnen en stimuleert zowel de Is-
raëlische als de Palestijnse economie.

Schitterende  
zoutkristallen

Kunstenaar Sigalit Landau is gefas-
cineerd door de zoutformatie in de 
Dode Zee en gebruikte deze om een 
unieke expositie te maken. Zo kwam 
ze op het idee om allerlei voorwer-
pen onder te dompelen in het water 
zodat ze bezaaid raken met zout-
kristallen. De tutu van een ballerina 
ziet er schitterend uit, maar weegt 
inmiddels wel tweehonderd kilo.  
| Foto: Sigalit Landau
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k ‘Geef Israël de plaats  
die het toekomt’

In de aanloop naar Israëlzondag spreken we met dr. Mart-Jan Paul, hoogleraar  
Oude Testament, over hoe wij de Bijbel – met name de profetieën – lezen  

of juist niet lezen. Het is Grote Verzoendag als wij hem spreken, maar dat zal  
bij de meeste christenen niet bekend zijn. En dan nog: alles is toch vervuld?

“De laatste jaren is er meer interesse in het Jodendom. Som-
mige christenen weten van de Joodse feesten in het najaar. 
Maar de meeste christenen voelen zich hier niet mee ver-
bonden. De gedachte heerst dat het in het Oude Testament 
gaat om prestaties, maar wij hebben de genade, het Nieuwe 
Testament. Dat de Israëlieten echter op dezelfde manier van 
genade moesten leven als wij, daar is Grote Verzoendag, het 
centrum van Leviticus, juist zo’n mooi voorbeeld van. Het 
verbond met Israël bestaat voor een deel uit wat ze moeten 
doen, maar de tabernakel met de dienst der verzoening werd 
ook gegeven. God wéét namelijk dat mensen Hem niet per-
fect gehoorzamen. Het enorme wonder van verzoening blijft 
van de grootste betekenis. Het begrip vervulling wordt nogal 
eens misverstaan: vervullen is niet vervangen, maar op een 
hoger niveau brengen!”

Is het jammer dat deze feesten niet door christenen worden 
gehouden?
“Voor Joodse christenen hebben feesten zoals Pesach en het 
Wekenfeest betekenis vanuit hun eigen geschiedenis, die wij 
niet delen. Paulus deed niet zoveel moeite om christenen uit 
de volken hieraan te verbinden. Het wordt problematisch als 
de christelijke feesten als vervanging van de Bijbelse feesten 
worden gezien. Dat de christelijke heilsfeiten juist plaatsvon-
den tijdens die feesten is immers geen toeval.”

Zacharia 14
“In Zacharia 14 lezen we de belofte hoe de heidenen in de 
toekomst het Loo�uttenfeest zullen meevieren. Christenen 
hebben in het verleden soms gedacht dat met het Loof-
huttenfeest wel iets anders bedoeld zou zijn. De zondag 
bijvoorbeeld. Er is van alles geprobeerd om te ontkomen 
aan de letterlijke betekenis van dat Bijbelgedeelte. Ook in de 
kanttekeningen van de Statenvertaling weet men daar geen 
raad met Israël. Bij zo’n hoofdstuk staan een paar losse op-
merkingen. Op geen enkele manier zijn er verbanden gelegd. 
Mijn pleidooi is om het als eschatologische tekst te zien, iets 
wat in de toekomst gerealiseerd zal worden.”

We laten dergelijke Bijbelgedeelten in de kerk makkelijk liggen. 
Waarom?
“Allereerst neigen we ernaar te zeggen: wat heb ik eraan? 
Daarbij zijn we gewend om losse teksten te behandelen in 
plaats van een Bijbelboek of de verbanden. Maar pas in die 
grotere context komt de tekst tot zijn recht. Dan heb je nog 
te maken met de gedachte dat de kerk in de plaats van Israël 
is gekomen en tot slot is de moeilijkheidsgraad een pro-
bleem: we weten niet wat we ermee moeten.
Bij de uitleg van het Oude Testament stellen theologen al 
snel dogmatische vragen. Exegese van de profeten is niet 
populair. Het zijn geen teksten die leven. Predikanten heb-
ben zo hun eigen prioriteiten in de tekstkeuze. De kerkelijke 
feesten, doop, avondmaal, begrafenissen, bruiloften. Dan is 
grondige exegese van het Oude Testament meer iets voor als 
er tijd over is, een hobby. Ik maak soms mee, dat studenten 
in hun theologiestudie nooit geleerd hebben na te denken 
over Israël en de kerk. Als exegeet kijk ik naar wat er staat. 
Wat betekende het toen? Gaat het honderd keer over Israël, 
dan zijn wij, gelovigen uit de volken, nog niet aan bod en wil 
ik het eerst over Israël hebben. Wij zijn er later bij gekomen, 
mogen delen in bepaalde voorrechten. Zo preek ik er eigen-
lijk altijd over.”

Middelaar
“Veel christenen denken: door Jezus Christus is het nieuwe 
verbond helemaal aangebroken en daar mogen we allemaal 
bij horen. Maar gaat het dan zó goed dat alle gemeentele-
den Hem kennen en volledig gehoorzamen? Want daarover 
spreekt Jeremia 31. Maar dat verbond is specifiek aan Israël 
gegeven. Christus heeft het aangevangen en de volheid komt 
nog. Israël heeft dat niet verdiend, maar er is een Middelaar 
en daardoor is vervulling van die belofte mogelijk. In Hém 
zijn de beloften ja en amen! Hij heeft een deel ervan ver-
vuld door lijden en sterven, maar veel beloften, over eer en 
heerlijkheid, zijn nog niet vervuld. Studenten schrikken vaak 
als ik ze vertel dat lang niet elke tekst over Christus gaat. De 
meeste zelfs niet. Dat zijn van die ingesleten clichés, waarbij 
soms verwezen wordt naar het gesprek met de Emmaüsgan-
gers: ‘Beginnend bij Mozes’. Daar staat echter niet dat Hij 
elke tekst met hen behandelde.
Van Genesis tot Openbaring is het van belang of je Israël 
de plaats geeft die het toekomt. Mensen zijn gewend om 
teksten één op één te lezen. ‘Dat is een mooie belofte voor 
mij.’ Hoe weet je dat? Die belofte was toch voor Israël? Ik wil 
die vanzelfsprekendheid doorbreken, al zijn we inderdaad 
medeburgers en mede-erfgenamen.
Van het nieuwe verbond waarover Jeremia 31 spreekt, zegt 
men al gauw dat het geestelijk is, maar verderop gaat het 
over de herbouw van Jeruzalem. Israël als geestelijke werke-
lijkheid is verbonden met een concreet land. Er is continu-
iteit vanaf het volk van Abraham toen tot de staat Israël nu. 
En dat heeft alles te maken met onze toekomstverwachting!”

Dr. Mart-Jan Paul | Foto: CHE
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We laten de bergen Gerizim en de Ebal achter ons en volgen het pad van de aartsvaders.  
Het is de eeuwenoude route die zich slingerend door de heuvels van het hart  

van Israël een weg zoekt naar het zuiden.

De vallei van Silo
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Op het kruispunt bij het dorp Tapuach 
kun je naar links en daal je af naar de 
Jordaanvallei. Maar wij gaan rechtdoor. 
We rijden door een paar Arabische 
dorpen en zien een paar boeren terug-
komen van hun akker, een school gaat 
uit en kinderen lopen langs de weg naar 
huis. Dit is ‘B-gebied’: Israël bewaakt de 
veiligheid van de weg en aan weerszij-
den van de weg strekt zich autonoom 
Palestijnse gebied uit.

Tabernakel
En dan komen we in de vallei van Silo. 
We lezen de namen van Joodse dor-
pen die verspreid in de heuvels liggen: 
Rechelim, Maale Levona, Givat Har-El 
en natuurlijk Silo. We zien akkers en 
olij�omen en rijke en rijpe wijngaar-
den. Naast het moderne Silo kunnen 
we ook de oude plaats bezoeken die we 
zo goed kennen uit de Bijbel. Een paar 
jaar geleden werd je er nog ontvangen 
in een houten gebouwtje met een krak-
kemikkige tafel waarop een maquette 
van de tabernakel stond; ook was er een 
kort filmpje waarin iets verteld werd 
over de geschiedenis. Dat is veran-
derd. Er zijn grote opgravingen gedaan 

aan de voet van de heuvel Tel Silo en 
toeristen weten de plaats steeds meer te 
vinden. Je kunt er nu ko�e drinken en 
wijn en olie kopen, en bij de plaats zelf 
wordt een prachtige film vertoond die 
alles vertelt. De plek biedt uitzicht op 
de plaats waar ooit de tabernakel stond.

Samuël
369 jaar heeft het huis Gods daar gestaan. 
Hier trok Elkana met zijn vrouwen Pe-
ninna en Hanna elk jaar naartoe. In hun 
tijd kwamen er steeds minder pelgrims 
omdat de zonen van de hogepriester 
het heiligdom voortdurend ontwijdden 
en de mensen geen waarde hechtten 
de offerdienst (1 Samuël 2:18). Maar het 
gezin van Elkana ging. Hier bad Hanna 
indringend om een kind. En nog steeds, 
in navolging van Hanna, komen vrou-
wen daarvoor hier bidden. Hier, waar ik 
nu loop, liep Samuël. Hier hoorde hij de 
stem van God en groeide hij op tot een 
van Israëls grote profeten en richters.

Getuigen
Op de terugweg van de tel (heuvel) vind 
je een kleine expositie van aardewerk-
scherven. Er zijn er duizenden gevon-

den op de hellingen rond het heilig-
dom, stille getuigen van de duizenden 
pelgrims die hier de feesten vierden 
en hun maaltijden te gebruikten. Hier, 
in Silo, riep Jozua zeven overgebleven 
stammen op om hun erfdeel in bezit te 
nemen, er haast mee te maken en op 
God te vertrouwen (Jozua 18).

De trouw van God
Uiteindelijk zou Silo door de Filistijnen 
verwoest worden. Er kwam oorlog, 
Chofni en Pinechas sneuvelden, en de 
ark, die ze hadden meegenomen in de 
strijd, werd geroofd. Eli viel van zijn 
zetel en stierf toen hij het gejammer 
in de stad hoorde en vernam wat er 
gebeurd was.
Silo raakte in vergetelheid en met Silo 
werd de vallei een woestenij. En toch, 

ook hier beseffen we de trouw van 
God. De profeten zouden spreken over 
nieuwe wijngaarden (Jeremia 31:5) en 
over een tijd dat de vallei opnieuw zou 
bloeien. En als je nu bij de plaats van de 
tabernakel om je heen kijkt, zie je die 
wijngaarden liggen. Ze zijn er nog niet 
eens zo lang.

Het moderne dorp Silo. | Foto’s: Flash90

Nieuwe wijngaarden in de Silovallei.

Het museum bij de opgravingen van Tel Silo.

bijbel in beeld



Het is mijns inziens de meest langdurige dwaling binnen het christendom. Bovendien is het een leer, een manier van denken,  
die tot onvoorstelbaar veel haat, onrecht en de meest vreselijke moordpartijen heeft geleid. Daarmee is het een 

manier van denken die zonder meer als buitengewoon kwalijk is te bestempelen. Ik bedoel het antisemitisme,  
de haat tegen de Joden, die zo algemeen aanvaard en gangbaar is geworden in de kerk.

Hoe zijn we zo anti-Joods 
geworden?
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Terwijl wij nota bene alles aan Israël te danken hebben 
– het heil is immers uit de Joden – groeide er al snel 
onder de niet-Joodse gelovigen in de kerk een sterke 
antipathie tegen de Joden. Een van de vroege kerkva-
ders was Johannes Chrysostomos (344-407). Hij had 
zijn naam te danken aan hoe goed hij kon spreken 
– chrysostomos betekent ‘gouden mond’ – maar ten 
aanzien van het Joodse volk zei hij: “De synagoge is 
erger dan een bordeel. (...) Het is de plaats van ont-
moeting voor de moordenaars van Christus. Ik haat de 
synagoge en ik haat de Joden.” De meeste bekende en 
invloedrijke kerkvader was Aurelius Augustinus (354-
430). Hij heeft geschreven: “Ik haat de vijanden van uw 
Woord. Ik wilde dat U hen (de Joden) zou slaan met 
een tweesnijdend zwaard.”

Anti-Joods
Hoe is het mogelijk dat de volgelingen van de Joodse 
Jezus zo anti-Joods zijn geworden? Terwijl Jezus huilde 
om de toekomstige vernietiging van Jeruzalem – “toen 
Hij de stad zag weende Hij over haar” (Lucas 19:41) – 
hebben de christenen zich eeuwenlang verblijd over 
het onheil dat over Jeruzalem is gekomen. De apostel 
Paulus werd uit menig synagoge gegooid, maar was 
zeer, zeer bewogen met zijn eigen volk (Romeinen 9:1-
3). Zowel Jezus als Paulus als ook al de andere apos-
telen waren Joden, die natuurlijk niet antisemitisch 
waren. Hoe is het dan toch mogelijk dat het christen-
dom dan wel zo antisemitisch is geworden? 
De grote kerkhervormer Maarten Luther schreef 
in 1543: “Wat zullen wij christenen doen met dit 
verdoemde en verstoten ras van Joden? (...) Hun 
synagogen moeten in brand gestoken worden, hun 
gebedenboeken en Talmoed moeten van hen afgeno-
men worden (...) op dat we verlost worden van deze 
onverdraaglijke duivelse last, de Joden.” Nog een laat-
ste citaat, van niemand minder dan Johannes Calvijn 
(1509-1564): “Hun verrotte onbuigzaamheid verdient 

dat ze altijd onderdrukt blijven, en dat ze sterven in 
hun ellende, zonder enig mededogen.”

Afgrijselijke erfenis
Yad Vashem is de gedenkplaats in Jeruzalem waar 
slachtoffers en helden van de Holocaust worden 
herdacht. In het historische museum van Yad Vashem 
loop je door allerlei verschillende ruimten. In de eerste 
ruimte die je binnenwandelt, wordt rechts van alles 
getoond over de opkomst van Hitler in de jaren dertig. 
Links daarvan, in een hoek die zich dan schuin achter 
je bevindt, wordt een film getoond over de historische 
wortels van het antisemitisme in Europa. Deze film 
gaat hoofdzakelijk over de leer van de kerk! Over dat de 
Joden al heel vroeg in de kerk als de God-moordenaars 
werden beschouwd. Zij hadden immers de Zoon van 
God vermoord. En hun uitroep voor Pilatus “Zijn bloed 
kome over ons en onze kinderen” (Matteüs 27:25) is 
door de kerk eeuwenlang aangegrepen als een recht-
vaardiging voor Jodenhaat, -vervolging en -uitroeiing. 
Wel tien minuten lang wordt er van alles getoond in die 
film over christelijk antisemitisme. 
Ik zat daar als christelijke voorganger, met om mij 
heen alleen maar Joodse jongvolwassenen van rond de 
twintig, omdat een grote groep dienstplichtigen naast 
mij had plaatsgenomen. Dat is dus het beeld dat deze 
jongeren in Israël krijgen van het christendom. Wat zul-
len wij doen met deze afgrijselijke ‘erfenis’?

Los van de wortel
Dit voorjaar las ik het boek van Werner Keller ... En zij 
werden verstrooid onder alle volken. De auteur behan-
delt in zijn boek op meesterlijke wijze de geschiedenis 
van het Joodse volk sinds de tijd van de Bijbel. Zeer 
schokkende dingen treffen wij ook in dit boek aan 
over hoe de kerk de Joden al van vroeg af aan is gaan 
beschouwen en behandelen. Nadat het christendom 
de staatsgodsdienst van het Romeinse Rijk en later het 

Byzantijnse Rijk was geworden, werden Joden verplicht 
het Jood-zijn af te zweren en christen te worden. Op 
veel plaatsen werden zij verplicht zich te laten dopen, 
anders werden ze gedood. Hiermee is het christendom 
radicaal ingegaan tegen wat Paulus schrijft in Romei-
nen 11 aan de niet-Joden (die op een gegeven moment 
ook tot geloof in Jezus begonnen te komen, nadat eerst 
vele tienduizenden Joden Hem waren gaan belijden als 
de Messias van Israël): beroem u niet ten opzichte van 
Israël! Het christendom vergat dat er een wortel is die 
het draagt, en ging geloven dat het zelf de wortel was 
geworden. Het christendom verloor het zicht op zijn 
eenheid met Israël, en is zich willens en wetens gaan 
afsnijden van zijn Joodse wortels en werd antisemitisch.

