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Falafel gestolen
In het hele Midden-Oosten is falafel een 
bekende lekkernij. Wie het recept ooit 
bedacht heeft? De Palestijnen claimden 
– onterecht – op hun nationale zender 
dat Israël de ‘Palestijnse’ lekkernijen zich 
heeft toegeëigend, als deel van een sa-
menzwering om het ‘Palestijnse erfgoed’ 
te stelen. De verslaggever zei het als volgt: 
“We hebben het over een brute aanval op 
het Palestijnse erfgoed in het algemeen, 
waaronder Palestijns voedsel. (...) Er is 
diefstal gepleegd van de Palestijnse fala-
fel, de Palestijnse hummus en nog enkele 
populaire gerechten door de bezetter.” 

| Foto: Flash90

Ontvoering om 
verkoop aan Joden

Wie in de Palestijnse Autoriteit (PA) on-
roerende goederen verkoopt aan Joden, 
moet het ontgelden. Al diverse keren zijn 
er fatwa’s (juridisch advies) uitgesproken 
dat zo iemand de doodstraf moet krijgen, 
hoewel PA-leider Mahmoud Abbas deze 
straf nooit heeft goedgekeurd. 
Begin oktober ontvoerde de Palestijnse 
Autoriteit een Arabische inwoner van 
Jeruzalem die verdacht werd van hulp bij 
de verkoop van een huis aan een Joodse 
organisatie. Hem wacht volgens Abbas 
“een levenslange straf van harde arbeid”. 
De ontvoerde man is behalve inwoner van 
Jeruzalem ook Amerikaans burger. Israël 
arresteerde twee hoge Palestijnse func-
tionarissen van de PA in het oosten van 
Jeruzalem die vermoedelijk hebben gehol-
pen met de ontvoering. Hierop reageerde 
de Palestijnse Autoriteit fel dat Israël de 
Palestijnse aanwezigheid in Jeruzalem 
probeert te ondermijnen.

Israëlische soldates sluiten het hek naar hun basis op het zogenaamde 
‘eiland van vrede’ bij Naharayim, vlak onder het zuidpuntje van het 

Meer van Galilea. Als het aan Jordanië ligt, kunnen zij het hek voorgoed sluiten.

Toen Israël en Jordanië in 1994 een vre-
desovereenkomst sloten, werden hierbij 
twee stukken land die voorheen van Israël 
waren, aan Jordanië gegeven. Een daarvan 
was Naharayim, waar de rivier Jarmoek 
in de Jordaan stroomt. Het andere stuk 
land was bij Tzofar, in de Aravawoestijn, 
ten zuiden van de Dode Zee. In het vre-
desverdrag was bepaald dat deze stukken 
door Israël gepacht zouden worden voor 
een periode van 25 jaar met stilzwijgen-
de verlenging, tenzij een van de partijen 
de pacht zou opzeggen met een opzeg-
termijn van één jaar. Hiervan heeft de 
Jordaanse koning Abdullah II gebruik 

gemaakt. Vorige week maakte hij bekend 
de pacht niet te verlengen.
Het kwam voor Israël niet geheel als een 
schok. Een vijfde van de Jordaanse bevol-
king bestaat uit Palestijnse ’vluchtelingen’ 
en ook de rest van de bevolking is Israël 
niet heel gunstig gezind. Tel daarbij een 
economische crisis op en een wankele 
positie van het koningshuis, en je begrijpt 
dat de koning een dergelijke beslissing 
neemt.
In 1997 schoot een Jordaanse agent zeven 
meisjes dood die op excursie waren in 
Naharayim. De toenmalige koning van 
Jordanië, wijlen koning Hoessein bezocht 

daarop persoonlijk de families van de 
slachtoff ers om zijn medeleven te betui-
gen en extra veiligheidsmaatregelen wer-
den getroff en. Deze samenwerking leidde 
tot de naam ’eiland van vrede’. Maar die 
grootmoedigheid van het Jordaanse ko-
ningshuis lijkt nu voorbij.
De Israëlische boeren die bij Tzofar in 
Jordanië landerijen hebben, lijden door 
dit besluit economische schade. Verder 
verandert er niet veel. Maar Israëlische 
functionarissen vrezen dat de het opzeg-
gen van de pacht het begin kan zijn van 
een hardere lijn van Jordanië tegenover 
Israël.  | Foto: Flash90
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Israël
●   Bid om bescherming van de kust 

van Israël. De commando’s van de 
marine zijn verantwoordelijk voor 
de veiligheid en controle op de 
stranden en van alle boten die Israël 
naderen of verlaten. 

●   Bid om bescherming van de Joodse 
inwoners van Judea en Samaria. Bid 
om overleg en vrede met de  
Palestijnse Autoriteit, om een oplos-
sing voor de huidige impasse over 
wie waar mag wonen. Bid dat de 
Bijbelse beloften zichtbaar worden. 

●   Dank voor het wonder van het 
ontstaan en het blijven bestaan van 
de staat Israël. De vijandschap is 
ongekend hevig, zowel zichtbaar als 
onzichtbaar. Elke dag mogen we de 
hand van onze hemelse Vader in dit 
wonder zien. 

Voorbede en dankzegging
●   Bid voor de Joodse ouderen in  

Oekraïne die vaak eenzaam in  
kleine dorpen wonen, nu de winter- 
tijd aanbreekt en zij hun huis 
nauwelijks uitkomen. Dank dat we 
hen mogen bezoeken en mogen 
bemoedigen door het uitdelen van 
voedselpakketten. 

●   Dank dat wij samen met het Joodse 
volk uit mogen zien naar de (weder)
komst van de Messias en alles wat 
dit met zich mee brengt (Jesaja 2:1-5, 
Openbaring 22:1-5). 

●   Dank dat het Israëlische volk bewe-
zen heeft, mede dankzij de Thora, 
te streven naar een maatschappij 
die het welzijn van alle inwoners 
van het land beoogt. Alle Joodse 
huizen in Israël hebben een mezoeza  
aan de deurpost als herinnering 
(Deuteronomium 6:4-9). 

●   Bid voor de kerkelijke denominaties 
in al hun verscheidenheid om zicht 
op Israël. Dat de kerken gaan inzien 
dat de staat Israël ontstaan is als 
vervulling van Gods profetische 
Woord. 

Christenen voor Israël
●   Van 11 tot 18 november zijn ds. 

Willem Glashouwer en ds. Kees 
Kant voor conferenties in Florida, 
in de Verenigde Staten. In 2017 is 
in dit land een stevige basis gelegd 
zodat het werk daar nu verder 
opgebouwd kan worden. Bid voor 
deze ontwikkeling in dit voor Israël 
zo belangrijke land. 

●   Deze maand is er weer open huis 
van de IPC-consulenten in het hele 
land. Wilt u bidden om een goede 
verkoop van de Israëlproducten, om 
veiligheid en om goede gesprekken 
die doorwerken naar de toekomst? 

●   Dank voor de vrijwilligers en mede-
werkers van Christenen voor Israël, 
nationaal en internationaal.

Blijde hoop voor de toekomst 
Aardbevingen teisteren de planeet aarde. De statistieken  

van de killer quakes, aard- en zeebevingen die dodelijke  
slachtoffers eisen, lopen steil omhoog. 

Massavernietigingswapens – de zoge-
noemde ‘ABC-wapens’: atoomwapens, 
bacteriologische wapens en chemische 
wapens – worden ook door kleinere 
landen ontwikkeld en in stelling ge-
bracht. Terreurgroepen proberen ze in 
handen te krijgen.
De radicale islam rukt wereldwijd op. 
In Europa neemt het geloof in een 
persoonlijke God snel af. Angst voor de 
toekomst krijgt steeds mensen in een 
wurggreep. Stevent de planeet af op 
een allesvernietigende derde wereld-
oorlog? 

Leven staat onder druk
De wereldeconomie stagneert. Slin-
kende energievoorraden, vervuiling 
van lucht en water, schaarser worden-
de agrarische gebieden, oprukkende 
woestijnen en een steeds sneller 
stijgende temperatuur op aarde met 
ingrijpende klimaatveranderingen als 
gevolg. Een toenemend aantal planten- 
en diersoorten sterft uit. Het leven in 

de zeeën wordt steeds meer bedreigd. 
Roeit de mensheid zichzelf uit? Dreigen 
nauwelijks waarneembare asteroïden 
uit de ruimte door de dampkring heen 
te komen en op de planeet in te slaan 
met de kracht van vele kernbommen? 
Slaan steeds meer virussen en bacteriën 
genadeloos toe zodat oude en nieuwe 
ziekten hand over hand toenemen?

Wie redt ons?
Of is er hoop? Wat hebben eeuwen- 
oude Bijbelse profetieën ons daarover 
te zeggen? Staan we aan het begin van 
het einde van de wereld? Of naderen 
we een nieuw begin? Gaan de verdere 
ontwikkeling van wetenschap en tech-
niek ons redden? Leven in de eindtijd. 
Maar hoe? Wat gaat de toekomst  
brengen? Geen mens weet wat de 
toekomst inhoudt. Alleen Hij die de 
toekomst vast in Zijn handen houdt, de 
Schepper van hemel en aarde, weet wat 
de toekomst zal brengen. En Hij heeft 
dat getoond aan de profeten van Israël.

Toekomstperspectief
De tekenen der tijden. De Here  
Jezus noemt ze in Mattheüs 24, Marcus 
13, Lucas 17 en 21, in Zijn rede over ‘de 
laatste dingen’. Veel profetieën in de 
Bijbel spreken erover. Zodat we niet 
naïef zullen zijn omtrent de dingen
die over de wereld zullen komen. En 
om te beseffen dat Hij ervan weet. En 
dat het Hem niet uit de hand loopt.
Zodat we – levend in de eindtijd – 
mogen beseffen: dwars door de pijn-
lijke en verbijsterende gebeurtenissen 
van de eindtijd heen: we zijn op weg 
naar zijn eeuwige en heerlijke toe-
komst wanneer Hij komt om alle  
dingen voor eeuwig nieuw te maken.

De kroniek van de eindtijd is geen 
vrolijk, opwekkend verhaal. Maar de 
Allerhoogste zal niet laten varen wat 
zijn hand begon. Het Koninkrijk komt. 
Want Israël keert terug naar huis.  
Vanuit de gehele wereld. Omdat de 
Koning komt.

ten eerste2
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» Pieter Bénard

Gebedspunten

Soldaten van de VN en Israël staan bij 
de heropende grensopening met Syrië 
op de Golanhoogvlakte. De grensdoor-
gang werd gesloten nadat soldaten van 
de VN-vredesmacht UNDOF door het 
geweld van de Syrische burgeroorlog 

naar Israël waren gevlucht. Inmiddels 
is de situatie gekalmeerd en keerden de 
UNDOF-militairen halverwege oktober 
terug naar hun posten in Syrië. UNDOF 
werd in 1974 opgericht om toe te zien 
op de wapenstilstand tussen Israël en 

Syrië. De grensovergang wordt voorlopig 
alleen voor UNDOF-personeel gebruikt. 
In het verleden reisden ook wel druzen 
van de Israëlische Golan naar Syrië via de 
grensopening. | Foto: Flash90

PA hoofd van 134 landen
De Verenigde Naties vormden in 1964 een groep van 77 ontwik-
kelende landen die zouden samenwerken om de economische 
ontwikkeling van hun landen te bevorderen. Inmiddels is deze 
groep uitgegroeid tot een groep van 134 landen, die samen 
tachtig procent van de wereldbevolking vertegenwoordigen. 

Eind oktober werd de Palestijnse Autoriteit, die zelf geen lidstaat 
is van de VN, maar een waarnemersstatus inneemt, gekozen als 
voorzitter van deze ‘G-77’. Israël vreest dat het voorzitterschap 
van de PA, dat per 1 januari 2019 start, een podium zal worden 
om Israël in de VN aan te klagen en diplomatiek te bestrijden.

Grens met Syrië heropend
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Kanttekening

Een wereld 
zonder Israël
Wat zouden toch veel mensen graag 
een wereld zonder Israël zien. En dat 
is niet iets nieuws. Eigenlijk zie je dat 
al eeuwenlang. Farao zag liever geen 
Joods volk, Haman liever ook niet, 
Herodus stuurde troepen naar Beth-
lehem om een moordpartij onder de 
kinderen aan te richten, en dat is dan 
nog maar het ‘verre verleden’. 

Ook nu zijn er overal heersers en 
burgers die Israël liever kwijt dan rijk 
zijn. Je denkt dan snel aan terreur-
groepen in het Midden-Oosten, maar 
vergis je niet, ook dichter bij huis 
wordt eigenlijk hetzelfde gedacht. 
Want nog niet zolang geleden vond 
in het hart van wat we ‘westerse 
beschaving’ noemen genocide plaats 
op het Joodse volk. Niemand kijkt er 
nog vreemd van op als er weer een 
doodswens of welke antisemitische 
leus ook wordt geroepen op straat, in 
stadions, of in gra�ti uitgebeeld.
Iets dichterbij zie je dat er ook bin-
nen de kerk gedacht wordt dat we 
inmiddels wel zonder Israël kunnen. 
Verpakt in pakpapier van scheiding 
van volk en land, van nieuw en oud 
verbond, van bekeerd en niet-be-
keerd, plaats men zich graag op de 
zetel van een heerser.

Maar wat ik me dan afvraag is of al 
die mensen door de eeuwen heen en 
zelfs vandaag de dag, hebben stilge-
staan bij de vraag wat het gevolg van 
hun wens zou zijn? Wat nou als er 
geen Israël zou zijn? Wat als de farao 
geslaagd was in zijn streven? Wat als 
het plan van Haman uitgevoerd was? 
Wat als Hitler geslaagd was en wat 
als wij geen onderscheid meer maken 
tussen kerk en Israël?