Geen evangelie zonder Israël
Al bijna tweeduizend jaar geleden heeft God ons dui-
delijk gemaakt dat wij als niet-Joodse gelovigen in Jezus 
Christus het Joodse volk goed moeten doen en hen 
zoveel liefde en gerechtigheid moeten laten zien, dat ze 
zich af zullen gaan vragen hoe dat komt. Hij heeft ons 
geleerd om hen zo te zegenen, dat zij in ons iets zullen 
zien van de liefde van (hun eigen) God. Opdat zij jaloers 
worden (Romeinen 11:11) op de (innerlijke) gerechtig-
heid die er door de Heilige Geest in ons is en op die 
wijze getrokken zullen worden tot Christus.
Laat ons erop bedacht zijn de vervangingstheologie – de 
leer dat de kerk in de plaats van Israël is gekomen – en 
de uitlopen daarvan te ontmaskeren en van ons af te 
werpen. Laat ons alles doen wat mogelijk is om recht te 
zetten wat mis is gegaan, voor zover het in ons vermo-
gen ligt. God gaat Zijn unieke weg met Israël, getuige 
Romeinen 9-11 en zoveel andere Bijbelteksten. Wij 
mogen het evangelie niet meer prediken zonder liefde 
voor, steun aan en gebed voor Israël.

Oscar Lohuis is rondreizend evangelieprediker,  
Bijbelleraar en schrijver.

kerk en israël israël aktueel | oktober 2018 

Foto: iStock
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Hoe staat het er?

Drukke tijden rond het 
Loo�uttenfeest

Binnenkort begint in Israël Soekot, het Loo�uttenfeest. Als ik Lea Farkash,  
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De Hebreeënschrijver haalt een lang citaat aan van de 
profeet Jeremia (Jeremia 31:31-34) over het nieuwe verbond. 
Als je het citaat in de Hebreeënbrief nauwkeurig vergelijkt 
met de tekst in Jeremia, zal een opmerkelijk verschil je 
opvallen. In Hebreeën staat dat de Heere zegt: “Ik heb geen 
acht [meer] op hen geslagen.” (Het woordje ‘meer’ staat niet 
in de grondtekst, maar is er door de vertalers ingevoegd.) 
Maar in Jeremia 31:32 lezen we: “... hoewel Ik hen getrouwd 
had, spreekt de Heere”. 
In de Hebreeuwse tekst die we hebben staat de werk-
woordsvorm ba’alti. Inderdaad, daar zit het woord Baäl in, 
dat ‘heer’ en ook ‘echtgenoot’ betekent. “Ik was Israëls man”, 
zegt God. Maar de schrijver van de Hebreeënbrief citeert uit 
de Septuaginta (de oude Griekse vertaling), en daar staat het 
dus anders.
Hoe is dit verschil te verklaren? Het ligt het meest voor de 
hand om te veronderstellen dat de Griekse vertaler in de 
tekst die hij voor zich had ga’alti in plaats van ba’alti heeft 
gelezen, één letter verschil dus. Ga’alti betekent meestal: 
Ik walgde. Opmerkelijk is dat dit werkwoord verschillende 
keren voorkomt in Leviticus 26. Dat hoofdstuk gaat over 
zegen en vloek voor Israël, als antwoord op het feit of Israël 

al dan niet leeft in overeenstemming met Gods verbond. 
Specifiek wordt het onderhouden van het sjabbatsjaar 
genoemd. De uiteindelijke straf is verdrijving uit het land, 
ballingschap, precies zoals Jeremia dat in zijn dagen profe-
teerde en meemaakte. Maar in die ballingschap zal Israël 
tot inkeer komen. Daar staat dan ook de belofte dat God 
niet van Israël zal walgen, hen niet zal verwerpen en Zijn 
verbond niet zal verbreken (Leviticus 26:44). 
Israël heeft in het Oude Testament het verbond verbroken 
(vgl. Leviticus 26:15 en Jeremia 31:32). God verbreekt het 
verbond niet. Hij straft Israël met de ballingschap, maar Hij 
laat het niet los. De ballingschap is ook de tijd dat Israël tot 
inkeer komt en God zich over het volk ontfermt. En met 
de bevrijding uit de ballingschap initieert God een nieuw 
verbond. 

In de volgende aflevering hopen we nog verder in te gaan op 
de verbondsvernieuwing. De vorige aflevering vindt u op cvi.
nl/verbondsvernieuwing.

Kees de Vreugd is theoloog en werkzaam bij de afdeling educatie 
van Christenen voor Israël.

“Ik ben van twee kilo deeg challes (brood) 
aan het bakken voor Rosj Hasjana, het 
Joods nieuwjaar,” legt ze de keukengelui-
den op de achtergrond uit. En vervolgens 
begrijp ik dat Soekot niet los is te verstaan 
van de andere feestdagen in het najaar.
’De hoge feestdagen’ worden ze 
genoemd: Rosj Hasjana (letterlijk: 
hoofd van het jaar), Jom Kippoer (Grote 
Verzoendag) en Soekot met als afsluiting 
Simchat Thora (Vreugde der Wet).
Lea vertelt zoveel dat ik het bijna niet 
kan bijbenen. “Het is een heel drukke 
tijd”, vertelt Lea, “maar ook heel leuk. De 
tijd voor Rosj Hasjana en vooral tussen 
Rosj Hasjana en Jom Kippoer staat in het 
teken van inkeer. In de gebeden tijdens 
deze tijd staan we stil bij de zonden die 
we voor God hebben gedaan. Daarnaast 
staan we stil bij de zonden die we als 
mensen onderling hebben begaan. God 
wil onze zonden verzoenen, maar wat 
we elkaar hebben aangedaan, daarvoor 
moeten we elkaar opzoeken en om 
vergeving vragen.”

Poorten van de hemel
“Het is spiritueel een heel bijzondere 
tijd. Tijdens Jom Kippoer vasten we 25 
uur lang en zijn we vrijwel de hele dag 
in de synagoge. Er wordt gebeden, maar 

de gebeden zijn ook vol vertrouwen op 
Gods vergeving. De gebeden eindigen 
met het Neïla-gebed, waar we heel 
krachtig eindigen met het Shema Yisraeel 
– Hoor Israël ... onze God is één. En dan 
volgt het einde van ons vasten en is er 
heerlijk eten!
De daaropvolgende tijd kun je vergelij-
ken met een koning die een opstandige 
provincie van zijn land bezoekt waaraan 
hij gratie heeft geschonken. De bewoners 
van die provincie zijn natuurlijk dank-
baar en blij en zetten hun beste beentje 
voor om die dankbaarheid te tonen. Zo 
zijn de dagen rond Jom Kippoer. Alles 
staat in het teken van de feesten en het 

hele leven wordt gevuld met het doen 
van mitswot (geboden). We bouwen de 
soeka, de loo¦ut op, wat volgens allerlei 
voorschriften gebeurt, en we versieren 
deze. En er verschijnen allemaal kraam-
pjes met de ingrediënten voor de loelav, 
de bundel met vier soorten gewas: een 
palmtak, een mirtetak, een wilgentak en 
een etrog, een soort citroen. Omdat je 
God zo goed mogelijk wilt dienen, zoek 
je de allerbeste uit die je kunt vinden. 
Tijdens Soekot zwaaien we met deze 
bundels bij de gebeden.”

Vreugde
“Soekot is een feest van vreugde en 
vertrouwen. Het feest vindt plaats als 
de herfst begint, de tijd waarin het kan 
gaan regenen. Toch verblijven we in de 
soeka, waar je met regen niet droog kunt 
zitten. Het wijst ons erop dat we mogen 
vertrouwen op de Eeuwige en niet op de 
huizen die we zelf bouwen. 
Het is een mitswa (gebod) om tijdens 
Soekot vreugdevol te zijn, dus worden 
er vrolijke feesten met dans en muziek 
georganiseerd om blij van te worden. We 
nodigen veel gasten uit en eten gezel-
lig en lekker met elkaar. Ook zitten de 
mannen tijdens het feest in de loo¦ut 
om de Thora te bestuderen.”

Joods archief uit Irak 
terug?
In 2003 namen Amerikaanse soldaten 
Joodse kunstobjecten mee uit de 
ondergelopen kelder van het kantoor 
van de geheime politie van Saddam 
Hoessein, in Bagdad. De VS overwe-
gen om later dit jaar de spullen terug 
te geven aan Irak. Drie advocaten 
pleitten hiertegen. Zij zeggen dat het 
archief in handen van Saddam Hoes-
sein was omdát het land een lange 
geschiedenis van onderdrukking van 
de Joodse gemeenschap kent. “Irak 
heeft geen Joodse gemeenschap 
meer door vervolging ervan.”

Weer naar school

Het schooljaar heeft wat betreft de 
Israelische minister van Onderwijs 
Bennett als thema ‘eenheid’. “Ik 
ben minister van Onderwijs van 2,3 
miljoen scholieren en studenten uit 
alle geledingen van de samenleving: 
Joden, Arabieren, druzen, Kirgiziërs, 
religieuzen, seculieren en ultraortho-
doxen. (...) Met de recente polarisatie 
in onze samenleving, denk ik dat we 
dat kunnen aanpakken door eenheid 
en verzoening te onderwijzen.” | Foto: 
Flash90

Water naar het meer 
pompen
Het klinkt bijna zoals het gezegde 
‘water naar de zee dragen’. Maar waar 
het in het gezegde gaat over een 
nutteloze activiteit is het pompen 
van water in het Meer van Galilea een 
serieuze zaak. Het water staat zo laag 
dat de kans bestaat dat het verzilt. Als 
het zover komt, is dat niet meer terug 
te draaien, terwijl het meer belangrijk 
is voor de drinkwatervoorziening van 
het land. Israël vraagt nu financiële 
steun aan Europa om een tunnel te 
bouwen waardoor zoet water van een 
ontziltingsinstallatie langs de Middel-
landse Zeekust naar het Meer van 
Galilea kan worden geleid.

Nieuwe satelliet

De eerste schetsen zijn gemaakt voor 
de achtste satelliet van Israëlische 
makelij. De satelliet krijgt de naam 
Amos-8. Israël subsidieert de bouw 
van de nieuwe satelliet, omdat het 
land het belangrijk vindt ona�anke-
lijk te blijven op dit gebied. | Beeld: IAI

Verbondsvernieuwing (II)

een orthodoxe Jodin in Jeruzalem, bel om haar te vragen hoe dat er zo  
aan toe gaat, tref ik haar al in voorbereiding voor de feestdagen.

oktober 2018 | israël aktueel

kort nieuws

“Want zij bleven niet in Mijn verbond en Ik heb geen acht meer op 
hen geslagen, zegt de Heere” (Hebreeën 8:9).

Een orthodoxe Jood in Jeruzalem zoekt naar de 
perfecte ingrediënten voor de loelav, de bundel 
met vier soorten gewas (Leviticus 23:40). | Foto: 
Flash90 
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Poëtische bewoordingen 
De profetes en Richter spoort Barak aan om de strijd te 
beginnen tegen de onderdrukker Jabin. Hij gaat daarop in 
en Debora trekt met hem op. Men behaalt de overwinning. 
Debora schrijft daarna een lied en ze blijkt een volwaardige 
dichteres te zijn. Wat opvalt, is hoe zij in haar enthousi-
asme de kosmos betrekt. Een aardse benadering is haar niet 
genoeg. Vers 20 luidt: “Van de hemel streden de sterren, 
vanuit haar banen streden zij tegen Sisera”. Het gaat hier vast 
om beeldspraak die de goddelijke hulp onder woorden moet 
brengen. Dat is goed mogelijk, maar, dat hier een buiten-
aards element bij wordt gehaald is opvallend. Het is iets 
wat vaker voorkomt in de Hebreeuwse Bijbel, en we zouden 
kunnen spreken van kosmische poëzie. En poëzie kan soms 
krachtiger spreken dan een gewoon verslag.

Het boek Job 
In het boek Job komen we herhaaldelijk de kosmos tegen. 
Hoofdstuk 38 bevat het eerste antwoord van God aan Job. 
“Waar waart gij, toen Ik de aarde grondvestte? ... terwijl 
de morgensterren tezamen juichten?” In vers 31 van dit 
hoofdstuk krijgen de sterren zelfs eigennamen: “Kunt gij 
de banden der Pleiaden binden, of de boeien van de Orion 
slaken?” Ook het lied van Mozes getuigt van een kosmische 
blik: “Neigt uw oor, gij hemelen, dan wil ik spreken (...) en de 
aarde hore naar de woorden van mijn mond” (Deuterono-
mium 32:1). Hemel en aarde, nu, dat omvat feitelijk de schep-
ping in zijn geheel.

Psalmen 
Psalm 19: “De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel 
verkondigt het werk zijner handen”. Vers 6 beschrijft de zon 
“als een bruidegom die uit zijn bruidsvertrek treedt, jubelend 
als een held om het pad te lopen”. Psalm 8: “O Here, onze 
Here, hoe heerlijk is Uw naam op de ganse aarde”. Die verhe-
ven taal heeft een reden. De Heere God is de Schepper van al 
wat de mens aanschouwt. Gewone woorden schieten tekort. 
Maar deze stijl heeft ook het doel om een contrast te vormen 
met dat waar de Bijbel zich tegen afzet: het veelgodendom, 
de afgoden, die vanuit de Kanaänitische wereld de leefwereld 
van Israël binnendrongen. Die opzettelijk krachtige poëti-
sche bewoordingen prentten de Israëliet in dat er niets is 

buiten zijn God. Niet alleen de aarde was door Hem gescha-
pen, nee meer, het heelal was zijn schepping. Ultieme macht 
versus de baäls en andere afgoden. 

Veelgodendom 
Het boek Deuteronomium lezend, treft men daarin meer-
dere keren de waarschuwing aan voor het Kanaänitische 
veelgodendom. “Gij zult hun goden niet dienen”, zegt 
hoofdstuk 7, vers 16. In 12:30 klinkt het: “Dat gij u niet laat 
verleiden na hun verdelging hun voorbeeld te volgen, dat 
gij hun goden niet zoekt.” 18:9: “Gij zult niet leren doen 
naar de gruwelen van die volken”. Jeremia 7:18 klaagt: “De 
vrouwen kneden deeg om offerkoeken te maken voor de 
koningin des hemels”. Deze laatste was vermoedelijk de 
vrouwelijke afgod Astarte. Zij was bekend als de godin van 
onder andere de vruchtbaarheid, en ook treffen we de beti-
teling ‘godin van de avondster’ aan. In 1 Koningen 18 komen 
we een baäl tegen aan wie macht over de regen werd toege-
schreven. Een grote schare van zijn priesters roept hem, 
overigens tevergeefs, aan. Zijn kennelijke reputatie van 
regengod leidt tot niets.
De dienst aan God was verslapt. Een aantal vormen van 
de Kanaänitische afgoderij had die opzij gedrongen. Meer 
dan eens keert Jeremia zich tegen de ‘koningin des hemels’. 
De profeten laten hun protesten horen. En nu zien we die 
krachtige uitspraken over “de juichende morgensterren, 
over de hemelen die Gods eer verkondigen en het uitspan-
sel dat het werk van zijn handen verkondigt” met een heel 
andere blik. De Psalmdichter zegt: “Hij vertoont zijn majes-
teit aan de hemel”. En kijk je nu alleen naar de buitenkant 
van deze uitspraken, zoals zovelen die waardering hebben 
voor de taal en minder voor de inhoud, die de Bijbel zien als 
een literair boek, ja, dan ervaar je prachtige taal, boeiende 
poëzie. Maar de inhoud zegt: Hij is niet alleen de Schepper 
van de aarde, nee, Hij heeft alles geschapen wat de Israëliet 
ziet. Aarde én hemel. Zelfs de sterren gehoorzamen hem. 
Hier staat de eenheid van het geloof van Israël tegenover de 
goden, afgoden, die Israëls eredienst waren binnengedron-
gen. Mozes zegt het in eenvoudige bewoordingen: “Zoekt 
hún goden niet!” (Deuteronomium 12:30).

Dirk Varwijk is doctorandus in de Hebreeuwse letteren.
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uw wet
Eén van de woorden die in de verta-
ling tot misverstand kan leiden is het 
woord Thora. In het Grieks vertaald 
met Nomos en in het Latijn met Lex, 
wet. Bij ‘wet’ denk je aan dingen die 
je niet mag doen en aan de straffen 
en sancties die gelden als je de wet 
overtreedt. Zo hebben wij ook een 
Wetboek van Strafrecht. Het woord 
wet heeft ook helemaal geen liefde-
volle klank.

Maar in de Bijbel is dat anders: Als 
je Gods wet overpeinst, ben je als 
een boom geplant aan waterstromen 
(Psalm 1). Psalm 119 bezingt in alle 
toonaarden met 22 coupletten de 
schoonheid van de Thora: hoe lief 
heb ik uw wet! Zij is kostbaarder dan 
zilver of fijn goud. 

Thora betekent in het Hebreeuws 
dan ook in de eerste plaats raad-
geving. God wijst mensen de weg: 
zo moet het, zo leef je met Mij, zo 
met elkaar, zo ga je met respect met 
dieren om. Zo is het leven goed! Het 
zijn de liefde en genade die alle beve-
len en woorden van God doordren-
ken. Jakobus vertelt Paulus dan ook 
opgetogen dat de nieuwe volgelingen 
van Jezus allemaal ijveraars van de 
Thora zijn (Handelingen 21:20).

Soms betekent Thora heel het woord 
van God en niet alleen de boeken van 
Mozes (Johannes 10:34 waar Jezus 
verwijst naar Psalm 82). Maar soms 
ook geeft het een aantal bijzondere 
inzettingen aan. Als Paulus spreekt 
over de werken der wet, bedoelt hij 
drie dingen: de Sjabbat, de spijswet-
ten en de besnijdenis. Als mensen 
uit de wereld denken dat die werken 
van de wet een mens kunnen behou-
den, hebben ze het mis. Als je de 
wet daarom volmaakt probeert te 
houden, laat het je alleen maar je 
zonden zien. Dat is voor Paulus dé 
discussie bij de evangelieverkon-
diging: moeten mensen de Thora 
houden om kind van God te zijn? Zijn 
felle antwoord is: nee, Jezus is de 
weg!

Israël weet: omdat wij Gods kinderen 
zijn, heeft God ons de Thora gege-
ven. Niet om kind te worden. Het 
helpt ons om onze hoge roeping te 
vervullen, in de vreze des Heren een 
licht in de wereld te zijn. De Thora 
is een licht op ons pad en een lamp 
voor onze voeten.

Woordschat
Ds. Henk Poot
» hpoot@cvi.nl

Toen streden de sterren ...
Richteren 4 en 5 laten in hun taalgebruik een bijzonder onderscheid zien. Terwijl het eerste  

hoofdstuk een min of meer zakelijk verslag geeft van de opstand tegen de onderdrukker  
Jabin en van de dood van diens bevelhebber Sisera, is het tweede, het lied van Debora,  

één jubel. Tweemaal dezelfde gebeurtenis, maar wat een verschil in taal!

Foto: Casey Horner



advertenties

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 nie sbrie :  
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 h l  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 

 

a ebook  
a a roje t  
Nederland 

JAFFA moet een boei in de branding blijven, onmisbaar voor… 

    

 

bankrekening nummer:  
NL12 RABO 0335 5422 39 

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

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

nt ing  onze mailing nie sbrie  nog niet   
en beri htje aan onze se retaris is oldoende.

 

Stichting Jaffa-Project Nederland Strijen
Strijen

 

 

- kinderen van klein tot groot - gezinnen achter die kinderen - 
- alleenstaande moeders  
- bejaarden, onder wie overlevenden van de Shoah. 

Een uiteenlopende groep medemensen die één ding gemeen hebben: 
zonder hulp van het Jaffa Instituut redden ze het niet. 

De hulpprogramma’s van het Jaffa Instituut zijn schakels in een ketting.  
- van gedragstherapie tot een warme maaltijd 
- van voedselpakketten tot begeleiding in de maatschappij 
- van opleiding voor moeders tot het vinden van een baan 
- van het bieden van een luisterend oor tot reparaties in huis 

Elke schakel telt in een ketting. Elke euro telt voor Jaffa. 
Mag Jaffa ook uw euro in haar ketting rekenen ? 

Dank u wel – Toda Raba 

 

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
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MEER DAN EEN PASPOORT 
Een cadeau, dat is het! Niet slechts een paspoort, dat paspoort symboliseert 

nog veel meer. Het is het begin van een nieuw leven in het land Israël. 
Een oude Bijbelse belofte die voor deze mensen wordt vervuld. 

Nieuwe Joodse immigranten in Israël tonen hun net ontvangen paspoorten. | Foto: Flash90

PASSIE VOOR HET 
HERSTEL VAN ISRAËL

Al eeuwen bidden Joden om het herstel van Israël en de terugkeer van het volk in ballingschap. 
Joden die nu terugkeren naar Israël, worden daarbij vaak geholpen door het Joods Agentschap. 

Danielle Mor werkt daar en bouwt aan de relatie met christenen die helpen bij de terugkeer naar Israël. Wat drijft haar?

Waar komt jouw gedrevenheid voor Israël vandaan? Of 
komt dat gewoon met het ‘Israëli zijn’?
“Ah, in principe zou het Israëli zijn genoeg moeten 
zijn. Maar niet iedereen staat wel eens stil om na te 
denken. Ik heb een moment gehad waarop ik me be-
sefte hoe bijzonder het is dat ik in Israël mag wonen. 
Dat het feit dat ik als vierjarige met mijn ouders uit 
de VS naar Israël kwam en hier heb mogen opgroei-

en, niet iets is dat ik zomaar voor lief kan nemen. Ik 
verdiepte me daarom in mijn geschiedenis, sprak met 
mijn grootouders en ontdekte zo dat we hier niet 
zomaar zijn. Dat er een bedoeling, een plan is met 
onze terugkeer naar het land, waar ik deel van wil 
uitmaken.”

» Lees verder op pagina 15.
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In de afgelopen maanden, in dit jaar van het zeventig-
jarig bestaan van Israël, zetten we ons met elkaar in om 
duizenden Joden de mogelijkheid te geven naar Israël 
te gaan. We hopen dat zevenduizend Joden dit jaar die 
kans krijgen. Om dit symbolisch te onderstrepen krijgen 

op 11 oktober zeventig nieuwkomers in Israël hun pas-
poorten uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in 
het hart van Israël: Jeruzalem. 
En feestelijk wordt het! Het Holland-Koor reist af naar 
Jeruzalem om speciaal tijdens deze ceremonie te zingen, 

als een bemoediging aan deze zeventig – en al die ande-
re duizenden nieuwkomers. Ook Christenen voor Israël 
is natuurlijk aanwezig om dit cadeau op symbolische 
wijze aan het Joodse volk te overhandigen: een paspoort, 
maar het is zoveel meer dan dat.

“HIJ ZAL U WEER BIJEENBRENGEN UIT AL DE 
VOLKEN WAARHEEN DE HEERE, UW GOD, U 
VERSPREID HAD.” (DEUTERONOMIUM 30:3)

‘ER IS EEN BEDOELING, 
EEN PLAN MET ONZE 

TERUGKEER NAAR HET 
LAND.’
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Een Frans-Joods gezin arriveert met het vliegtuig in Israël op een speciale vlucht van het Joods Agentschap, en keert zo terug naar het beloofde land. | Foto: Flash90

BRENG DE JODEN THUIS?

Soms is de reactie feller. Zo denken sommigen in de 
kerk dat we het allemaal uit eigenbelang doen. We 
zouden op deze manier denken dat we de komst van 
‘onze’ Messias dichterbij brengen. Maar we weten dat 
God zelf wel bepaalt wanneer Christus komt. Soms 
vragen mensen in Israël zich dat ook af: waarom 
doen ze dat allemaal? En een van de antwoorden die 
ik hoorde, was dat we waarschijnlijk weten dat wie 
Abraham zegent zelf ook gezegend zal worden. Maar 
ook dit antwoord is niet juist. We doen het omdat God 
het doet!

EERSTE KRING ROND DE MESSIAS
We lezen in de Bijbel dat de Heere God vlak voor de 
komst van het Koninkrijk alle Joden thuis zal bren-
gen. Niet alleen worden Jeruzalem en het beloofde 
land hersteld, God haalt zijn volk naar huis. Dat 
heeft Hij beloofd. De profeten vertellen dat. Ezechiël 
bijvoorbeeld: “Zo zegt de Heere Heere: Zie, Ik ga de 
Israëlieten nemen uit de heidenvolken waarheen zij 
gegaan zijn. Ik zal hen van rondom bijeenbrengen 

en hen naar hun land brengen” (Ezechiël 37:21). Alle 
Israëlieten, ook de tien stammen die al veel eerder 
verstrooid zijn onder de volken (Zacharia 10:6).
En als God dit doet, doet Hij het door de handen van 
de Messias heen. Jesaja 49 zegt dat de Christus Gods 
naam bekend zal maken in heel de wereld, maar dat 
Hij ook de stammen van Jakob zal vergaderen. Dat 
hoort bij het herstel van alle dingen. Als het Ko-

ninkrijk van God komt, dan moet Gods eigen volk 
zijn waar het thuishoort, als eerste kring rond zijn 
Messias.

EEN VOORRECHT OM IN DEZE TIJD TE LEVEN
En omdat wij in Christus geloven, helpen we daaraan 
mee. Het is zelfs een van de grootste dingen waar 
we mee bezig zijn. Zo helpen we Joden uit Oekraïne 
en India, uit de buitenwijken van Parijs en al eerder 
uit Ethiopië. En niet zelden omdat we merken dat 
het leven voor Joden in de wereld steeds moeilijker 
wordt. We brengen hen thuis en we steunen hen als 
ze proberen een nieuw leven in Israël op te bouwen. 
En nogmaals: waarom? Omdat de Bijbel dat vertelt en 
omdat we het een voorecht vinden om in deze tijd te 
leven en zo onze plaats in te nemen:
“Zo zegt de Heere Heere: Zie, Ik zal Mijn hand 
opheffen naar de heidenvolken, naar de volken zal Ik 
Mijn banier omhoogsteken. Dan zullen zij uw zonen 
brengen in de armen, en uw dochters zullen gedragen 
worden op de schouder” (Jesaja 49:22).

Christenen voor Israël ‘brengt Joden thuis’. Soms plagen Joodse vrienden  
ons daar een beetje mee. Zo kan het gebeuren dat iemand ons gebouw  
bezoekt en dan in de hal een medewerker aanschiet met een twinkeling  

in zijn ogen en vraagt: “Breng je me even thuis?” Alsof we een  
soort taxibedrijf voor Joden hebben.
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‘OMDAT DE BIJBEL DAT  
VERTELT EN OMDAT  

WE HET EEN VOORECHT 
VINDEN OM IN DEZE TIJD 

TE LEVEN EN ZO ONZE 
PLAATS IN TE NEMEN.’
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Danielle Mor werkt voor het Joods Agentschap 
samen met christenen die de terugkeer van het 
volk Israël ondersteunen.  
 
Wat doet het met je om te zien dat zoveel Joden 
terugkeren naar Israël?

“Ons volk heeft tweeduizend jaar in ballingschap ge-
leefd. Het heeft moeiten doorstaan en vervolging en is 
toch desondanks blijven hopen, bouwen en bidden dat 
het op een dag terug zou mogen keren in het land dat 
hen in de Bijbel werd beloofd. Dat ik deel mag uitma-
ken van deze bevoorrechte generatie die weer in het 
land mag wonen, geeft mij een verantwoordelijkheid 
tegenover al die generaties vóór mij die hiervoor heb-
ben gebeden en tegenover de generaties na mij. Ik wil 
daarmee niet zeggen dat ik bijzonder ben ofzo. Maar 
ik zie het als een enorm voorrecht om hierin een rol te 
mogen spelen, ook al is die nog maar zo klein. Dat is 
ook een Joodse gedachte: als de taak groot is en je deze 
nooit alleen of in jouw leven zult kunnen voltooien, 
is dat geen excuus om niet de eerste stap te zetten en 
toch iets bij te dragen.”

Je zegt een verantwoordelijkheid te ervaren tegenover 
voorgaande en toekomstige generaties. Wat houdt dat in?
“De toekomst van Israël veiligstellen. Een sterk Israël 
bouwen met een krachtig Joods volk dat vol hoop is 

voor de toekomst, op basis van wat ons beloofd is in de 
Bijbel.”

Wat denk je dat hierin jouw taak is?
“Dat is allereerst op het persoonlijke vlak. Ik heb twee 
dochters. Ik zie het als mijn taak om in mijn gezin 
die hoop door te geven. Dat mijn dochters dit ook 
zullen begrijpen en zullen opgroeien in die hoop en 
die verantwoordelijkheid zullen voelen om te blijven 
bouwen aan Israël.
Maar daarnaast zie ik het ook in mijn werk bij het 

Joods Agentschap. Deze organisatie stond aan de 
basis van de Joodse staat. Deze organisatie hielp mijn 
familie om naar Israël te komen. Deze organisatie 
werkt aan de versterking van de staat Israël door 
de terugkeer naar Israël te faciliteren, door zwakke 
groepen in Israël te ondersteunen, door wereldwijd 
Joden te inspireren en onderwijzen over Israël en in-
ternationale connecties te leggen. Daarbij vind ik het 
een ongelofelijke ontwikkeling dat we ons hierin nu 
gesteund weten door en samen mogen werken met 
christenen.”

Toch zijn er nog veel christenen die nog altijd denken 
langs de lijnen die historisch heel vijandig richting het 
Joodse volk zijn geweest.
“Dat is waar. Ik ben geen expert op het gebied van het 
christendom, maar ik zie ook dat er vanuit de christe-
lijke wereld verschillende geluiden klinken. En dat er 
ook onder Joden verschillende reacties zijn. Ik begrijp 
het als Joden voorzichtig zijn met christenen. Dat is 
vaak ook gerechtvaardigd. Maar als je dan Christenen 
voor Israël met iemand als Koen Carlier (medewerker 
van Christenen voor Israël in Oekraïne) tegenkomt, 
die volkomen onzelfzuchtig Joden in Oekraïne helpt 
om terug te keren naar Israël en daarvoor samen-
werkt met het Joods Agentschap zonder bijbedoelin-
gen, dan vind ik dat heel bemoedigend. Dat zie ik als 
een stap in de goede richting.” 

Elke maand schrijven we over Joden uit Oekraïne die 
naar Israël gaan. Maar hoe gaat dat nu eigenlijk? Hoe 
kennen wij die mensen? Kennen we ze wel? Of zijn we 
een soort taxidienst? Er zijn veel stappen op de lange 
weg naar Israël. Een overzicht van hoe doorgaans ons 
project Breng de Joden thuis werkt. 

Hoelang het traject duurt? Daar is geen gemiddelde voor te 
geven. In extreme gevallen gebeurt het binnen een paar dagen, 
voor anderen duurt het jaren voor ze – nadat alle benodigde 
documenten op orde zijn – ook echt de reis naar Israël onder-
nemen.

1. MOND-TOT-MONDRECLAME
Er zijn veel arme Joodse mensen in Oekraïne. Onder hen zijn 
veel ouderen. Sommigen hebben nooit aan hun omgeving 
laten weten Jood te zijn. We delen voedselpakketten uit in veel 
gebieden in Oekraïne via de Joodse gemeenschap. Dat zet de 

mond-tot-mondreclame in werking. Via-via hoort men dat 
er voedselpakketten beschikbaar zijn. Of iemand in de Joodse 
gemeenschap weet nog iemand die er ook een nodig heeft. Zo 
bereiken onze pakketten de mensen.

2. BROCHURE
Bij het voedselpakket stoppen we een folder over ons werk. 
Daarin staat wie we zijn, dat de Bijbel spreekt over de terugkeer 
van Joden naar Israël, en dat we op heel praktische wijze bereid 
zijn te helpen om de terugkeer mogelijk te maken.

3. CONTACT LEGGEN
Soms direct na het ontvangen van de folder, soms maanden 
later bellen de mensen Koen Carlier en zijn medewerkers. 
Ze vragen dan om meer informatie, en Koen vertelt wat hij 
kan doen. Zo nodig gaat hij op bezoek bij deze mensen. Ook 
organiseren we bijeenkomsten, waar geïnteresseerde mensen 
vrijblijvend naartoe kunnen komen en informatie krijgen over 
de mogelijkheden om naar Israël terug te keren.

4. DOCUMENTEN REGELEN
Om naar Israël te kunnen vertrekken zijn er documenten 
nodig. Kern van het verhaal is dat zwart-op-wit moet worden 
aangetoond dat iemand Jood is, of een Joodse grootouder heeft. 
Dergelijk bewijs ligt meestal niet in het plaatselijke gemeen-
tehuis. We helpen met vervoer. We brengen mensen ook voor 
hun afspraak naar het Joods Agentschap of het Israëlisch 
consulaat.