Dan was het volk Israël nooit in 
Kanaän gekomen en waren de tien 
geboden nooit geschreven, dan was 
er nooit een koning David geweest 
die ons schitterende psalmen naliet, 
was er geen Salomo die een tempel 
bouwde in Jeruzalem, was het volk 
nooit uit de ballingschap terugge-
keerd, geen profeten die ons helpen 
begrijpen wie God is en die ons be-
grip van de toekomst geven, geen ge-
boorte van Jezus in Bethlehem, geen 
kruisiging en opstanding, geen Joodse 
schrijvers die het Nieuwe Testament 
schreven, geen profetieën meer die 
vervuld kunnen worden, geen volk 
meer als teken van hoop voor deze 
wereld. En hoop doet leven. 

Gelukkig is er een wereld mét Israël.

Marijke Terlouw
» redactie@cvi.nl
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De zegen van Nikki Haley

Iran
Nikki Haley nam in tegenstelling tot veel 
anderen de dreiging van Iran serieus. Ze 
steunde en onderbouwde de beslissing 
van de regering-Trump om de nucleaire 
deal met Iran op te zeggen en verdedigde 
deze beslissing met verve.

De VN Mensenrechtenraad
Onder Nikki Haley trok Amerika zich 
terug uit de VN Mensenrechtenraad. 
Nikki Haley legde de wereld duidelijk 
uit dat dit geen afstand nemen was 
van mensenrechten, maar van een club 
die bestaat uit regimes die elkaar de 
hand boven het hoofd houden voor 
wat betreft de flagrante schending van 
mensenrechten binnen hun eigen gren-

zen. In plaats daarvan veroordelen deze 
regimes Israël steeds weer eenzijdig en 
onterecht.

Unrwa
Nikki Haley durfde hardop te zeggen 
hoe belachelijk het was dat UNRWA, 

de VN-organisatie voor Palestijnse 
vluchtelingen, ook nakomelingen en 
emigranten als vluchtelingen telde en zo 
een bodemloze put voor hulpgeld was 
geworden. De VS trokken hun financiële 
bijdrage in.

Onder de regering van Trump zijn met 
hulp van Nikki Haley zaken die altijd 
onbespreekbaar waren, geadresseerd. 
Zaken als het ‘recht van terugkeer’ voor 
Palestijnse vluchtelingen en de status 
van Jeruzalem zijn aangekaart. Oneerlij-
ke uitgangspunten zijn blootgelegd. Wat 
dit betekent voor toekomstige vredes-
besprekingen, zal moeten blijken. Maar 
een ding is duidelijk: Nikki Haley in de 
VN was een grote zegen voor Israël.

Een nieuwe burgemeester
Jeruzalem maakt zich op voor gemeentelijke verkiezingen op 30 oktober. Dan zullen  
ook nieuwe burgemeesters worden gekozen voor onder meer Tel Aviv en Jeruzalem.  

De nieuwe burgemeester van Jeruzalem staat een flinke uitdaging te wachten.

Armoede
Jeruzalem staat van de Israëlische steden 
bovenaan de lijst qua armoede. Het 
gemeentelijke budget kent een structureel 
tekort. Hiervoor zijn meerdere redenen. 
Allereerst ontbreekt het de gemeente 
aan belastinginkomsten via gemeente-
lijke belastingen. Hoewel er een kleine 
900.000 mensen in de stad wonen, zijn 
de belastinginkomsten relatief laag. Dit 
komt onder meer doordat in de ultraor-
thodoxe Joodse en in de Arabische sector 
vrouwen weinig of niet werken. Hierdoor 
dragen zij geen belasting af. Daarnaast 
kent de gemeente een korting op de be-
lasting voor mensen die onder de armoe-
degrens leven. Dit zijn er in Jeruzalem 
steeds meer, waardoor de gemeentelijke 
inkomsten zelfs dalen. Een andere factor 
die meetelt is het lage aantal bedrijven dat 
in de stad is gevestigd.

De Arabische wijken
Jeruzalem was van 1948 tot 1967 verdeeld. 
De Jordaniërs hadden het oosten van de 
stad bezet en gezuiverd van Joden. Na de 
hereniging van de stad in 1967 is er echter 
geen sprake geweest van een geslaagde 

integratie tussen de Joodse en Arabische 
stadsdelen. Gevoed door het conflict en 
de droom dat ‘Oost-Jeruzalem’ de hoofd-
stad van een toekomstige Palestijnse staat 
moet worden, is de status van de Ara-
bieren in Oost-Jeruzalem een aparte. Zij 
mogen meestemmen in de gemeentelijke 
verkiezingen, maar weigeren dat groten-
deels, omdat stemmen wordt gezien als 
een erkenning van Israëls soevereiniteit. 
Maar door niet te stemmen, missen de 
Arabieren ook vertegenwoordiging in het 

stadsbestuur. En dat blijkt dan ook bij het 
verdelen van het budget door de gemeen-
teraad. Het gemeentebestuur ziet al jaren 
in dat er geïnvesteerd moet worden in de 
Arabische wijken, maar door het enor-
me tekort op de begroting, komt hier in 
de praktijk weinig van. Daarbij werken 
de Arabieren zelf ook niet erg mee. Op 
scholen wordt het Palestijnse curriculum 
gegeven, wordt geen Hebreeuws geleerd 
en wordt Israël gedemoniseerd.

Uitdaging
Er zijn drie kanshebbende kandidaten 
voor het burgemeesterschap van Israëls 
hoofdstad. Wie het ook wordt, hem (de 
enige vrouwelijke kandidaat die mee-
dong heeft haar kandidaatschap  
ingetrokken) wacht een schone taak, 
maar ook een enorme uitdaging. De 
grootste kanshebber volgens Israëli-
sche media is de huidige minister van 
Jeruzalemzaken, Ze’ev Elkin. Hij wil in de 
eerste plaats werken aan de woningnood 
in de stad en de hierdoor schrikbarend 
hoge huizenprijzen. Daarnaast wil hij de 
stad aantrekkelijker maken voor bedrij-
ven om zich er te vestigen.

Met de komst van de Amerikaanse president Trump, kwam er ook een nieuwe Amerikaanse ambassadeur  
bij de Verenigde Naties. In de persoon van Nikki Haley vond Israël een bondgenoot zoals ze die nog nooit  

eerder hadden gezien. Per 1 januari 2019 stapt Haley op. Wat heeft ze betekend voor Israël?

Nikki Haley tijdens een bezoek aan Israël.  
| Foto: Flash90

Minister voor Jeruzalemzaken en kandidaat voor 
het burgemeesterschap van Jeruzalem, Ze’ev 
Elkin. | Foto: Flash90

Zeventig nieuwe immigranten ontvangen een 
aandenken aan de feestelijke ceremonie in 
Jeruzalem. | Foto: Flash90

Zeventig nieuwe immigranten  
bij feestelijke ceremonie in Jeruzalem

Christenen voor Israël en het Holland- 
Koor feliciteerden Israël met het zeventig- 
jarig bestaan tijdens een bijzondere 
ceremonie op donderdag 11 oktober in 
Jeruzalem. Daarbij waren zeventig nieuwe 
immigranten aanwezig, van wie velen met  
de hulp van onze stichting naar Israël zijn 

gekomen. Het Holland-Koor trad op, samen 
met chazan Simon Cohen. In totaal waren 
er ongeveer vierhonderd aanwezigen. 
 