5. DEFINITIEF VERTREK
Als de documenten op orde zijn, is het tijd de koffers te pakken 
en afscheid te nemen van familie, vrienden en buren. We halen 
de mensen op en brengen ze naar de luchthaven. Bij vertrek 
geven we ze nogmaals een folder, zodat ze later nog eens rustig 
kunnen lezen, wie wij zijn en waarom we helpen.

PASSIE VOOR HET HERSTEL VAN ISRAËL

» vervolg van pagina 13

Danielle Mor | Foto: CvI

TERUG NAAR HUIS, EEN LANGE WEG

Koen Carlier op bezoek bij Oekraïnse Joden. | Foto: CvI

Joden op een beurs voor geïnteresseerden in te-
rugkeer naar Israël bekijken de brochure over hoe 
Christenen voor Israël hen kan helpen.

Toegewijde chauffeurs leggen duizenden kilo-
meters af over de slechte Oekraïense wegen om 
documenten te verzamelen voor een terugkeer.

Koen Carlier deelt voedselpakketten uit aan een 
Joodse gemeenschap in Oekraïne. 

Een Joodse familie op de luchthaven in Kiev, klaar 
voor vertrek naar Israël. | Foto’s: CvI
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Evangelie & Moslims ondersteunt kerken en 
christenen om het evangelie uit te dragen naar 
moslims in ons land, en helpt nieuwe christenen te 
groeien in hun geloof. 
Dat doen we al 40 jaar en we zien steeds meer Gods 
zegen. Daarom willen we juist nu doorgaan met ons 
werk, samen met u.

Jezus leren kennen en volgen.
033 - 465 92 90 / www.evangelie-moslims.nl

Wil God dat ook moslims 
Jezus leren kennen en volgen?
Ja, 
en dat gebeurt steeds vaker!

·   Steun ons werk met een jubileumgift op 
IBAN: NL51 INGB 0003 3110 70 (ANBI)

·   Kom 24 november naar onze Jubileumviering. 
Thema: dichtbij Jezus, dichtbij moslims

·   Neem een gratis jaarabonnement 
op ons kwartaalblad Oriëntatie  

Een volk komt thuis…
Verhalen van Nederlands Joodse
families die op alijah gaan.
+ beknopte geschiedenis van de
alijah en van Ebenezer

Richard A. Zevenhuizen

Bestellen: info@ebenezer.nl (excl.verzendkosten)

€ 10,00
116 pag.

Full colour

EBENEZER
OPERATIE EXODUS 
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Naar Israël emigreren kost geld. Hoeveel geld, is a
 ankelijk van diverse factoren. 
In Oekraïne werken we bijvoorbeeld nauw samen met het Joods Agentschap, dat 
ook veel kosten dekt. Hieronder leest u hoe wij het geld voor ‘Breng de Joden thuis’ 
besteden.

OEKRAÏNE
Wij helpen Joden met vervoer naar de verschillende instanties waar zij de benodigde 
papieren voor hun terugkeer moeten regelen en ten slotte met vervoer naar de lucht-
haven. Ook helpen we sinds 2014 met tijdelijke opvang van Joodse vluchtelingen uit het 
confl ictgebied in Oost-Oekraïne, tot zij kunnen vertrekken. Gemiddeld kost het 135 euro 
per persoon om deze hulp te kunnen bieden.  

INDIA
Wij betalen het vervoer. Een ticket van het afgelegen noordoosten van India naar Israël 
kost gemiddeld 900 euro per persoon.

FRANKRIJK
Wij betalen mee aan de verhuiskosten, bijvoorbeeld voor de inboedel die per zeecon-
tainer naar Israël vervoerd wordt. We bezoeken mensen thuis, luisteren naar hun 
behoefte en springen bij waar nodig. Gemiddeld helpen we Franse Joden met een 
bedrag van 400 euro per persoon.

CERTIFICAAT
Helpt u met een van bovenstaande bedragen 
of een veelvoud hiervan én vermeldt u bij 
uw gift ‘Oekraïne’ of ‘India’, dan ontvangt u 
van ons een mooi certifi caat als dank dat u 
één of meer Joden hebt geholpen om terug 
te keren naar het Beloofde Land.

Bronnen: Israëlisch Centraal Bureau voor de Statistiek, Joods Agentschap, jewishvirtuallibrary.org

DE CIJFERS
Bovenstaande infographic toont hoeveel Joden er volgens 

de o   ciële cijfers nog woonachtig zijn over de hele wereld. 
Daarnaast vind je een overzicht van het aantal Joden dat 

naar Israël ging in de afgelopen tien jaar. 
Voor een zestal landen hebben we gespecifi eerd hoeveel 

Joden uit deze landen in 2017 naar Israël gingen. 
Zulke kale cijfers vragen wel om enige nuancering.

MASSALE TERUGKEER?
Er waren tijden dat Joden uit de we-
reld en masse toestroomden naar het 
beloofde land. Kort na de oprichting van 
Israël in 1948 vluchtten honderdduizen-
den Joden uit de Arabische wereld naar 
de Joodse staat, omdat het voor hen niet 
veilig meer was in de Arabische wereld 
die zich tegen Israël keerde en ook tegen 
de omvangrijke Joodse gemeenschappen 
in hun eigen land. Ook na de val van de 
Sovjet-Unie gingen honderdduizenden 
Joden naar Israël. Het communistische 
regime had het hun jarenlang verboden 
om te emigreren en nu kon eindelijk hun 
langgekoesterde wens in vervulling gaan.
De toestroom van nieuwe immigranten 
in de afgelopen tien jaar steekt daar 
misschien wat mager bij af. Er kwamen 
in 2017 bijvoorbeeld minder Joden terug 
naar Israël dan er asielzoekers arriveer-
den in Nederland.

OFFICIËLE CIJFERS
O�  ciële cijfers zijn altijd omstreden. Op 
bovenstaande infographic vind je ze per 
werelddeel, maar een precieze telling van 
het aantal Joden is gewoon onmogelijk. 
Neem bijvoorbeeld Oekraïne. Volgens de 
‘o�  ciële cijfers’ telt dat land nog 53.000 

Joden. Als er dus jaarlijks ongeveer 7.000 
terugkeren, zou dat betekenen dat het 
land eind 2025 geen Joden meer telt. 
Maar Joden in Oekraïne vermoeden zelf 
dat er nog veel meer ‘verborgen Joden’ 
in het land leven. Oekraïners met Joodse 
voorouders, die hun a� omst hebben 
verborgen of zelfs zijn vergeten uit angst 
voor pogroms, of voor het communisti-
sche regime dat elke vorm van godsdienst 
verbood.

TWAALF STAMMEN
En dan is er nog de kwestie van de 
twaalf stammen. De ‘Joden’, zoals wij 
ze kennen stammen voor het grootste 
deel af van de stammen Juda, Benjamin 
en Levi, die in de Bijbel het koninkrijk 
van Juda vormden. Het koninkrijk Israël 
werd in de tijd van de koningen al eerder 
in ballingschap gevoerd. Zij zijn de 
‘tien verloren stammen’, waarvan men 
inmiddels op diverse plaatsen op deze 
wereld afstammelingen meent te hebben 
gevonden.
Wie de Bijbelse beloften naleest, begrijpt 
dat de Heere alle twaalf stammen zal 
terugbrengen naar het beloofde land. 
Zover zijn we dus nog niet. Maar het 
schept wel verwachtingen.

KOSTEN VOOR TERUGKEER 
NAAR ISRAËL

Helpt u mee? 
Stort uw gift op NL38 ABNA 0529 310 252 
van Christenen voor Israël, gebruik de 
acceptgiro bij deze krant of doneer 
online op cvi.nl.



advertenties

Reformatorisch Dagblad | blogs 

Reformatorisch Dagblad | informatie 

Reformatorisch Dagblad | magazines 

Reformatorisch Dagblad | evenementen 

Reformatorisch Dagblad | magazines 

Reformatorisch Dagblad | magazines 

Reformatorisch Dagblad | evenementen Naar Buiten

RD Evenementen

Dailytrend

Wegwijs

Digibron

Kits

Terdege

Reformatorisch Dagblad

Nepnieuws of 
de waarheid?    

WOORD IN 
UW WERELD

RD

Natuurlijk wilt u in een tijd waarin u overal uw informatie kunt krijgen wel weten of die informatie ook klopt. Het RD 

wil u daarbij helpen. De krant biedt eerlijke verslaggeving en duiding van het nieuws in het licht van de Bijbel.  

Probeer het RD ZATERDAG + DIGITAAL* 4 weken gratis. Ga naar rd.nl/israel of bel 055-5390498

WOORD IN 
UW WERELD

RD
4 weken

GRATIS

RD 
ZATERDAG + DIGITAAL

*4 weken zaterdag de krant op de mat en dagelijks toegang tot de e-paper en alle digitale artikelen op RD.nl
  Dit aanbod is alleen van toepassing indien u de laatste 18 maanden geen (proef)abonnement op het RD heeft gehad. 
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Samen met andere Israëlvrienden in een sfeervolle setting genieten van 
bekende Joodse liederen? Dat kan tijdens de drie unieke concerten die de 
bekende Israëlische zanger Yonatan Razel in oktober in Nederland geeft! 

“Ik kom uit een familie van levieten, de priesters uit de tempel”, vertelt Yonatan. 
“Mijn dag bestaat uit Bijbelstudie en het grootbrengen van een groot gezin. Daarnaast 
geef ik concerten in Israël en heel de wereld.”
Yonatan werd geboren in New York en woont tegenwoordig in Jeruzalem, maar zijn 
grootouders en veel generaties voor hen woonden in Nederland. “Mijn grootouders 
hebben de Tweede Wereldoorlog overleefd doordat ze konden onderduiken bij een 
Nederlands gezin.”

Naast bekende Joodse muziek speelt Yonatan Razel ook eigen liederen, waarvan Vehi Sheam-
da 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.”

•  maandag 8 oktober om 19.30 uur 
Amersfoort – Theater Flint

•  dinsdag 9 oktober om 19.30 uur
Schiedam -Theater Aan de Schie

•  woensdag 10 oktober om 19.30 uur 
Assen – Theater De Nieuwe Kolk

»  Kijk voor een voorproe� e van Yonatans muziek of het bestellen van entreekaarten 
(€ 12,50, inclusief pauzedrankje) op cvi.nl/razel of bel 033-4220404.

19-24 oktober in het Israëlcentrum in Nijkerk

Israëlisch Cultuurfestival

Amersfoort, Schiedam en Assen

Concerten Yonatan Razel

Israëlisch volksdansen, zelf de lekkerste hummus maken, een spoedcursus 
Hebreeuws volgen, proeven van de uitgebreide Israëlische keuken en de 
vele soorten wijn, of je tijdens het eten van een vers bereid broodje falafel 
eventjes in Jeruzalem wanen.

Het kan allemaal tijdens het Israëlisch Cultuurfestival dat we tijdens de herfstvakantie 
in het Israëlcentrum in Nijkerk organiseren! En dit is nog maar een greep uit het totale 
aanbod aan activiteiten. 
Het leuke is: er is voor het hele gezin wat te doen. De kinderen kunnen zich even uit-
leven op het springkussen of in de knutselhoek, terwijl er voor de rest van het gezin 
allerlei informatieve en interactieve workshops zijn.

Tussen 19 en 24 oktober is er elke dag (behalve zondag) tussen 10.00 en 16.00 uur een 
doorlopend programma met gratis activiteiten. Het programma is te uitgebreid om in 
deze krant te plaatsen, maar het is te vinden via cvi.nl/festival of vraag het gratis aan 
door te bellen met 033-2458824.

»  Het Israëlisch Cultuurfestival vindt plaats op 19, 20, 22, 23 en 24 oktober tussen 
10.00 en 16.00 uur in het Israëlcentrum aan de Henri Nouwenstraat 34 in Nijkerk. 
Aanmelden is niet nodig.

 
» cvi.nl/cultuurfestival
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Bestel telefonisch:        0343 – 413300. Boeken ook verkrijgbaar bij de evangelische boekwinkel.

Bestel via onze webshop: www.zoeklichtwebshop.nl
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€ 9,95 € 12,50

Clash of Kingdoms
Wat de Bijbel zegt over Rusland, 

IS, Iran en de eindtijd

Charles Dyer & Mark Tobey | 

120 pag.

Dit boek is uiterst actueel. Het 

beschrijft de ineenstorting van 

IS, maar Clash of Kingdoms 

kijkt alweer naar de nog grotere 

dreigingen die aan de horizon 

 opdoemen. Als je wilt weten wat 

er uit IS voortkomt, dan moet je 

dit boek lezen.

This changes everything
Het verhaal van een tiener: 

Jezus veranderde mijn leven

Jaquelle Crowe | 159 pag.

Dit boek, geschreven door de tiener 

Jaquelle Crowe, wil je laten zien 

hoe de waarheid over God alles 

verandert – onze relaties, onze tijd, 

onze zonden, onze gewoonten. 

Meer nog, het bevrijdt ons om zo 

vol vreugde en gehoorzaamheid te 

leven dat Jezus erdoor groot wordt 

gemaakt, zelfs wanneer je jong bent.

of

Ontvang dit boek gratis wanneer u een abonnement neemt op
Het Zoeklicht! Ga naar www.zoeklicht.nl/israelaktueel, meld u
aan voor een jaarabonnement (á € 41,50) en krijg dit boek cadeau.
En vervolgens een jaar lang iedere maand het tijdschrift met
opbouwende, actuele en verdiepende artikelen over het leven als
christen in deze tijd.

Christen-zijn in deze tijd,
een hele uitdaging. De wereld
is onrustig, maar toch is er een
hoopvolle verwachting.

Het Z
oeklic

ht

Een heel 

jaar voor 

€41,50

(en gratis lezen 

via de app)

Ga voor deze speciale actie naar: www.zoeklicht.nl/israelaktueel 

Van der Schoor Schilders
Postbus 501,3900 AM Veenendaal

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

www.renovatie.com esrenovatie@gmail.com

Aannemersbedrijf

altijd het juiste (kunststof ) kozijn

Tel 0263 637406

Een liefdevolle gezinssituatie is het beste    
voor kinderen om in op te groeien. 
Op termijn willen we graag meerdere 
locaties openen, nu zijn we op zoek naar 
kandidaten die eens in de vier weken in 
het weekend, en in vakanties het huidige 
echtpaar kunnen vervangen. 

Daarom zijn wij op zoek naar: 
gezinshuis-ouders (gepassioneerde 
professionals) Als inval, met 
mogelijkheid op termijn een eigen locatie 
op te starten.

Tevens zijn wij op zoek naar een:
Lid voor de Raad van Toezicht
Met een “zorg” achtergrond.

Stichting de Parel heeft als visie het 
opzetten van orthopedagogische 
gezinshuizen voor kinderen die niet thuis 
kunnen wonen, of tijdelijk in een crisis 
verkeren. 

Wij werken vanuit Liefde in Balans, een door 
ons zelf ontwikkelde methodiek. (zie site)
De uitgangspunten en de omgang met de 
kinderen zijn gebaseerd op christelijke 
principes.

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website: www.stichtingdeparel.nl 
of kunt u contact opnemen met: Milko van Heusden (bestuurder) tel: 06-22908002. Reacties kunt u sturen naar: 

bestuur@stichtingdeparel.nl Of naar:  Eikenberg 1, 5571 SH Bergeijk

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.

Bezoek mijn site www.lifecoachingresprit.nl voor het 
contactformulier, geheel vrijblijvend, of bel: 0180-613784.
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Nieuw: de Israël Thema Talks
Christenen voor Israël introduceert dit najaar iets nieuws: de Israël Thema Talks! En dat houdt in:

•   zes studiedagen met één of twee sprekers 
•   elke dag staat helemaal in het teken van een thema dat iets met Israël te maken heeft 
•   inschrijven voor de Israël Thema Talks kan per dag, maar natuurlijk ook volledig 
•   meedoen aan de Israël Thema Talks kost € 10,- per studiedag 
•   of volg alle Israël Thema Talks voor € 45,- i.p.v. € 60,- 
 

Ontdek het programma van de eerste Israël Thema Talks:
Donderdag 1 november | Thema: Jezus en Israël 
Een gevoelig thema onder veel christenen is de verhou-
ding tussen de Heere Jezus en Israël. Maar waar ligt die 
gevoeligheid precies, en is dat wel terecht? 
17.00 uur ds. Kees Kant: Waarom het voor Joden zo 
moeilijk is om in Jezus te geloven
19.30 uur drs. Kees de Vreugd: Gods eerstgeboren zoon 
en Gods eniggeboren zoon

Dinsdag 6 november | Thema: Het andere Israël
Israël komt vaak in het nieuws, en dan meestal negatief. 
Maar Israël is zóveel meer dan wat de media ons willen 
laten geloven. Ga mee op zoek naar dit ‘andere Israël’.
17.00 uur Kay Wilson: Israël achter de schermen* 
19.30 uur Joanne Nihom: Israël, een mozaïek van mensen

Zaterdag 17 november | Thema: Het oude Israël
Het Israël van vandaag kennen we van foto’s, video of 
zelfs een reis door het land. Maar hoe zit dat met het 
oude Israël?
10.30 uur Jaap Bönker: Bijbelse voorwerpen en hun betekenis
14.30 uur spreker n.n.b.

Dinsdag 27 november | Thema: Het hartland van Israël
Het ‘hartland van Israël’ is een veelgebruikte term. Maar 
wat is het precies, en waarom is het zo belangrijk? 
17.00 uur Sondra Baras: Judea en Samaria: waar Bijbelse 
profetieën worden vervuld* 
19.30 uur ds. Henk Poot: 5 redenen om een hart te hebben 
voor het hartland

Donderdag 6 december | Thema: Israël en het licht
Met Chanoeka viert het Joodse volk de overwinning van 
het licht op het duister. Welke boodschap kunnen we 
daaruit leren?
17.00 uur rabbijn Shmuel Katz: De mooiste liedjes en 
verhalen over Chanoeka
19.30 uur ds. Oscar Lohuis: Israël, een licht voor de volken

Zaterdag 15 december | Thema: Israël en de eindtijd
Israël speelt een belangrijke rol in de eindtijd. Maar toch 
is er ook veel verwarring over, gevoed door allerlei sensa-
tionele eindtijdtheorieën. Tijd voor wat duidelijkheid!
10.30-14.30 uur ds. Willem J.J. Glashouwer: Waarom 
eindtijd? 

6 oktober

Israël-Familiedag  
in Katwijk
Kom op zaterdag 6 oktober naar Katwijk en 
vier ‘Zeventig jaar Israël’ tijdens een gezellige 
familiedag.

Er is een gevarieerd programma met workshops, koor- 
en samenzang en sprekers als Henk Binnendijk en 
Kees van der Staaij. Muzikale 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. Kaarten kosten slechts 
€ 2,50 voor volwassenen inclusief een consumptie. 
Een familiekaart kost € 7,50 inclusief drie consumpties. 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Chr. Boekhandel het Ba-
ken, Secretaris Varkevisserstraat 37 in Katwijk, of bestel 
deze via bijeenkomst@cvi.nl.

13 oktober

Israëlconcertmiddag 
in Leeuwarden
Beleef op zaterdag 13 oktober een unieke Isra-
elmiddag in Leeuwarden, georganiseerd door 
stadskerk De Wijngaard en Christenen voor 
Israël

Het hoogtepunt is een indrukwekkend concert van het 
Jeugdorkest Noord-Nederland met medewerking van 
Micha Gelber, die vertelt hoe hij als tienjarig jonge-
tje de Holocaust overleefde. De overdenking wordt 
verzorgd door ds. Henk Poot. Voorafgaand aan het 
concert is er een gevarieerd workshopprogramma 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. Troelstralaan 147a 
in Leeuwarden. De entree is slechts € 5,- per persoon 
(inclusief ko£e/thee), kinderen tot en met 12 jaar 
gratis. Kaarten verkrijgbaar via cvi.nl/13oktober of aan 
de deur (zolang de voorraad strekt).

Zingen voor Israël
Kom dinsdag 13 november vanaf 19.45 uur naar de Oude 
Kerk aan de Keizerstraat 8 in in Den Haag-Schevenin-
gen voor een bijzondere koor- en samenzangavond. Het 
belooft een feestelijke avond te worden met koorzang van 
het Christelijk Waddinxveens Mannenkoor De Gou-
westem en The Martin Mans Formation onder leiding 
van Martin Mans en de Joodse zanggroep Kol-Chadash 
uit Nijmegen onder leiding van Henk van den Hoogen. 
Verder geven sopraan Jacomina van der Plas-Vooijs, 
Jan-Willem van den Bosch op sjofar en trompet en orga-
nist Aarnoud de Groen hun muzikale medewerking. Ds. J. 
Maasland verzorgt deze avond de opening en ds. Kees van 
Velzen zal een meditatie houden.
Naast koorzang zullen we ook veel samen zingen tot eer 

Lezingen en sprekers
Bezoek eens een lezing van een van onze sprekers. Kijk 
in de agenda op pagina 29 of op cvi.nl/agenda voor een 
uitgebreid overzicht waar onze sprekers de komende 
tijd actief zijn. 
Wilt u meer verdieping 
over Israël in uw kerk of 
gemeente? Nodig eens 
een spreker uit in uw 
gemeente of op uw 
Bijbelkring. 

» Kijk op cvi.nl/sprekers.

Israëlcongres met Kay Wilson en Itamar Marcus
Op woensdag 7 november organiseert Christenen 
voor Israël van 13.00 tot 18.00 uur een congres met 
onder meer de Israëlische sprekers Kay Wilson en 
Itamar Marcus.

Kay Wilson overleefde in 2010 een aanslag van een 
Palestijnse terrorist, die op Kay en haar vriendin Kristi-
ne begon in te steken. Ondanks meerdere steekwonden 
overleefde Kay de aanslag, maar het lichaam van Kristine 
werd later door de Israëlische politie gevonden. Kay Wil-
son deelt tijdens het congres haar verhaal en hoe ze zich 
nu inzet voor de co-existentie tussen Joden en Arabieren.

Itamar Marcus is directeur van Palestinian Media Watch. 
Zijn organisatie houdt zich bezig met het inhoudelijk 
monitoren van Palestijnse media en schoolboeken, die 
vaak vol staan met haatuitingen tegen Joden. Tijdens het 
congres deelt Marcus een aantal opmerkelijke voorbeel-
den en doet hij suggesties hoe het haatonderwijs bestre-
den kan worden.

»  Het congres vindt plaats in de buurt van Nijkerk. De 
exacte locatie wordt nog bekend gemaakt. Deelname 
bedraagt € 12,50. Meer informatie vindt u op cvi.nl/
congres.

»  De Israël Thema Talks vinden van 1 november tot  
15 december plaats in het Israëlcentrum, aan de  
Henri Nouwenstraat 34 in Nijkerk.  
Meer info en inschrijven via cvi.nl/thematalks.

*  lezing in het Engels, vertaling aanwezig.

Mannenkoor De Gouwestem.

van de God van Israël. De toegang is vrij. Wel is er een col-
lecte, bestemd voor een project in Israël. De kerk is goed te 
bereiken met openbaar vervoer. Tram 1 (halte Keizerstraat), 
tram 11 (eindpunt: Strandweg) of bus 22 (halte Keizerstraat)
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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!
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Bijzondere concerten Tholen en Urk
Op zaterdag 6 oktober is er op 
Tholen een concert met het In-
terkerkelijk Mannenkoor Tholen 
onder leiding van Mark Westdorp, 
begeleid op piano door Joost Krij-
ger, en het Hineni Symfonie Orkest 
onder leiding van Lubertus Leut-
scher. 

Op deze avond treedt ook een kin-
derprojectkoor op, daarnaast zal ds. 
Willem J.J. Glashouwer een overden-
king houden. Het concert vindt plaats 
in de Grote Kerk, Kerkplein 1 in Tholen. 
De aanvang is om 19.30 uur. Vooraf 
en na afl oop is er de mogelijkheid een 
kleine tentoonstelling over Jeruzalem te 
bezichtigen. 

»  Entreekaarten à € 10,- en € 5,- 
voor kinderen zijn verkrijgbaar via 
kaarten@imt-tholen.nl.

Zaterdag 10 november 2018 geeft het 
Hineni Symfonie Orkest in samenwer-
king met het Urker Mannenkoor Hal-
leluja, onder leiding van dirigent Bert 
Moll, een bijzonder concert op Urk.

Het concert vindt plaats in de Immanuel-
kerk, Nagel 43 in Urk en begint om 19.30 
uur (deuren open vanaf 19.00 uur). De toe-
gang is gratis, maar er is wel een collecte.
Mannenkoor Halleluja, bestaande uit zo’ 
n tachtig leden, onder wie ook vele jonge 
mannen, bestaat al ruim 120 jaar. Samen 
met het Hineni Symfonie Orkest treden zij 
voor u op ter bemoediging van het Joodse 
volk. Met de opbrengsten van het concert, 
steunen zij de gaarkeukens van Hineni in 
Jeruzalem. Hier vinden Holocaustoverle-
venden en de armen en sociaal zwakkeren 
van de stad en warm welkom, een luiste-
rend oor, bemoediging vanuit de Thora en 
natuurlijk een warme maaltijd.Foto: Hineni Symfonie Orkest

Christenen voor 
Israël al meer 
dan tien jaar 
internationaal
Christenen voor Israël is in de loop van de 
jaren uitgegroeid tot een wereldwijde orga-
nisatie. We zijn actief in meer dan veertig 
landen onder de naam van Christians for Israel 
International. Van Fiji en Samoa in het oosten 
tot Amerika in het westen.

We mogen zo de boodschap over Israël overal 
verspreiden. Het werk groeit in landen als Brazi-
lië, Australië en Oeganda. En worden conferenties 
georganiseerd in Zuid-Korea, Myanmar en Thailand. 
Ook dichter bij huis, in Duitsland, Oostenrijk en Italië, 
hebben we bloeiende afdelingen. Belangrijk in het in-
ternationale werk zijn: Bijbels onderwijs, trainingscon-
ferenties voor (kerk)leiders, lezingen op universiteiten 
en seminaries en het verspreiden van Israëlkranten en 
literatuur over Israël in de eigen taal. 

Verschillende aanpak
Het is boeiend om te zien hoe in de verschillende cul-
turen de aanpak verschilt. Zo is onze Italiaanse afde-
ling veelal actief op universiteiten en onder studenten, 
omdat de leidster van het team daar zelf universitair 
docente is. In Oeganda bereikt ons team veel mensen 
via massabijeenkomsten. En in Brazilië zijn het juist 
kerken die ons team daar uitnodigen om te spreken 
tijdens conferenties. In landen als Nieuw-Zeeland en 
Australië is de Engelstalige Israëlkrant een belangrijk 
middel om mensen te bereiken, terwijl in de Filipijnen 
en Vietnam vooral e-mail en sociale media de belang-
rijkste communicatiemiddelen zijn. De vraag naar 
Bijbelstudie en uitleg over Israël groeit in veel landen 
en dat is een grote zegen en bemoediging. 

Ds. Kees Kant, directeur Christians for Israel International

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 persoonlijke studie. 

»  ‘Christus voor Israël’ is te verkrijgen bij Christenen 
voor Israël voor € 7,50. 
Bel 033-2458824 of ga naar cvi.nl/winkel.

Bijbelstudiematerialen over Israël
Wie meer Bijbels inzicht wil krijgen op de rol van Israël 
in Gods plan, kan naast het boekje van Kees de Vreugd 
ook een van de overige Bijbelstudiematerialen overwe-
gen die Christenen voor Israël ontwikkelde.

»  Op cvi.nl/studiemateriaal vindt u een keur aan 
studiematerialen om uw Bijbelse kennis over 
Israël te vergroten.

Steun voor Aleh op de 
Ossenmarkt in Putten
Tijdens de jaarlijkse Ossenmarkt in Putten, dit jaar op 
woensdag 10 oktober, is ook werkgroep Hart voor Israël 
weer aanwezig met allerlei activiteiten om geld in te 
zamelen voor Israël. U vindt hen langs de Verlengde 
Dorpsstraat, daar kunt u zich vermaken met allerlei leu-
ke activiteiten. Ook worden er heerlijke krentenbroden, 
vleesschotels en een boodschappenpakket verloot en zijn 
er prachtige Israëlproducten te koop. De opbrengst van 
dit alles is bestemd voor Aleh, waar meervoudig gehan-
dicapten liefdevol ondersteund en verzorgd worden. Wie 
weet tot ziens in Putten! Zie ook hartvoorisrael.nl.

Israël en de kerk
Israël en de kerk is een theologisch kwartaalblad van Chris-
tenen voor Israël. Het blad zoekt in een wereld waarin de 
christelijke theologie nog vaak is besmet met de vooron-
derstellingen van de vervangingsleer, recht te doen aan de 
plaats van Israël in de theologie. Dit levert interessante, 
maar ook confronterende artikelen op die tot nadenken 
stemmen. Het najaarsnummer van 2018 is gewijd aan de 
Joodse feestdagen van het najaar: het Joodse nieuwjaar, 
Grote Verzoendag en het Loo� uttenfeest. 

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

Arian Verheij | Woord & Geschrift
Nijmegen

Privéles Hebreeuws (Tenach, Misjna, Sidoer)

024 3243 878 | www.arianverheij.nl/hebreeuws

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

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

Het KIND en de kinderen - Dit boekje is geschreven vanuit de 
overtuiging dat Bijbelse woorden van God komen en dus zuiver zijn. 
Het bevat een boeiende woordstudie over het woord ‘kind’ in met 
name het Nieuwe Testament. Maar behalve dat is dit boekje ook een 
handleiding van hoe je Bijbelstudie kunt doen. De auteur geeft de lezer 
een kijkje in haar overwegingen en - als het ware hardop denkend - 
neemt zij hem mee naar het resultaat van haar onderzoek.
C.M.H. van Lieshout - 64 blz - 20x12,5 cm - 9789066944213 - € 5,50

AMEN Bijbelmagazine - 14 september j.l. verscheen nummer 
140 met o.m. de volgende artikelen: ‘Geloven als overwinnaar’, 
‘De zondige christen’, ‘Het volk dat in duisternis wandelt, zal een 
groot licht zien’ en ‘AMEN Actueel’. Neem een abonnement op dit 
2-maandelijkse blad en/of word Online-abonnee met toegang tot 
meer dan 1500 Bijbelstudie-artikelen! Kijk voor meer informatie 
op www.amen.nl of bel: 0343 594411.

Kijk ook eens op www.everread.nl naar de ‘Aanbiedingen’

H.B. Slagter - 160 blz - 21x14,7 cm - 9789066944022 - € 15,25

Schatten uit Gods Woord - 3 - Dit boek bevat 23 hoofdstukken 
met onderwerpen als: De mens wikt ... maar God beschikt; Mijn volk gaat 
te gronde door gebrek aan kennis; Bijbels of ‘Babels’ denken; Koningen 
en Priesters; Gods plan van de eeuwen; Uw koninkrijk kome; God alles in 
allen; Wat heeft de Heere ons rijk gemaakt; Is Maria in de hemel of in het 
dodenrijk?; Wat de toekomst brengen moge en veel meer.

Getallen in de Bijbel - Het origineel van dit boek (Number 
in Scripture) verscheen in 1894 en geldt als standaardwerk. Het boek is 
verdeeld in 2 hoofddelen. Het 1e gaat over het bovennatuurlijke ontwerp 
van de getallen in de Bijbel; met algemene informatie daarover en de 
bijzondere wijze waarop ze gebruikt worden. Het 2e (en grootste) deel 
gaat over de geestelijke betekenis van allerlei specifieke Bijbelse getallen.
Dr. E.W. Bullinger - 304 blz - 21x14,7 cm - 9789066943094 - € 17,50



Foto: IPC

Een Israëlische jongere geeft een fris kleurtje aan de muren van een 
gemeenschapscentrum in de Negevwoestijn. | Foto: Flash90
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Israel Today
Wie meer wil weten over Israël dan wat u in de reguliere 
media krijgt voorgeschoteld, kan behalve de krant Israël 
Aktueel ook een abonnement nemen op het maandblad 
Israel Today. Dit magazine, dat wordt geschreven en 
samengesteld in Jeruzalem, biedt een keur aan nieuws 
uit Israël op allerlei gebied. 

»  Een jaarabonnement bedraagt nu € 27,95 (daarna 
€ 39,95 per jaar). Kijk op israeltoday.nl voor meer 
informatie.

“Ik zal zegenen wie u zegent”, beloofde de Heere 
aan Abraham in Genesis 12. Daarin klinkt een 
duidelijke oproep om Israël tot zegen te zijn. Karel 
van Oordt, die stichting Christenen voor Israël 
oprichtte, gaf tevens gehoor aan deze oproep met 
de oprichting van het Israël Producten Centrum.