»   Lees het bewogen verslag van deze 

bijeenkomst op cvi.nl. Zie ook pagina 23 
over het Holland-Koor.



Wat was er gebeurd in Blois? In 1171 werd de Joodse gemeen-
schap aldaar ervan beschuldigd met Pesach een christenkind 
te hebben gekruisigd en het lichaam in een plaatselijke rivier 
te hebben gedumpt. De gehele gemeenschap werd gevangen-
genomen en daarna veroordeeld tot de dood door verbran-
ding. Alle Joden werden op 26 mei naar een houten toren 
gesleept, waartegen men brandhout had opgestapeld. Men 
liet hen weten dat al wie zich zou laten dopen gratie zou 
verkrijgen. Maar niemand van de ter dood veroordeelden 
meldde zich. De toren werd in brand gestoken. Vierendertig 
mannen en zeventien vrouwen verbrandden levend. Uit de 
vlammen klonk hun laatste lied, stervend zongen zij het 
Aleenoe, ‘laten wij G’d prijzen’. 

In de winter van 1181 waren bij Wenen op een dag drie 
jongens, die op het ijs hadden gespeeld, verdwenen. Er 
werd naar hen gezocht, maar tevergeefs. Toen meldden zich 
enkele christenen die zwoeren dat zij gezien hadden hoe 
Joden de jongens in een huis hadden gelokt en als offerdie-
ren hadden geslacht. Door een vals proces werden de Joden 
schuldig verklaard en driehonderd van hen (!) stierven op de 
brandstapel. Toen het ijs in het voorjaar ontdooide viste men 
de gave lijken van de kinderen uit de Donau op. Zij waren 
verdronken.1

Bloedsprookje
Het zogenaamde ‘bloedsprookje’ – de idee dat Joden chris-
tenen tijdens het Pesachfeest zouden vermoorden om hun 
bloed bij de Sedermaaltijd te gebruiken – is op grote schaal 
verspreid onder de mensen, met verschrikkelijk geweldda-
dige gevolgen van dien. Het leeft tot op de dag van vandaag. 
Tijdens de jaren dertig van de twintigste eeuw gebruikten 
Hitler en de zijnen de beeldspraak ervan om nog verder de 
vlammen van Jodenhaat onder de Duitsers aan te wakkeren. 
In mei 2014 schreef Michael Freund in the Jerusalem Post: 
“Zelfs in onze moderne, meer progressieve tijd, leeft de leu-
gen verder. En hoewel het bloedsprookje eens voornamelijk 

rondwaarde in christelijke gebieden, beroepen tegenwoor-
dig regelmatig Israëls Arabische vijanden zich erop. Vorig 
jaar mei zei een Egyptische politicus, Khaled Zaafrani, het 
volgende tijdens een tv-interview: ‘Het is wel bekend dat (de 
Joden) tijdens Pesach matses maken, die zij ‘Bloed van Sion’ 
noemen. Ze nemen een christelijk kind, snijden hem z’n 
keel door en slachten hem (...) zij doen nooit afstand van dit 
ritueel.’ Daar komt het volgende bij. In maart 2013 publiceer-
de de website van een Palestijnse organisatie (...) een artikel 
waarin president Obama van de VS bekritiseerd werd omdat 
hij als gastheer optrad bij een Seder. Er stond te lezen: ‘Weet 
Obama in feite wel wat bijvoorbeeld het verband is tussen 
‘Pesach’ en ‘christelijk bloed’?! Of ‘Pesach’ en ‘Joodse bloed-
rituelen’?! Bovendien merkte het artikel op: ‘Veel van het 
gepraat en de roddel over historische Joodse bloedrituelen 
in Europa zijn waar. De Joden gebruikten echt bloed van 
christenen in het Joodse Pesach’.”2

Leugens
De Bijbel zegt dat we de massa in het kwade niet moeten 
volgen. Het is bijna ongelooflijk hoe leugens onder men-
sengroepen zich kunnen innestelen, verspreiden en dood 
en verderf kunnen zaaien. De publieke opinie is lang niet 
altijd de juiste opinie. Wat de meeste mensen voor waar 
aannemen is niet altijd de waarheid. Dit geldt ook voor hoe 
mensen over het huidige Israël denken. Velen hebben niet 
door dat er willens en wetens leugens over Israël verspreid 
worden, waarmee Israël als een racistische, onderdrukkende 
apartheidsstaat wordt neergezet. De waarheid is dat er maar 
één land in het hele Midden-Oosten is waar zowel Joden als 
christenen als moslims in alle vrijheid hun godsdienst kun-
nen beleven, en dat is Israël. Er is maar één land in die regio 
waar iedereen mag demonstreren, waar mensen van alle 
achtergronden in de politiek kunnen komen en waar ieder-
een die corruptie pleegt of de wet overtreedt voor de rechter 
wordt gedaagd. Israël wil graag vrede en heeft daar in het 
verleden de meest vergaande concessies voor willen doen.

Waarheid
De vreselijke geschiedenis van het christelijke antisemitisme 
moet ons ervan bewust maken hoe kwalijk valse beeldvor-
ming is. Hoe is het mogelijk dat zoveel politici en journalis-
ten niet helder hebben dat Israël de enige echte vrije staat, 
rechtsstaat en democratie in het Midden-Oosten is? Hoe kan 
het dat de wereld de les van de Gazastrook niet leert (waar 
Israël zich terugtrekt nemen de chaos en het geweld alleen 
maar toe)? Het komt door leugens. We hebben mensen en 
media nodig die het lef hebben om – soms dwars tegen de 
heersende opinie in – de waarheid te vertellen.

Bronnen:
1  Werner Keller, Zij werden verstrooid onder alle volken (Zwolle: La Rivière 
& Voorhoeve), p. 216.

2   christenenvoorisrael.nl/2014/04/pesach-bloedsprookjes-vroeger-en-nu/
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Hoe leugens kunnen vernietigen
Goudgerande 
garantie
De eerste week van oktober was het 
weer zo ver. De Nederlands  
Hervormde Kerk heeft deze zondag 
in 1949 aangewezen als Israëlzondag 
en dat is gelukkig ook meegenomen 
bij het samengaan van gerefor-
meerden en hervormden in de PKN. 
Ook in vele andere kerken wordt 
tegenwoordig aandacht gegeven aan 
Israëlzondag. Dat is goed en geeft 
ons als Christenen voor Israël ook de 
mogelijkheid om onze krant in vele 
kerken uit te delen. Dit jaar zijn er 
136.000 kranten verdeeld, daarnaast 
meer dan 10.000 Isreality-jongeren-
magazines en 10.000 Tov-kinderma-
gazines. Bijzonder dat de boodschap 
dat God trouw is aan Zijn volk zo in-
gang mag krijgen bij veel christenen.

Aan de andere kant is één zondag 
niet genoeg. Iemand zei mij eens, 
eigenlijk hoort het elke zondag 
Israëlzondag te zijn. Daar ben ik het 
van harte mee eens. Elke zondag zou 
er in elke gemeente gebeden mogen 
worden voor Israël. Elke zondag zou-
den we het aangezicht van de Heere 
mogen zoeken om ons voor Hem te 
verootmoedigen, voor het kwaad wat 
wij Zijn volk hebben aangedaan. We 
hebben ons tegen Zijn volk afge-
zet, we hebben ons beter en hoger 
geacht dan het Joodse volk. Juist 
waar de apostel Paulus ons tegen 
waarschuwt in zijn brief aan Rome 
(Romeinen 11:18).

Wat mij betreft zou ik elke zondag 
willen horen wat God in onze dagen 
doet. Dat Hij Zijn volk thuisbrengt in 
Israël. Precies zoals de profeten ge-
zegd hebben. Het Joodse volk heeft 
meer dan tweeduizend jaar gebeden: 
volgend jaar in Jeruzalem en in onze 
tijd zien we het gebeuren. De door 
God gegeven beloften in de Bijbel ge-
ven een garantie voor de toekomst, 
in tegenstelling tot de boodschap 
die banken in hun reclame uitdragen. 
Hun behaalde resultaten geven geen 
garantie voor de toekomst, maar God 
vervult al Zijn beloften en voorzeg-
gingen. Dat is een goudgerande 
garantie.

Hij brengt Zijn volk thuis omdat de 
Messias van Israël zelf gaat komen, 
en dan mag het Joodse volk Hem 
daar ontmoeten. Dan zal er waar-
heid, gerechtigheid en vrede van 
Sion, Jeruzalem komen voor de hele 
wereld. En dan tot besluit een prach-
tig vers uit dezelfde Romeinenbrief, 
hoofdstuk 11:29. De genadegaven en 
roeping Gods zijn onberouwelijk. God 
is trouw aan Zijn Woord. Dat geldt 
ten aanzien van Israël, maar ook ten 
aanzien van u en mij.

In de christelijke wereld zijn door de eeuwen heen allerlei leugens over de Joden verspreid.  
Een daarvan betreft de waanzinnige beschuldiging dat Joden christenen zouden  

vermoorden om hun bloed voor rituele doeleinden te gebruiken. Na een tragedie,  
die in 1171 in de Franse stad Blois plaatsvond, begonnen deze lasterlijke  

geruchten uit te groeien tot een ware massapsychose. Onder het volk gingen  
plotseling afschuwelijke verhalen de ronde doen. 
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Roger van Oordt 
» rvoordt@cvi.nl

Blois aan de Loire, waar op 26 mei 1171 Joden werden verbrand. | Foto: Wikimedia Commons

Een christelijke prent waarin het bloedsprookje wordt uitgebeeld. | Beeld: 
Hulton-Deutsch Collectie
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Naar de maan
We zijn er al een keer geweest, en 
zijn sindsdien blijven dromen van het 
vervolg: een reis naar de maan. Israël 
wordt het vierde land dat een reis 
naar de maan gaat ondernemen. De 
reis staat voor volgend jaar gepland 
en wordt gebruikt om foto’s en 
video’s van het landschap te maken 
en metingen te verrichten. Een puntje 
van de reis dat het vermelden waard 
is: het wordt een onbemande reis.

Waterrestricties

Het blijft een continu punt van 
aandacht, en van tijd tot tijd een punt 
van zorg: de watervoorziening in 
Israël. Omdat de droogte nu al vijf jaar 
aanhoudt en de natuurlijke watervoor-
raden in slechte conditie verkeren, 
heeft de Israëlische Waterautoriteit 
besloten ook in 2019 het watergebruik 
te beperken. | Foto: Flash90

Toerisme Judea en 
Samaria groeit
Als er één ding niet betwist of bestre-
den wordt, dan is het wel de groei 
van het toerisme in Judea en Samaria. 
De groei is het gevolg van een sta-
biele veiligheidssituatie. Niet alleen 
het toerisme groeit, ook de econo-
mie groeit hierdoor. In 2017 stonden 
Judea en Samaria op de vierde plek 
wereldwijd van snelstgroeiende toe-
ristenbestemmingen.

Studeren in buitenland

Studeren in het buitenland lijkt 
populair te zijn onder Israëli’s. In 
slechts vier jaar tijd is het percentage 
studenten dat buiten Israël studeert 
met 26,2 procent toegenomen. In 
absolute aantallen gaat het om 33.073 
studenten volgens het Israëlisch 
Centraal Bureau voor de Statistiek. 
| Foto: Flash90

Overbesteding 
Ook al zijn de meeste cijfers over de 
Israëlische economie positief, er is 
iets wat het Internationaal Monetair 
Fonds (IMF) zorgen baart. Het tekort 
groeit doordat er te veel wordt uitge-
geven. Als daar niet snel verandering 
in komt, zal daarover een opmerking 
komen in de fi nanciële rapporten van 
het IMF.

Risico nemen voor meer fi etspaden
Het Israëlische ministerie van Toerisme 
is trots op allerlei prachtige toeristi-
sche fi etsroutes die worden geopend in 
Israël. Maar fi etsers in grote Israëlische 
steden moeten zich nog altijd dage-
lijks tussen het drukke verkeer wagen, 
omdat er in de steden amper voor-

zieningen voor fi etsers zijn getroff en. 
Voetgangers klagen over fi etsers op het 
trottoir, maar een veiliger alternatief is 
er eenvoudigweg niet. Toch fi etsen Isra-
eli’s steeds meer. Vooral het gebruik van 
elektrisch ondersteunde fi etsen groeit 
in de grote steden enorm. Maar het aan-

tal dodelijke verkeersongelukken groeit 
ook. In Tel Aviv waagden fi etsers zich 
demonstratief op de drukste verkeers-
kruispunten om aandacht te vragen 
voor de behoefte aan meer fi etsstroken 
in de Israëlische steden. | Foto: Flash90
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‘Ik heb zelf de keus gemaakt’
Elke dag gaat hij trouw naar de kleine plaatselijke synagoge in Mogolov-Podolsky voor het gebed en 

hij is er ook altijd bij als we op bezoek komen, om zijn voedselpakket op te halen. Eind september 
kwam hij zijn allerlaatste voedselpakket ophalen, want Volodya Garber (1932) zal eind november 

samen met dochter en schoonzoon naar Israël vertrekken. Zelfs voor mij is dit een verrassing.

Volodya was negen jaar toen hij met zijn moeder en drie 
broertjes in concentratiekamp Pechora terechtkwam. Het 
grootste deel van Oekraïne was toen bezet door nazi-
Duitsland. De moeder van Volodya wist te ontsnappen uit
Pechora met haar vier zoontjes en vluchtte naar haar geboorte-
stad Mogolov-Podolsky, waar ze allen tot het einde van de 
oorlog in het getto verbleven en het hebben overleefd behal-
ve hun vader. Vader werd opgeroepen om te dienen in het 
Rode leger en is gesneuveld op het slagveld.