Dit mooie bedrijf zegent Israël door producten van Isra-
elische bedrijven te verkopen in Nederland. Prachtige en 
lekkere producten als wijnen, sieraden, huidproducten met 
Dode Zeemineralen, kruiden, tassen, en nog veel meer. Be-
zoek de winkel in het Israëlcentrum, Henri Nouwenstraat 
34 in Nijkerk of koop uw Israëlproducten online op israel-
winkel.nl of bezoek een Israëlconsulent bij u in de buurt. U 
vindt een Israëlconsulent bij u in de buurt op israelwinkel.
nl/consulenten of kijk op pagina 31 van deze krant.

israël aktueel | oktober 2018 

Israël Producten Centrum

Nieuwe dorpen in de Negev

Ben-Goerions droom wordt werkelijkheid
Twee jongens bezochten samen Auschwitz. Daar, midden in dat voormalige vernietigingskamp, was het 
alsof hun ogen pas echt opengingen. Het veranderde hun leven én de toekomst van Israël, voor altijd. 
Opeens was Israël niet langer slechts hun vaderland. Zionisme was niet slechts een idee. Het was dé 
sleutel voor de toekomst van de Joodse staat. De jongens keken elkaar aan en sloten een verbond.

de eerste stappen van deze jongens om de droom van 
Ben-Goerion (oprichter van de staat Israël) in vervulling 
te doen gaan: de Negev te ontwikkelen tot een vitale en 
levendige plek om te wonen en werken. Inmiddels zijn 
er negen nieuwe dorpen opgericht en is er nieuw leven 
geblazen in 68 dorpen. Een van de dorpen die langzaam-
aan leegliep, was Retamim. Door allerlei voorzieningen 
te realiseren in het dorp, komt het dorp weer tot leven. 
Een van de dingen die nog gerealiseerd moeten wor-
den is de renovatie van het oude dorpshuis. Zodat de 
inwoners weer een plek hebben waar allerlei activiteiten 
kunnen worden georganiseerd, kinderen kunnen spelen 
en (nieuwe) inwoners elkaar kunnen ontmoeten.

Helpt u mee de Negev tot bloei te brengen door Reta-
mim te ondersteunen bij de renovatie en aankleding 
van het dorpshuis? Maak dan een bijdrage over op 
NL38 ABNA 0529 310 252 van Christenen voor Israël, 
en vermeld erbij ’Retamim’.

Nadat ze in het leger waren geweest, gingen de twee 
jongens, Roni en Ofi r met twee andere jeugdvrienden 
op een grote trektocht door Israël, met een doel: uitzoe-
ken wat zionisme voor de volgende generatie betekent. 
Ze kwamen in de Negev en in Galilea en zagen enorme 
gebieden, totaal verwaarloosd. Er waren maar enkele 
dorpen met een veelal vergrijzende bevolking, aangezien 
de jeugd naar de al overbevolkte centrale delen van het 
land trok. In deze vergeten gebieden zagen deze jon-
gens de toekomst. Ze hielden woord. In 1999 richtten 
zij een eerste dorp op: Sansana. Het eerste nieuwe dorp 
in de Negevwoestijn in ruim vijftien jaar. Het waren 
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Foto: CvI

Chanoekaconcert in Amsterdam
Op woensdag 5 december vindt in de grote zaal 
van het Concertgebouw in Amsterdam het jaarlijk-
se Chanoekaconcert plaats. De stichting Chanukah 
Concert nodigt u van harte uit om dit bijzondere 
concert bij te wonen.

De stichting Chanukah Concert viert dit jaar samen 
met de Joodse gemeenschap de vierde avond Chanoe-
ka in het Concertgebouw, waar zij gezamenlijk de 
Chanoekakandelaar op het toneel zullen aansteken. 
Voor deze avond is er een bijzonder concertprogram-

ma samengesteld met cantor (voorzanger) Israel 
Nachman uit Tel Aviv, ondersteund door the Amster-
dam Jewish Chamber Ensemble onder leiding van Joan 
Berkhemer. 

»  Bestel kaarten (vanaf € 27,-) via concertgebouw.nl of 
bel 0900-6718345. Met actiecode CH181205CVI krijgt 
u vijf procent korting op tickets voor rang 1+ en 2. 
Met actiecode CH181205ORG krijgt u 9 euro korting 
op kaarten voor rang 1

Wegens succes verlengd

Expo Wereldwonder 
Israël!
Israël suf en saai? Nou... nee! Israël is één van de meest 
fascinerende landen ter wereld. Wist je dat er in Israël 
niet alleen wonderen gebeurden in de tijd van de Bijbel? 
Ook vandaag is Israël echt een wereldwonder. We 
nemen je mee op ontdekkingstocht door het wereld-
wonder Israël. Je maakt kennis met inspirerende en 
wonderlijke feiten die het land zo uniek maken. De ten-
toonstelling is boeiend en leerzaam voor jong en oud. 
Met een interactieve speurtocht en een unieke Virtual 
Reality-tour op de mooiste plekjes in Jeruzalem! 
Vanwege het succes deze zomer komt onze zomerten-
toonstelling Wereldwonder Israël in afgeslankte vorm 
terug op de eerste verdieping van het Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34 in Nijkerk. Van 24 september 
tot en met 12 januari kunt u deze dagelijks van 10.00 tot 
16.00 uur bezoeken (zon- en feestdagen gesloten).

Schoolklassen en groepen
De tentoonstelling is geschikt voor groepen en 
voor schoolklassen(ongeveer vanaf groep 5). Het 
programma duurt ongeveer anderhalf uur. De leer-
lingen gaan na een introductie door een begeleider 
zelf aan de slag met een vragenboekje. Vraagt u 
eens op de school van uw kind, of het misschien 
een idee is om de tentoonstelling te bezoeken. U 
bent hartelijk welkom!
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Ondernemersplatform 
Bouwen met Israël

Bent u ondernemer en heeft u een hart voor Israël? 
Overweeg dan om lid te worden van ons ondernemers-
platform Bouwen met Israël. Samen met andere onder-
nemers met een hart voor Israël kunt u uw passie delen, 
samen leren met en van elkaar, gezellig en praktisch 
netwerken en ook nog eens uw kennis als ondernemer 
inzetten voor Gods volk.
Het ondernemersplatform belegt jaarlijks een aantal 
bijeenkomsten met boeiende sprekers. De eerstvolgende 
zal plaatsvinden op woensdag 21 november. Ds. Henk 
Poot zal dan spreken.

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

israël aktueel | oktober 2018 

Vogelvluchtreis 
22 t/m 29 oktober € 1345,-

Bijbelreis
22 oktober t/m 1 november € 1775,-

Hartlandreis (vol)

29 oktober t/m 7 november € 1595,-

Lentereis
8 t/m 15 april € 1375,-

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

Hartland reis

13 t/m 22 mei nog niet 
bekend

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 heerlijke vakantie, waarbij de Bijbel tot leven komt, in een fascinerend land met een grote  
diversiteit aan historie, natuur en cultuur. En vooral ook een land dat getuigt van Gods trouw.  
Dát is Israël. 

Wandelen door de eeuwenoude straten van Jeruzalem, staan op de Olij erg, varen op het Meer van Galilea, met 
eigen ogen zien hoe verleden, heden en toekomst van dit bijzondere land zo nauw met elkaar en de Bijbel verweven 
zijn en ontmoetingen met het Joodse volk. Het zijn slechts een paar ingrediënten van onze reizen naar Israël, die 
door de deelnemers bijna zonder uitzondering worden ervaren als ‘indrukwekkend, inspirerend, bemoedigend en 
verrijkend.’ Een reis naar Israël is dan ook meer dan gewoon een vakantie. De verbondenheid met het land en volk 
en de open Bijbel zorgen voor de nodige diepgang en een veelal verrassend nieuw perspectief.

Bij al onze Israëlreizen is naast de reisleider ook een Nederlandssprekende gids aanwezig, waardoor u niets hoeft te 
missen van het vele moois dat Israël te bieden heeft. Aarzel niet langer en reis met ons mee!

Solidariteitsreizen in 2018

Solidariteitsreizen in 2019

»  Alle genoemde prijzen op basis van halfpension 
en verblijf in een tweepersoonskamer. Voor een-
persoonskamers geldt een toeslag. Wijzigingen 
voorbehouden.

Uitzicht over Jeruzalem vanaf de Davidcitadel bij de Jaffapoort. | Foto: Flash90

actief

Foto: CvI

Reisaanbod 2018 en 2019

Onze reizen worden georganiseerd in samenwerking met Reli Reizen uit Amsterdam, een reisbureau gespecialiseerd 
in Israëlreizen en aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reizen (SGR) en het Calamiteitenfonds. Kijk voor de 
uitgebreide beschrijvingen van ons reisaanbod, inclusief dagprogramma, op relireizen.nl/cvi

Werkreizen Oekraïne 
De Joodse gemeenschap in Oekraïne draagt nog altijd de sporen van een heftig verleden. Ook anno 2018 zijn de leef-
omstandigheden voor velen van hen moeilijk, mede door armoede en het weer oplaaiende antisemitisme. Tijdens de 
werkreis naar Oekraïne zijn er talloze ontmoetingen met de Joodse gemeenschap(pen), daarnaast helpt u bij het inpak-
ken en uitdelen van de voedselpakketten en leert u meer over de verschrikkelijke Holocaustgeschiedenis van het land. 
Ook maakt u kennis met alijawerker Koen Carlier en zijn team. De Joodse gemeenschap ervaart uw komst en meeleven 
als hartverwarmend en bemoedigend. Deze reis zal u zeker niet onberoerd laten.

1-8 december 2018  |  € 790,- (all-in).

De data voor de Oekraïnereizen 2019 worden zo snel mogelijk bekendgemaakt. Houd daarvoor onze website  
cvi.nl/reizen in de gaten.

Online Israëlnieuws
Naast de krant Israël Aktueel is Christenen voor 
Israël natuurlijk ook online actief om nieuws over 
Israël en Bijbelse duiding te geven. Waar vindt u 
ons zoal?

Christenenvoorisrael.nl
Of als u niet van typen houdt: cvi.nl. Hier vindt u vrijwel 
dagelijks nieuws, blogs en andere artikelen, een uitge-
breide activiteitenagenda, informatie over onze visie en 
onze projecten, en onze online winkel.

Facebook.com/christenenvoorisrael
Met nog meer nieuwtjes en inspiratie.

Youtube.com/christenenvoorisrael
Ons Youtubekanaal met een veelheid aan video’s en veel 
boeiende lezingen.

Whatsapp
Dagelijks nieuws over Israël via WhatsApp? Dat kan! Kijk 
op cvi.nl/whatsapp voor instructies en word lid.

Podcast
Afgelopen maand lanceerden we de eerste podcast van 
Christenen voor Israël. Tweewekelijks willen we hier een 
leuke uitzending voor maken, maar u kunt ook boeiende 
lezingen via onze podcast beluisteren. Kijk op cvi.nl/ 
podcast of zoek naar ’Christenen voor Israël’ in iTunes.
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Israel Actueel 126 x 190

Postbus 40180 
8004 DD Zwolle 
www.icej.nl
038-7501283 

Bestellen: info@ebenezer.nl (excl.verzendkosten)

€ 15,00 
340 pag.

* Concerten in monumentale kerken (twee nieuwe concertlocaties)

* Ondersteuning van Woord & Daad project

* Regio-repetities op acht locaties
    Goes, Doornspijk, Woerden, Renswoude, Huizen, 
    Wouterswoude, Vriezenveen en Alblasserdam

“Met 700 mensen zingen tot Gods eer!”
 

Meld je ook aan voor het 
Groot Nederlands Johannes de Heer koor 

o.l.v. Wim en Wilbert Magré

Aanmelden en meer informatie? 
www.johannesdeheerkoor.nl
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6 oktober 2018
Thoralezing: Bereesjít: Genesis 1:1-6:9
Haftarahlezing: Jesaja 42:5-43:11

13 oktober 2018
Thoralezing: Noach, Genesis 6:9-11:32
Haftarahlezing: Jesaja 54:1-55:5

20 oktober 2018
Thoralezing: Lech lecha,  
Genesis 12:1-17:27
Haftarahlezing: Jesaja 40:27-41:16

27 oktober 2018
Thoralezing: Wajerá,  
Genesis 18:1-22:24
Haftarahlezing: 2 Koningen 4:1-37

Sprekers

Zaterdag 29 september
10.00 uur: Almelo: Lezing Heleen 

Bénard.  Locatie: Chr. Geref. Kerk 
Eben Haëzer, Ho�ampstraat 41. 
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: Uw 
volk is mijn volk.

20.00 uur: Rijswijk (N-B): Lezing 
Peter Pellemans.  Locatie: Her-
vormde 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 trouw 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. 

Maandag 8 oktober
19.30 uur: Veenendaal: Seminar ds. 

Willem J.J. Glashouwer (1/3). 
 Locatie: Ontmoetingshuis, 
Spiesheem 54. Thema: Waarom 
eindtijd?

Dinsdag 9 oktober
14.30 uur: Tholen: Ouderencontact-

middag met Heleen Bénard. 
 Locatie: De Wingerd, Nieuwe Pad 
1. Thema: Loo�uttenfeest.

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: Uw 
volk is mijn volk.

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: Vlaardingen: Lezing ds. 
Kees van Velzen.  Locatie: Zorg-
centrum Uitzicht, Churchillsingel 
483. 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: 
Geënt op de edele olijf.

Dinsdag 16 oktober
20.00 uur: Wagenborgen: Lezing 

ds. Henk Poot.  Locatie: Ons 
Centrum, Kerkstraat 48. Thema: 
Kerk en Israël.

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

Woensdag 17 oktober
10.00 uur: Katwijk: Lezing ds. Oscar 

Lohuis.  Locatie: Vredeskerk, Bal-
juwplein 1. Thema: De terugkeer 
van de Joden naar Israël.

19.30 uur: Buitenpost: Lezing ds. Kees 
van Velzen.  Locatie: Het Licht-
baken, Marconistraat 5. Thema: 
Geënt op de edele olijf.

20.00 uur: Bolsward: Seminar ds. 
Henk Poot (2/3).  Locatie: het 
Keerpunt, Burg. Praamsmalaan 
35. Thema: Israël en het evangelie 
van Johannes.

20.00 uur: IJsselmuiden: Studieavond 
met Peter Pellemans.  Locatie: 
HG de Hoeksteen, Goudplevier 
103. Thema: Waarom Jeruzalem?

Donderdag 18 oktober
19.30 uur: Kortessem, België: Studie-

avond met Peter Pellemans (2/7). 
 Locatie: Gebouw, Omstraat 50. 
Thema: Focus op Israël.

20.00 uur: Boskoop: Lezing ds. Oscar 
Lohuis.  Locatie: Zalencentrum 
de Loods, Zijde 11. Thema: De 
terugkeer van de Joden naar het 
land Israël. 

20.00 uur: Lelystad: Lezing Henriët 
Poot.  Locatie: Max het musje, 
Groene Velden 83. Thema: De 
plaats van Israël in Gods heilsplan.

Vrijdag 19 oktober
13.30 uur: Oudemirdum: Lezing ds. 

Henk Poot.  Locatie: MFCS it Klif, 
Hegewei 16. Thema: Jezus, Israël 
en de kerk.

Maandag 22 oktober
19.30 uur: Veenendaal: Seminar ds. 

Willem J.J. Glashouwer (2/3). 
 Locatie: Ontmoetingshuis, 
Spiesheem 54. Thema: Waarom 
eindtijd?

Dinsdag 23 oktober
20.00 uur: Ouddorp: Lezing ds. Jaap 

de Vreugd.  Locatie: Gerefor-
meerde Kerk, Dorpstienden 
15. Thema: Met Israël naar de 
toekomst. 

Woensdag 24 oktober
20.00 uur: Bolsward: Seminar ds. 

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

20.00 uur: Warnsveld: Lezing ds. 
Kees van Velzen.  Locatie: 
Gemeentecentrum De Eekschuur, 
Bonendaal 2. Thema: Geënt op de 
edele olijf.

Donderdag 25 oktober
19.45 uur: Dronten: Lezing ds. Henk 

Poot.  Locatie: De Boot, Educa-
laan 25b. Thema: Jeruzalem en de 
toekomst.

20.00 uur: Tilburg: Studieavond 
met Peter Pellemans.  Locatie: 
Ontmoetingskerk, Diederikdreef 
14. Thema: De wederopstanding 
van Israël.