Volodya trouwde na zijn studie en het gezin werd uitge-
breid met een zoon en een dochter. Hij heeft bijna zijn hele 
leven gewerkt in de plaatselijke metaalfabriek – waar bijna 
iedereen van de stad werkte. Tot de val van de Sovjet-Unie in 
1991, toen honderden fabrieken van de ene op de andere dag 
stopten vanwege de belabberde economie. Sindsdien leeft 
Volodya in armoede.

Mijn tijd is gekomen
Een paar weken geleden brachten we hem en zijn dochter en 
schoonzoon naar de Israëlische ambassade in Kiev voor een 

interview om voorgoed te kunnen vertrekken naar Israël. 
Zijn zoon is er al en woont in Beersheva en zijn kleindoch-
ter woont in Ashdod. En nu gaat de rest van de familie. 
We maakten een praatje en ik vroeg aan Volodya hoe het 
voelde om eind november voorgoed zijn geboortestadje zal 
verlaten. Ik dacht: hij gaat min of meer verplicht omdat zijn 
zoon in Israël woont, maar nee, Volodya straalde: “Ik heb 
die keus zelf gemaakt. Kijk Koen”, zei hij vriendelijk, “jullie 
komen hier al jaren ter ondersteuning van de kleine Joodse 
gemeenschap en vertellen ook aan iedereen over vertrek 
naar Israël en dat iedereen, jong en oud, welkom is. Jaren heb 
ik die boodschap gehoord, maar telkens dacht ik bij mezelf, 
dit is niet voor mij, laat anderen maar gaan. Nu besef ik dat 
ook mijn tijd is gekomen dat ik naar het huis naar Israël kan 
gaan. In ons fl atgebouw vlak bij het voormalige getto woon-
den eens zeventig Joodse families en nu ben ik nog de enige 
Jood die er woont, allen zijn in de loop der jaren vertrokken.”

Breng ons bijeen vanuit de heidenvolken
We namen afscheid en Volodya drukte me stevig de hand 
en liet die even niet los, keek me aan en zei: “Ga je me niet 
vergeten op te halen eind november?” Diep in gedachten 
verzonken liep ik naar de plaatselijke synagoge. De nu 
86-jarige Volodya Garber die de hel van Pechora en het getto 
van Mogolov-Podolsky als klein jongetje had overleefd, gaat 
naar Israël. Nog maar enkele dagen eerder had ik in Psalm 
106:47 gelezen: “Verlos ons, Heere, onze God, breng ons 
bijeen vanuit de heidenvolken, opdat wij Uw heilige Naam 
loven en ons beroemen in Uw lof.”

Volodya en Koen. | Foto: CvI
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Plastic vangen
Sodastream is een Israëlisch bedrijf 
dat apparaten verkoopt waarmee je 
zelf koolzuurhoudende frisdranken 
kunt maken in herbruikbare flessen. 
Het bedrijf kondigde in oktober aan 
zich ook bezig te gaan houden met 
het opruimen van plastic in de oce-
aan voor de kust van Honduras. Het 
bedrijf gaat met een speciaal sleep-
net dat tussen twee schepen wordt 
gespannen het plastic ‘vangen’. 

Olympisch goud te koop

De enige Olympische gouden plak 
die ooit door een Israëli werd ge-
wonnen werd in 2004 binnengehaald 
door windsurfer Gal Fridman. Nu wil 
hij z’n plak verkopen, omdat hij het 
geld nodig heeft. Fridman stopte met 
de sport in 2008 en werkt tegen-
woordig als fotograaf. In 2005 werd 
z’n medaille gestolen. Later werd 
deze teruggevonden, maar daarvoor 
zei hij: “Er is geen enkel bedrag dat 
deze medaille kan vervangen”. | Foto: 

Uriel Sinai

Egypte maant Hamas

Egypte heeft genoeg van de wekelijk-
se protesten van Hamas in Gaza bij 
de grens. Het land heeft Hamas laten 
weten dat ze moeten inbinden om 
escalatie met Israël te voorkomen. 
Egypte is concreet in zijn advies: blijf 
tenminste vij�onderd meter van de 
grens. Daarnaast moeten ze de VN 
de ruimte geven om humanitaire hulp 
te geven. De protesten vinden elke 
vrijdag plaats sinds eind maart dit 
jaar. | Foto: Flash90

Fusie ambassade en  
consulaat
Amerika gaat het consulaat in Jeruza-
lem voor de Palestijnen samenvoegen 
met de Amerikaanse ambassade. Je 
zou het een fusie kunnen noemen. 
De positie van consul verdwijnt, de 
beide locaties blijven. Het consulaire 
werk voor de Palestijnen is voortaan 
een afdeling binnen de Amerikaanse 
ambassade. Amerika benadrukte 
nogmaals dat zij van mening blijven 
“geen standpunt in te nemen over 
de definitieve oplossing, waaronder 
grenzen. De specifieke grenzen van 
Israëls soevereiniteit in Jeruzalem zijn 
onderwerp van de onderhandelingen 
tussen beide partijen.”
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Schoolboeken van de Palestijnse Autoriteit zijn bekritiseerd 
sinds de Palastinian Media Watch zijn eerste rapport erover 
schreef in 1998. Maar er springt een hoofdstuk bovenuit 
door zijn giftige boodschap. Het werd gepubliceerd in 2017 
en staat in het Arabische taalboek voor de vijfde klas. Het 
helpt ons de fundamenteel verwrongen ideeën van het 
PA-leiderschap te begrijpen.

Helden
Het hoofdstuk begint onschuldig door het belang van 
helden voor nationale identiteit en trots te benadrukken: 
“Helden hebben een belangrijke plek in elke natie ... het volk 
– zelfs al zijn ze over veel dingen verdeeld – is het wel eens 
wat betreft de trots die het voelt voor helden.” De kinderen 
leren dus dat alle Palestijnen – ook al zijn ze het politiek 
misschien niet met elkaar eens – het wel eens zijn over het 
trots zijn op helden.
Het schoolboek zegt verder dat alleen trots voelen niet 
genoeg is. De maatschappij zet veel stappen om helden te 
eren: “[Wij] zingen liederen over hen, leren over hun leven, 
noemen onze kinderen naar hen, en vernoemen straten, 
pleinen en belangrijke culturele plekken naar hen.” En de 
volgende passage is misschien het belangrijkst: de kinderen 
wordt geleerd dat deze helden rolmodellen zijn. “Iedereen 
wenst te zijn zoals zij”. Palestijnse kinderen krijgen dus mee 
dat ze zo moeten worden als de helden van de Palestijnse 
samenleving.