Dinsdag 30 oktober
20.00 uur: Helmond: Studieavond 

met Peter Pellemans.  Locatie: 
Gebouw Leger des Heils, Over-
loop 48. Thema: De wederopstan-
ding van Israël.

Woensdag 31 oktober 
10.00-15.30 uur: Nijkerk: Studiedag 

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

20.00 uur: Naaldwijk: Lezing ds. Jaap 
de Vreugd.  Locatie: Ontmoe-
tingskerk, Anjerlaan 47. Thema: 
Israël, een teken van hoop. 

Donderdag 1 november
17.00-21.00 uur: Nijkerk: Israël Thema 

Talk (1/6).  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34. Met ds. 
Kees Kant (thema: Waarom het 
voor Joden zo moeilijk is om in 
Jezus te geloven) en drs. Kees de 
Vreugd (thema: Gods eerstgebo-
ren Zoon en Gods eniggeboren 
Zoon). Inschrijven: € 10,-; t/m 28 
jaar € 5,- via cvi.nl/thematalks of 
033-2458824. 

19.30 uur: Aalten: Lezing ds. Willem 
J.J. Glashouwer.  Locatie: De 
Meiberg, Meiberg 23-1. Thema: 
Waarom Israël?

19.30 uur: Kortessem, België: Studie-
avond met Peter Pellemans (3/7). 
 Locatie: Gebouw, Omstraat 50. 
Thema: Focus op Israël.

20.00 uur: Ermelo: Seminar ds. Oscar 
Lohuis (1/3).  Locatie: Westerkerk, 
Oude Nijkerkerweg 4. Thema: 
Jeruzalem verbondsstad. 

Maandag 5 november
19.30 uur: Veenendaal: Seminar ds. 

Willem J.J. Glashouwer (3/3). 
 Locatie: Ontmoetingshuis, 
Spiesheem 54. Thema: Waarom 
eindtijd?

20.00 uur: Loppersum: Lezing ds. 
Jaap de Vreugd.  Locatie: Waarde-
vol Leven Gemeente, Badweg 20. 
Thema: Israël en de kerk. 

Dinsdag 6 november
17.00-21.00 uur: Nijkerk: Israël Thema 

Talk (2/6).  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34. Met 
Kay Wilson (thema: Israël achter 
de schermen) en Joanne Nihom 
(thema: Israël, een mozaïek van 
mensen). Inschrijven: € 10,-; t/m 
28 jaar € 5,- via cvi.nl/thematalks 
of 033-2458824.

20.00 uur: Doetinchem: Studie-
avond met ds. Oscar Lohuis. 
 Locatie: Baptistengemeente Het 
Lichtpunt, Dr. Hubernoodtstraat 
76. Thema: De terugkeer van de 
Joden naar het land Israël.

20.00 uur: Steenwijk: Lezing ds. Kees 
van Velzen.  Locatie: Hogewal-
kerk, Hogewal 178. Thema: Geënt 
op de edele olijf

20.00 uur: Vriezenveen: Lezing ds. 
Willem J.J. Glashouwer.  Locatie: 
Stjaavelin, Krijgerstraat 57. 
Thema: Waarom Israël?

Donderdag 8 november
14.30 uur: Nieuwleusen: Lezing Mari-

anne Glashouwer.  Locatie: GKV 
De Voorhof, Burg. Mulderlaan 1. 
Thema: Israëls feesten.

20.00 uur: Ermelo: Seminar ds. Oscar 
Lohuis (2/3).  Locatie: Westerkerk, 
Oude Nijkerkerweg 4. Thema: 
Jeruzalem verbondsstad. 

Woensdag 14 november
19.45 uur: Andijk: Lezing ds. Oscar 

Lohuis.  Locatie: Gereformeerde 
Kerk, Middenweg 4. Thema: De 
verhouding tussen Israël en de 
kerk. 

20.00 uur: Emmeloord: Lezing ds. 
Henk Poot.  Locatie: Buurthuis 
de Erven, Amstelland 2. Thema: 
Jeruzalem, de stad van de grote 
Koning.

20.00 uur: Boxtel: Studieavond 
met Peter Pellemans.  Locatie: 
Gemeenschapshuis de Walnoot, 
Reginahof 1. Thema: De wederop-
standing van Israël.

Donderdag 15 november
09.30 uur: Soest: Lezing Marianne 

Glashouwer.  Locatie: Ichtuskerk, 
Albert Cuyplaan 2-C. Thema: 
Gods trouw aan Israël. 

19.30 uur: Kortessem, België: Stu-
dieavond met Peter Pellemans 
(4/7).  Locatie: Gebouw, Omstraat 
50. Thema: Focus op Israël.

20.00 uur: Ermelo: Seminar ds. Oscar 
Lohuis (3/3).  Locatie: Westerkerk, 
Oude Nijkerkerweg 4. Thema: 
Jeruzalem verbondsstad. 

20.00 uur: Roosendaal: Lezing ds. 
Jaap de Vreugd.  Locatie: De 
Levensschool, Benedendonk 1. 
Thema: Israël een teken van hoop. 

20.00 uur: Lelystad: Lezing ds. Henk 
Poot.  Locatie: Max het musje, 
Groene velden 83. Thema: Zoon 
van de Gezegende.

Muziek

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 € 10,00 en kinderen 
€ 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 € 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 
€ 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 
€ 12,50 via cvi.nl/razel of 033-
2458824.

Dinsdag 13 november
19.45 uur: Den Haag-Scheveningen: 

Zingen voor Israël.  Locatie: Oude 
Kerk, Keizerstraat 8. Te bereiken 
met tram 1 (halte Keizerstraat), 
tram 11 (halte Strandweg) en bus 
22 (halte Keizerstraat).

Overig

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

miliedag. Met o.a. ds. Willem J.J. 
Glashouwer, Kees van der Staaij, 
Henk Binnendijk, gemengd man- 
nenkoor, workshops.  Locatie: 
Nieuwe Kerk en het Anker, 
Voorstraat 74. Thema: Zeventig 
jaar Israël. Kaarten € 2,50 via Chr. 
Boekhandel het Baken, Varken-
visserstraat 37, Katwijk of via 
033-2458824. 

Zaterdag 13 oktober
14.00-18.30 uur: Leeuwarden: 

Israëlmiddag. Met Jeugdorkest 
Noord-Nederland, Holocausto-
verlevende Micha Gelber, ds. 
Henk Poot en workshoppro-
gramma.  Locatie: Stadskerk de 
Wijngaard, Mr. P. J. Troelstraweg 
147A. Kaarten € 5,- via cvi.nl/13ok-
tober of aan de deur. Kinderen tot 
12 jaar gratis.

Tot 12 januari 2019
10.00-16.00 uur: Nijkerk: Tentoon-

stelling Wereldwonder Israël. 
 Locatie: Israëlcentrum, Henri 
Nouwenstraat 34. Toegang gratis. 
Meer info op cvi.nl/wereldwon-
derisrael.

19 tot 24 oktober 
10.00-16.00 uur: Nijkerk: Israëlisch 

Cultuurfestival.  Locatie: Israël-
centrum, Henri Nouwenstraat 
34. Gratis toegang, op zondag 
gesloten. Meer info op cvi.nl/
cultuurfestival. 

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  
26 oktober 2018.

29
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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 
antisemitisme af. Zij gaat hierbij uit van het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel 
als GodsWoord. 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.
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advertenties

radio > video > bcro > vacaturebank
 

Reformatorische Omroep

PMS 144 C
CMYK 0-48-100-0
RGB #F29300

PMS Hexachrome Black C
CMYK 1-1-1-100
RGB #1B1B1F Font: 

Ubuntu Bold

Inspiratie voor morgen

Dagelijks via reformatorischeomroep.nl Bijbels 
gefundeerde programma’s kijken en luisteren. 

RO Radio 1 De mooiste en nieuwste muziek van 
koren, instrumentaal en samenzang, nieuws/weer
RO Radio 2 meezingen met de 150 Psalmen
RO Video wekelijks prachtige uitzendingen vanuit de 
mooiste kerken en interessante opnamen

Samen staan we sterk en samen kunnen we de 
RO laten groeien en bloeien.
Doe ook mee en word ook donateur!

reformatorischeomroep.nl



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

De zomer duurt nóg langer 
met de producten uit Israël.
Kom die vrijblijvend bekijken bij:

De zon op je brood, een pot 
mandarijnen-sinaasappelmarmelade
cadeau bij aankopen vanaf € 25,00

Open Huis in de week van 1 t/m 6 oktober 2018
Aalsmeer Mevr. Wichers   020 - 6455530

“Het Baken”, Sportlaan 86
Zaterdag 29 september 13.00 - 16.00 uur

Aalten Jannie en Ben Brethouwer
   0543 - 474533
Meiberg 25
Zaterdag 6 oktober 10.00 - 16.00 uur

Alblasserdam Fam. Fiole   06 - 30902370
In “Het Scheepke”, Rijnstraat 434
Dinsdag 2 oktober 14.00 - 17.00 uur
Vrijdag 5 oktober 10.00 - 12.00 uur

Alkmaar/Koedijk Anneke van Wordragen - Smits 
  072 - 5619690
Blaer 42
Dinsdag 2 oktober  10.30 - 17.30 uur

Amerongen Mevr. Boonstoppel
   0343 - 454871
Kon. Wilhelminaweg 81
Maandag 1 t/m zaterdag 6 oktober na tel. overleg

Amersfoort W. Heeneman   06 - 18674022
Harskamperzand 1
Maandag 1 t/m zaterdag 6 oktober na tel. overleg

Amersfoort Gerda Visser   033 - 8877804
Diamantweg 19
Dinsdag 2 oktober van 10.00 - 14.00 uur

Amstelveen Mevr. Wichers   020 - 6455530
Nieuwenhuijsenlaan 15
Dinsdag 2 oktober 10.00 - 20.00 uur

Amsterdam Mevr. Wichers   020 - 6455530
Seniorencontact ”Maranatha” gemeente,  
Cabotstraat 
Woensdag 24 oktober 10.30 - 12.30 uur

Amsterdam Mevr. Wichers    020 - 6455530
“Tituskapel”, hoek Derkinderenstraat / 
W. Nuijenstraat 1
Zaterdag 27 oktober 11.00 - 15.00 uur

Amsterdam / Buitenveldert Mevr. Wichers
  020 - 6455530
In het “Keerpunt”, A.J. Ernststraat 302 - 304
Woensdag 31 oktober 10.00 - 15.00 uur

Apeldoorn Fam. van Beek   06 - 21956664
Hoornbloem 1
Zaterdag 13 oktober 10.00 - 14.00 uur

Apeldoorn Mevr. Huizing   055 - 5332878
Minstreelshoeve 106
Donderdag 4 oktober na tel. overleg

Arnhem Anneke Nicolaij   06 - 57527906
Stadswaardenlaan 95
Maandag 1 en vrijdag 5 oktober 
14.00 - 17.00 uur 

Assen Annet en Richard Frankfort
  0592 - 399366
Planetenlaan 34
Woensdag 3 en donderdag 4 oktober 
van 14.00 - 21.00 uur

Barneveld Marilene Zoutendijk
  0342 - 417224
Arendshorst 46
Donderdag 4 oktober
09.00 - 12.00, 14.00 - 17.00 en 
19.00 - 21.00 uur 

Beilen Anneke Broksma   0593 - 542926
Dovenetellaan 15
Woensdag 3 oktober 10.00 - 20.00 uur

Beverwijk Mevr. P. Zuidema-Luijben
  06 - 27307722
Kerkgebouw Vrije Evangelisch Gemeente
Van Riemsdijklaan 1
Woensdag 3 oktober 14.30 - 18.00 uur

Biggekerke Suzet Besuijen   0118 - 552472
Kerkplein 16
Donderdag 4 oktober 09.00 - 17.30 uur 
na tel. overleg

Bleskensgraaf Liesbeth Kortlever
  0184 - 641938
Bij: Adrie Swijnenburg - Broekhuizen
Hondsdrafstraat 27
Donderdag 11 oktober 13.30 - 17.00 uur

Bovenkarspel Henk en Lucy van Essen
  0228 - 785959
Boerhaavestraat 66
Maandag 1 oktober t/m zaterdag 6 oktober 
na tel. overleg

Buitenpost Hinke Minnema   06 - 13129370
Bij: Sjoukje Dijkstra
Bernardlaan 60
Woensdag 3 oktober 10.00 - 16.00 uur

Buitenpost Hinke Minnema   06 - 13129370
Trekweg 16
Vrijdag 5 oktober 10.00 - 16.00 uur

Capelle aan den IJssel Mevr. Koolmees
  010 - 4508036
Crocusstraat 7
Maandag 1 t/m zaterdag 6 oktober 
na tel. overleg

Delft Michael en Monica Rappa
  06 - 12050944
Lusakastraat 45
Maandag 1 t/m zaterdag 6 oktober 
na tel. overleg

Den Haag Mevr. W. A. Blom - Rook
  070 - 3609021
Heiloostraat 83
Woensdag 3 oktober 14.00 - 19.00 uur

Den Haag Noor Roeleveld   070 - 3545730
Nederhofl aan 22
Woensdag 3 oktober 11.00 - 17.00 uur

Drachten Raya Oppedijk  06 - 81516708
Hooizolder 314
Dinsdag 2 t/m donderdag 4 oktober
16.15 - 20.00 uur

Ede/Lunteren Janny van Essen
  0318 - 483845
Krommesteeg 21
Woensdag 17 oktober van 10.00 - 20.00 uur

Eindhoven Alfred en Irene Fietje
  040 - 2416589
Orleanshof 26
Maandag 1 oktober van 11.00 - 16.00 uur

Elburg Wil van Rijssen - van Doorm
  06 - 14069146
Molenkampdwarsstraat 8
Donderdag 4 oktober 14.00 - 20.00 uur

Emmeloord Ria Mulder - de Jong
  0527 - 613903
Bunschotenlaan 38
Woensdag 3 en donderdag 4 oktober 
na tel. overleg

Emmen Grietje Broekman - Jansen
  06 - 22436714
Het Waal 290
Maandag 1 t/m zaterdag 6 oktober 
na tel. overleg

Enschede Ada Otter in Boekhandel David
  06 - 24652926
Beltstraat 45
Maandag 1 t/m zaterdag 6 oktober 
tijdens openingstijden Boekhandel 

Epse Malka Straaten   0570 -  564140
Hassinklaan 17
Vrijdag 5 oktober 10.00 - 17.00 uur

Etten-Leur Mareike en Jorim Willems
  076 – 7505883
Orgelhof 44
Ma 1 t/m zaterdag 6 oktober na tel. overleg

Goes Willy Jansens - Dekker   06 - 51057947
Berkenstraat 8
Dinsdag 2 oktober 9.30 - 18.00 uur

Gorinchem Marjon Bot   0529 - 484525
Bij: Ineke Verhoeks - Bot    0183 - 649323
V.E.G. de Ark, Kennelweg 14
Vrijdag 19 oktober 13.00 - 18.00 uur

Gouda Mevr. R. van Herk   06 - 22648882
Esdoornstraat 16
Donderdag 4 oktober 14.00 - 20.00 uur

Groningen Mevr. Hazenberg   050 - 5771243
Jacob van Hattumstraat 23
Donderdag 4 oktober 10.30 - 18.00 uur

Groningen Mevr. T.F. de Nooijer
  050 - 5416968
“Heymanscentrum”, Henri Dunantlaan 608 
Donderdag 4 oktober 10.00 - 17.00 uur

Hardenberg Mevr. van Eldik   0523 - 232002
Van Oijstraat  24
Vrijdag 5 oktober 16.00 - 19.00 uur

Harskamp Fam. Alers   0318 - 457120
Laarweg 57
Donderdag 4 oktober 10.00 - 12.00, 
13.30 - 17.00 en 18.30 - 21.00 uur

Heerenveen Mevr. A. Nijdam   0513 - 841335
Pleinweg 218
Donderdag 4 oktober 19.00 - 21.30 uur

Heteren Dik en Elly Vergunst   026 - 4722054
“De Bron”, Kastanjelaan 20
Vrijdag 5 oktober 18.30 - 20.00 uur
Zaterdag 6 oktober 10.30 - 12.00 uur

Hoogvliet Fam. Verhelst   06 - 14397023
Kardoenhof 34
Woensdag 3 en donderdag 4 oktober 
19.00 - 21.00 uur

Huizen Mevr. de Pater - van Zantwijk
  035 - 5255284
Simone de Beauvoirlaan 85
Woensdag 3, donderdag 4 oktober 
10.00 - 12.00 en 14.00 - 16.00 uur

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

IJsselmuiden Carola van der Spek
  038 - 3380774
Kluisstraat 45
Vrijdag 5 oktober 9.00 - 17.00 uur

Kamerik Mevr. Los - Meijers   06 - 14526532
Mijzijde 4
Woensdag 3 en donderdag 4 oktober 
10.00 - 17.00 uur

Kampen Mevr. Kok - Opgelder
  06 - 23864456
Burgwal 13
Donderdag 4 oktober 14.00 - 17.00 uur

Katwijk aan Zee Fam. Kuipers
  071 - 4028828
Doggersbank 7
Dinsdag 2 oktober 16.00 - 21.00 uur
Woensdag 3 oktober 10.00 - 18.00 uur

Katwijk Fam. Kuipers   06 - 12097885
In de Vredeskerk, Baljuwplein 1
Zaterdag 13 oktober 14.00 - 16.30 uur

Leek Fam. Postma   06 - 40759525
Romboutstraat 16
Woensdag 3 en vrijdag 5 oktober 
14.00 - 18.00 uur
Zaterdag 6 oktober 10.00 - 15.00 uur

Leerdam Jantine Slotboom   0345 - 610120
Violierlaan 36
Maandag 1 t/m zaterdag 6 oktober 
na tel. overleg

Lelystad Mevr. Buijnink - Akker
  0320 - 842758
Bongerd 206
Maandag 1 t/m zaterdag 6 oktober 
na tel. overleg

Lisse  Fam. Gelderman   0252 - 415165
Jacob van Ruysdaelplein 133
Maandag 1 t/m zaterdag 6 oktober na tel. overleg

Maassluis Anita Mudde - Teeuwen
  010 - 4676148
t/o “HADASSA”, Chr. boek- en cadeauwinkel
Tijdens “De Furiade”, Noordvliet 17
Zaterdag 6 oktober 10.00 - 16.00 uur

Maassluis Anita Mudde - Teeuwen en Wil Heijes 
  010 - 4676148
App.complex ”De Maeze”
Mgr. W. M. Bekkerslaan 46
Dinsdag 9 oktober 10.00 - 18.00 uur

Meppel/Nijeveen Jenny Hak   0522 - 261536
De Veurdele 95
Zaterdag 6 oktober van 12.00 - 18.00 uur

Middelharnis Wim en Sophia Stoter
  06 - 52041956
Prins Willem Alexanderstraat 13
Dinsdag 2 en donderdag 4 oktober
13.00 - 20.00 uur

Nieuwleusen  Fam. Neelis   0529 - 484525
Kon. Wilhelminalaan 59
Vrijdag 12 oktober 11.00 -  21.00 uur
Zaterdag 13 oktober 11.00 - 16.00 uur

Niezijl Fam. van der Naald   0594 - 212983
Hoofdstraat 79
Zaterdag 6 oktober 10.00 - 17.00 uur

Oldebroek Fam. Wastenecker   0525 - 631779
Klocklaan 9
Dinsdag 2 oktober 10.00 - 18.00 uur
Woensdag 3 oktober 10.00 - 21.00 uur

Oldemarkt Janny Bouwer - Muis
  0561 - 452171
In “de Ontmoeting”, Marktplein 9
Zaterdag 6 oktober 10.00 - 16.00 uur

Oud- Beijerland Ariena Troost
  06 - 81170331
Wolweversweg 15
Maandag 1 oktober 10.00 - 21.00 uur
Dinsdag 2 oktober 10.00 - 16.00 uur

Ouderkerk a/d IJssel Loura Otterspeer
  06 - 51021971
IJsseldijk-Noord 254
Woensdag 3, donderdag 4 en 
zaterdag 6 oktober 10.00 - 16.00 uur

Papendrecht Margot Unger   078 - 6425533
Gerard Dousingel 43
Maandag 1 oktober t/m zaterdag 6 oktober 
na tel. overleg

Pernis Janny van der Kuil   010 - 4164698
Burgemeester van Esstraat 189
Dinsdag 9 oktober 10.00 - 21.00 uur
Woensdag 10 oktober 10.00 - 16.00 uur

Rijssen St. C.I.H.I.   0548 - 515122
Jan en Riek Schelhaas
Lindenlaan 5
Donderdag 4 oktober 13.00 - 20.30 uur 

Rijssen Wilma Mensink   0548 - 522525
Gebouw “Jeruël”, Van Heekstraat 40
Donderdag 4 oktober 14.00 - 15.30 uur.

Rotterdam Yvonne Keemink   06 - 55366676
Korfoepad 71
Zaterdag 6 oktober 10.00 - 22.00 uur

Rutten Erna Mellema   0527 - 652159
De Ruiten 14
Maandag 1 t/m zaterdag 6 oktober 
na tel. overleg

Schalkhaar Diny Mengerink   0570 - 631042
Malka Straaten    0575 - 473702
Oerdijk 1d 
Dinsdag 2 oktober 14.00 - 18.00 uur
Woensdag 3 oktober 10.00 - 18.00 uur 

Schiedam Féline Fekade - Vermeer
  06 - 52097249
Esdoornlaan 12
Maandag 1 t/m zaterdag 6 oktober 
na tel. overleg

Steenwijk Mevr. H. Hakvoort - Braad
  0521 - 852995
Dieptol 150
Woensdag 3 oktober 14.00 - 16.00 uur

Stiens Johanna Zilver   058 - 2575846
Dr. G.A. Wumkesstraat 9
Zaterdag 6 oktober 10.00 - 16.00 uur

Streefkerk Nel Noorland
  0184 - 683270
Molenakker 18
Dinsdag 2 oktober 09.30 - 21.00 uur

Surhuisterveen Mevr. J. van der Hoek
  0512 - 362896
Munnikestraat 7
Woensdag 3 en vrijdag 5 oktober 
10.00 - 17.00 uur
Donderdag 4 oktober 10.00 - 21.00 uur

Urmond Ester Rebel   046 - 8883561
Bergstraat 4
Maandag 1 oktober 10.00 - 18.00 uur

Vaassen Jan en Aartje Brummel
  0578 - 570031
Apeldoornseweg 27
Dinsdag 2 oktober 9.00 - 12.00 uur
Woensdag 3 oktober 13.00 - 17.00 uur
Donderdag 4 oktober 16.00 - 20.00 uur

Velzen-Zuid Mevr. P. Zuidema - Luijben
  06 - 27307722
Tijdens de jaarmarkt, op het Kerkplein
Zaterdag 29 september 10.00 - 16.00 uur

Venlo/Blerick Mevr. W. Botman - Karthaus
  077 - 3544883
Pinstergemeente Sion, Vossenerlaan 84
Zaterdag 6 oktober 11.00 - 16.00 uur

Voorburg Barbara en John Roeloffs
  070 - 7442767
Appelgaarde 231
Woensdag 3 oktober 10.00 - 12.00 uur 
Zaterdag 6 oktober 13.00 - 17.00 uur

Weert Mevr. Maas - Verbunt   06 - 50515517
Oudeakkerstraat 21
Dinsdag 2 oktober 10.00 -16.00 en 
18.00 - 20.00 uur

Wijk en Aalburg Mevr. Toos Vos - Tissing
  0416 - 697272
Kortestraat 24
Zaterdag 6 oktober 14.30 - 17.30 uur

Wijk bij Duurstede Flora van Meggelen
  0343 - 750249
Birkastraat 47
Maandag 1 t/m zaterdag 6 oktober 
na tel. overleg

Winschoten Dinie Nobbe   0597 - 541874
P.C. Hoofdlaan 131
Dinsdag 2 oktober 10.30 - 19.30 uur

Zaandam Mevr. E. D. Middelhoven-Rem
  075 - 6706035
Stadskwekerij 12
Maandag 1 t/m zaterdag 6 oktober 
12.00 - 20.00 uur na tel. overleg

Zoetermeer Mevr. van West de Veer
  079 - 3166074
Annaplaats 3
Dinsdag 2 en zaterdag 6 oktober 
10.00 - 16.00 uur

Zwartsluis Klaasje van der Heide
  038 - 3866996
Gebouw “Het Trefpunt”, Hervormde kerk
Kerkstraat
Vrijdag 5 oktober van 10.00 - 18.00 uur

Zwolle Marja Hendriks - van der Hoff
  038 - 4659577
Van Echtenmarke 4
Donderdag 4 oktober 10.00 - 17.30 uur
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Midden Engweg 4
3882 TT Putten
(0341) 351054
info@cervus.nl    

www.cervus.nl

Uw partner in 
audio/video streaming

Geschikt voor grotere 
gemeenten

Liturgie zichtbaar

Hardware onafhankelĳ k

Tot maximaal 6 zendlocaties in een 
abonnement

Uitzenden in Full HD mogelĳ k

Afrekening op basis van 
totale dataverkeer

 

In dit werk wil de auteur verbanden leggen tussen de 
stroom van huidige gebeurtenissen op wereldvlak en 
een aantal Bijbelse profetieën, zoals bijvoorbeeld 
uiteengezet in het boek Daniël, hoofdstuk 11, het 
boek Openbaring en door Jezus Christus in de 
evangeliën van Mattheüs en Lukas. De vraag is: 
welke gebeurtenissen kunnen zoal gelinkt worden 
aan deze profetieën? Om enkele voorbeelden te 
noemen: de massamigratiestromen, de islamisering 
van Europa - zowel qua sluimerende infiltratie als  
qua terroristische activiteit -, de verdrukking van het 
ware christendom, de verloedering van natuur en 
leefmilieu, de klimaatopwarming, het algehele 
waarden- en normenverval.

 

Uitgeverij Polemos bvba - Cuperusstraat 41 - 2018 Antwerpen www.polemos.be

  - verkrijgbaar in de boekhandel. 

  - bij de auteur: beatrijs.celis@gmail.com 

  - via de webwinkel: www.polemos.be.        (verzendingskosten: 4 euro) 

Biografie:
De auteur, Beatrijs-Angelica Celis (1952), is kort na het einde van de 
Tweede Wereldoorlog geboren, en dit met een vrij ernstige en 
beperkende fysieke handicap. In 1974 behaalde zij het 
licentiaatsdiploma Germaanse filologie aan de Universitaire 
Instelling Antwerpen, specialisatie Duitse literatuur. Daar zij omwille 
van haar handicap uitgesloten werd van een vaste benoeming in het 
onderwijs, heeft ze om den brode decennia lang het beroep van 
beëdigd vertaler-tolk uitgeoefend. Ondertussen bestudeerde zij op 
een zeer autodidactische wijze diverse wereldreligies, zoals het 
boeddhisme, het hindoeïsme en de islam, om uiteindelijk voluit voor 
het christendom te kiezen.

Nieuw boek

Reis door de eindtijd

Het boek telt 247 blz. en kost 18 euro  

AMCHA ISRAEL
In Israel wonen nog 190.000 

overlevenden van de Holocaust. 

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

Steun Vrienden van 
Amcha Nederland Amersfoort

IBAN: NL42 ABNA 049 06 06 210

www.amcha.nl
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Meer inspiratie? 
Volg ons dan op Instagram: 

instagram.com/isrealityNL 
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Concerten 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

Vrijwilligerswerk verrijkt
Kortgeleden hoorde ik een rabbijn zeggen: “Wie een 
goede daad doet, krijgt als beloning dat hij weer een 
goede daad mag doen.” Zo hebben mijn broer Jacob en 
ik het ervaren om dit jaar opnieuw vrijwilligerswerk bij 
Aleh Negev te mogen doen.

Aleh is een organisatie die zorg draagt voor kinderen en volwassenen met een 
ernstige, meervoudige verstandelijke en/of lichamelijke handicap, ongeacht religie 
of etnische achtergrond. Vorig jaar hebben wij zo veel mooie ervaringen op gedaan 
in zowel Aleh als in het land Israël dat we met twee andere vrijwilligers niet konden 
wachten om terug te gaan. Het mooiste is wanneer je een band hebt opgebouwd 
met de bewoners in Aleh en je je vrij voelt om voor ze te zingen of ze aan het lachen 
te maken met de gekste dingen. Het geeft zo veel vreugde als zij lachen of blij zijn.

Eén mitswa per dag
In Israël zien ze dit soort dingen als een vervulling van een mitswa (gebod). Ze stre-
ven ernaar om elke dag op z’n minst één mitswa te doen. Een mooie gedachte vind ik 
dit. Daarom werd mijn doel voor elke werkdag om zoveel mogelijk bewoners liefde te 
geven en blij te maken. Voor mij is het extra speciaal om dit werk in Israël te mogen 
doen: voor de zwaksten van Gods volk.

Thuis
Wanneer ik wandel in Jeruzalem voel ik me thuis. Vooral als ik bij de Klaagmuur ben 
en de Bijbelteksten lees die daar op grote banners geplaatst zijn. Dan ben ik letterlijk 
op de plaats waar die teksten in vervulling gaan! Het huis waar wij sliepen tijdens het 
vrijwilligerswerk bevindt zich in moshav Ranen, wat dicht bij de wadi Gerar ligt. Hier 
zei Abraham dat Sara niet zijn vrouw maar zijn zus was. Het is heel bijzonder om te 
weten dat Bijbelverhalen zo dichtbij zijn gebeurd.
Ik raad iedereen aan om een keer vrijwilligerswerk in Israël te doen: het is een levens-
verrijking. Dit kan bij Aleh, maar ook bijvoorbeeld bij Sar-El hand-en-spandiensten 
doen voor het Israëlische leger), op een kibboets of bij de gaarkeukens van Hineni. 

» Ook vrijwilligerswerk doen in Israël? Kijk op isreality.nl

Wij zijn Isreality
Isreality is met zevenduizend leden de grootste christelijke jongeren-
community waarin we Gods plan met Israël willen ontdekken. Via 
isreality.nl, onze jongerenreizen, het Isreality Magazine en onze events 
verdiep je jouw geloof.

Isreality.nl
Op isreality.nl vind je de interessantste nieuwtjes over Israël, inspirerende korte 
Bijbelstudies en leuke blogs. Houd de website in de gaten voor nieuwe artikelen en 
updates over onze events!

Isreality Magazine
Als je lid wordt (gratis!), ontvang je het Isreality Magazine! 
Een tof blad dat jaarlijks uitgegeven wordt voor christelijke 
jongeren. Vol met leuke interviews, Bijbelstudies, recepten 
en nog veel meer. 

Isreality Events 
Regelmatig organiseert Isreality toff e events voor 
christelijke jongeren, zoals het Isreality Jongeren-
weekend, jongerenreizen naar Israël en Oekraïne 
en Isreality Jongerendagen.

»  Meld je aan via isreality.nl/lid! En volg ons via 
Facebook, Instagram, YouTube en Spotify!

Isrealityweekend 2018 

Eindtijd: horror of hoop?
Veel christenen geloven dat we in de eindtijd leven. De een denkt dan 
meteen aan horror, de ander juist aan hoop. Maar wat zegt de Bijbel 
over de eindtijd? Wat zijn de feiten rondom de eindtijd en wat zijn de 
fabels? Is het Midden-Oosten het toneel van de eindtijd? Hoe zit het 
met Jezus en Jeruzalem in de eindtijd?

In november organiseren we weer het Isreality Jongerenweekend en dit jaar staat 
dit in het teken van het thema Eindtijd: horror of hoop? Kom voor maar € 59,- all-in 
van 2 tot 4 november naar het mooie Lunteren! Tijdens dit weekend komen meer-
dere sprekers langs, die allemaal vanuit eigen achtergrond zullen vertellen over de 
eindtijd. Daarnaast is er ook een keuzeprogramma waarbij je kunt kiezen uit meer 
verdieping of juist even relaxen. Samen met andere christelijke jongeren uit heel 
Nederland ontdek je Gods plan met Israël en de kerk in de eindtijd.

»  Check isreality.nl/weekend voor info en aanmelding.



advertentie

Israël is een Godswonder.

“De Heere bouwt Jeruzalem;

Hij vergadert Israëls verdrevenen.”

Een teken van Gods trouw in de tijd.

Dat teken staat er al 70 jaar.

Aangevallen vanaf het begin.

Betwist, nog iedere dag.

Maar Gods trouw houdt stand.

Tot in eeuwigheid, zegt de Psalm.

Onze gelukwens:

“O Jeruzalem, roem den Heere;

O Sion, loof uw God.”

WONDER VAN TROUW

sgp.nl