Rolmodel
Tot nu toe is de boodschap niet problematisch. Maar dat 
verandert als het schoolboek de tien rolmodelmensen 
voorstelt die het voorbeeld zijn op wie de kinderen moeten 
willen lijken. Het zijn geen wetenschappen, artsen, geen 
ingenieurs, zangers, sportmensen, en ook geen kunstenaars. 
Er zijn drie moslimwinnaars van de Nobelprijs voor weten-
schap en twee voor de literatuur, maar zijn staan niet op de 
lijst. Wie zijn dan wel de helden? Tien moslimstrijders – uit 
de eerste eeuw van de islam tot de 21e eeuw. 
Wat nog erger is, is dat de naam van de terreurmoordenaar 
Dalal Mughrabi in deze lijst rolmodellen staat. Zij leidde in 
1978 een kaping van een bus en vermoordde 25 volwassenen 
en 12 kinderen. Onder degene die zij vermoordde toen ze 
een handgranaat gooide, was een jonge Israëlische vrouw, 
Rebecca Holman, en haar twee zonen Ilan van drie jaar en 

Roi van zes jaar. Deze moordenaar Mughrabi is de persoon 
die de docenten aan de kinderen voorstellen als rolmodel, 
als iemand waarop iedereen wil lijken.

Martelaarschap
Nadat de tien helden bij naam worden genoemd, benadrukt 
het PA-schoolboek dat er niemand beter is dan deze jacht-
moordenaars. “Deze helden zijn de kroon van onze natie, ze 
zijn het symbool van onze glorie, ze zijn het beste van het 
beste, het beste van alle eerzame mensen.” En dat is niet 
alles. Er is nog een afgrijselijke aanvullende boodschap voor 

de kinderen. Mughrabi werd vermoord tijdens de terreur-
aanslag en anderen van de rolmodellenlijst kwamen om in 
de strijd. Het PA-schoolboek staat stil bij hun dood en roemt 
hun bereidheid om te sterven: “Ze namen hun eigen leven in 
handen en wierpen zich in het gevaar, zonder hun vastbera-
denheid te verliezen en zonder te verzwakken of op te geven. 
Sommigen stierven als martelaren, sommigen stierven 
tijdens het uitvoeren van hun verplichtingen, als helden.” 
Palestijnse kinderen wordt geleerd dat ‘helden’ bereid zijn te 
sterven als martelaren. De laatste zin van het hoofdstuk leert 
wat het betekent als je niet als martelaar wil sterven: “Bravo 
aan de helden, en smaad aan de lafaards!”

‘Vermoord een Israëli’
Dit is het verdorven waardensysteem waarnaar de Palestijn-
se leiders leven sinds de oprichting van de PLO in 1965 en 
wat ze kinderen voorhouden sinds 1994. Het mag dan ook 
niet verbazen dat veel van de Palestijnse terroristen van de 
afgelopen jaren tieners waren, waaronder de moordenaar 
van Ari Fuld. Al tientallen jaren leert het Palestijns leider-
schap ‘vermoord een Israëli – word een held’. Het is helder: 
Palestijnse kinderen hebben tragisch genoeg geluisterd.

Itamar Marcus is directeur van de Palestinian Media Watch.

Het slechtste  
hoofdstuk uit de  

Palestijnse schoolboeken
Wie wil weten waarom Palestijnse kinderen geloven dat het vermoorden  
van Joden voorbeeldig gedrag is, hoeft slechts te kijken naar misschien  

wel het slechtste hoofdstuk uit hun schoolboeken.

‘Bravo aan de helden,  
en smaad aan de lafaards!’
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Export VK stijgt
De export uit het Verenigd Koninkrijk 
naar Israël is het eerste hal�aar van 
2018 flink gestegen. Daarmee is Israël 
voor het Verenigd Koninkrijk de op 
een na belangrijkste exportpartner 
wereldwijd – alleen de VS overstij-
gen Israël. De export betreft vooral 
minerale producten, machines en 
elektrische apparaten.

Israël achter Trump
In Israël is gepeild hoe de bevolking 
denkt over de Amerikaanse pre-
sident. President Trump krijgt de 
goedkeuring van 69 procent van de 
Israëlische bevolking. Maar daarmee 
is Trump nog niet de populairste 
Amerikaanse president ooit voor de 
Israëli’s. Obama kon op goedkeuring 
van 71 procent van de bevolking 
rekenen en George W. Bush op zelfs 
83 procent.

Gelukkige senioren

Oudere Israëli’s zijn doorgaans 
gelukkig met hun leven (85 procent). 
Dat blijkt uit cijfers van het Israëlisch 
Centraal Bureau voor de Statistiek.  
Ze zijn ook tevreden met hun finan-
ciële situatie (70 procent), maar wat 
minder gelukkig met hun gezond-
heid: 43 procent gaf aan dat hun 
gezondheid niet zo goed of helemaal 
niet goed was. | Foto: Flash90

Toekomst voor Samaria
De toekomst voor het toerisme kon 
weleens te vinden zijn in Samaria.  
Tijdens de recente feestdagen in 
Israël trokken zeker vijftigduizend  
bezoekers hierheen vanwege de 
schitterende natuur en toeristische 
plekken. Duidelijk favoriet waren 
Pedu’el, Nahal Kan, natuurreservaat 
Kabir en het nationaal park Gerizim.

Meisjes gezocht

Wie in de wereld van de cyber-
technologie rondkijkt, ziet vooral 
jongens en mannen. Maar meisjes 
hebben ook interesse in het vak, 
als je het maar op een voor meisjes 
aantrekkelijke manier presenteert. 
Daarom start er in Israël een spe-
ciaal programma CyberGirlz, want 
er zal de komende jaren veel vraag 
zijn naar hightechpersoneel. En juist 
onder meisjes is een goede kans om 
mensen te werven voor deze branch. 
| Foto: Flash90
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‘Mensen worden boos op mij’
Kritiek leveren is geen dankbaar werk. Maar soms is het wel noodzakelijk.  

Werkgroep Vanuit Jeruzalem maakt er zijn werk van om een luis in de pels te zijn  
van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Trudie van der Spek legt uit waarom.

“In de kerkgeschiedenis heeft de kerk 
de verbondenheid met Israël opge-
geven, tegen de woorden van Paulus 
in. De apostel Paulus schreef aan de 
niet-Joodse gelovigen: ‘Wees niet hoog-
moedig, maar vrees’ (Romeinen 11:20). 
Dat gaat over hun relatie tot de Joden. 
Maar daar heeft de kerk niet naar 
geluisterd. Dus het is bergafwaarts ge-
gaan. Denk alleen maar aan de inqui-
sitie en de kruistochten. De theologie, 
de vervangingsleer heeft mede gezorgd 
voor de toeloop naar de genocide van 
de vorige eeuw, heel beslist.”

Onopgee�aar verbonden
In de Hervormde Kerk drong na de 
oprichting van de staat Israël het besef 
door dat het kerkelijke negeren van 
Israël door de eeuwen heen onjuist 
was geweest. De verbondenheid met 
Israël werd opgenomen in het kerke-
lijke belijden, er werd gesproken met 
vertegenwoordigers van het Jodendom 
en er was zelfs sinds 1967 een luisterpost 

aangesteld in Jeruzalem. Ds. Geert  
Cohen-Stuart werkte als theologisch 
adviseur in Jeruzalem, waar hij stu-
deerde bij de Joden om zo de kerk te 
adviseren over de relatie met Israël.

“Hij was de luis in de pels van de kerk”, 
vertelt mevrouw Van der Spek. “Maar 
hij is ontzettend tegengewerkt en ten-
slotte heeft hij de zaak vaarwel gezegd 
en wij hebben die taak een beetje over-
genomen. We zijn als werkgroep met 
zeven mensen, een volmaakt zelfstan-
dige club, en onze taak is om de kerk 
op te roepen om de verbinding met 
Israël vooral niet op te geven. En dan 
bedoel ik land, volk én staat, want dat 
zijn drie aspecten van hetzelfde. Want 
die verbondenheid die de Hervormde 
Kerk nastreefde, is wel weer een beetje 
aan het verwateren.”

Kunt u dat toelichten?
“Bij de kerkfusie in 2004, toen de PKN 
ontstond, is er hevig gediscussieerd 
over die verbondenheid met Israël uit 
de Hervormde Kerk. Uiteindelijk werd 
in de kerkorde van de PKN de verbon-
denheid met het volk Israël opgeno-
men. Maar dan houd je de staat erbui-
ten en heb je het niet over het land. En 
daarmee is de deur opengezet om de 
zaak te ondermijnen. En dat bleek me-
teen al. In plaats van de luisterpost die 
er was geweest bij de Joden, werd een 
luisterpost ingesteld bij Sabeel, waar de 
Palestijnse bevrijdingstheologie wordt 
gepromoot, een politieke uitwas van  
de vervangingstheologie, die ageert 
tégen Israël. En dat heeft de PKN 
gesubsidieerd.”

En daar reageert u dus op?
“Onder andere. Als werkgroep hebben 
we veel reacties geschreven op ontwik-
kelingen binnen de kerk met betrek-

king tot Israël. Maar we willen ook de 
misstanden uit de kerkgeschiedenis 
onder de aandacht brengen. Hiervoor 
hebben we een aantal boekjes gepubli-
ceerd. We reageren op artikelen en stu-
ren ingezonden brieven naar kranten. 
Die worden niet altijd opgenomen.”

Wordt u serieus genomen?
“Ja, ik word wel serieus genomen.  
Mensen worden boos op mij. Dan 
word je wel serieus genomen. Maar ze 
vinden mij wel ‘die vreselijke mevrouw’. 
Mensen kunnen natuurlijk slecht tegen 
kritiek. Maar waar de verbondenheid 
met Israël wordt tegengewerkt, rijden 
wij dit als werkgroep in de wielen. En 
dat bevalt deze mensen natuurlijk niet.
Ik heb ook de gekke gewoonte om op 
alle preken te reageren. Dat heb ik ook 
tegen mijn predikant gezegd, maar die 
vond het geen bezwaar. Ik doe dat erg 
vriendelijk hoor. Vroeger was ik scherp 
en niet erg aardig, maar tegenwoordig 
ben ik uitermate vriendelijk en beleefd. 
Ik maak het ze soms best wel lastig, 
denk ik. Maar soms hoor ik dan iets 
terug in een preek, waarvan ik denk: 
dat is mooi dat je dat zegt.”

Heeft u het idee dat uw inspanningen 
voor Israël vrucht dragen? Of is het  
vechten tegen de bierkaai?
“Nou, er zijn figuren in de kerk, die 
de vleesgeworden bierkaai zijn. Daar 
kun je eindeloos mee corresponderen 
zonder enig resultaat. Maar er zijn 
ook voorbeelden – niet dik gezaaid – 
van momenten dat ik bijval krijg. Het 
meeste slaat aan bij mensen die eerlijk 
gezegd theologisch ‘niet zo goed’ zijn. 
Maar veel theologen, of ze nou or-
thodox of liberaal zijn, zijn een beetje 
‘bierkaai-achtig’. Het zijn eigenlijk de 
‘gewone mensen’ die het meest ontvan-
kelijk blijken.”

Trudie van der Spek-Begemann | Foto: CvI

Leerhuis
De werkgroep Vanuit Jeruzalem orga-
niseert de komende tijd een leerhuis 
over enkele van de gelijkenissen van 
de Here Jezus. Verschillende rabbijnen 
zullen tijdens dit leerhuis vanuit hun 
Joodse kennis hun licht laten schijnen 
op de gelijkenissen die de Here Jezus 
vertelde over de verloren zoon, de 
zaaier, de talenten en de barmhartige 
Samaritaan. De avonden vinden plaats 
op 21 november, 16 januari, 20 februari 
en 20 maart in Veenendaal. Deelname 
bedraagt € 10,-.  

»  Kijk voor meer informatie en  
aanmelding op werkgroep- 
vanuitjeruzalem.123website.nl
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Alija en mijn 
kunstenaarschap

Als kunstenaarsechtpaar De Klijn-Hartingsveld, hebben Henny en ik bewust gekozen om in Israël onze 
werkzaamheden voort te zetten. Voor mij als Jood betekende dat in de eerste plaats thuiskomen, 

letterlijk en fi guurlijk. Leven in Israël, waar Joden niet meer vogelvrij zijn, is een verademing 
vergeleken met het toenemend antisemitische klimaat, helaas ook in Nederland.

 

Wij wonen hier nu ruim vijf jaar, voelen ons niet alleen 
veilig maar ook thuis en vrij. Dat is een stevige basis om 
de cultuur van Israël te leren kennen. Het verschil met 
de Nederlandse cultuur is aanzienlijk. Israëli’s zijn vooral 
gericht op de eigen familie, je komt er niet gemakkelijk 
tussen. Daarom blijft contact met Nederlanders voor ons 
belangrijk.
Pas in april 2014 ben ik weer gaan schilderen. Heel veel 
kleine abstracte aquarellen zijn toen ontstaan. Ik heb mij 
vooral beziggehouden met de Gaza-oorlog en heb het 
thema ‘nieuwe nederzetting’ of ‘veilig grondgebied’ vaak 
uitgebeeld.

Bewust Bijbellezen
Daarnaast ben ik mij veel bewuster met de Joodse Bijbel 
(Tenach) gaan bezighouden. Ik bestudeerde intensief de 
wekelijkse parasja (tekstgedeelte) met de bijbehorende 
Haftaratekst (tekst uit de profeten), aangevuld met de 
Nieuwtestamentische verwijzingen uit de Complete Jewish 
Bible. Niet alleen besefte ik dat het Oude en Nieuwe 
Testament één onlosmakelijk geheel vormen. Ik heb het 
Nieuwe Testament ook leren lezen door de bril van het 
Oude Testament. Precies het tegenovergestelde van wat ik 
altijd gewend was.

Alles beïnvloedt kunst
Dat alles beïnvloedt uiteraard mijn kunst. Door in Israël te 
leven word ik meer bepaald bij de geschiedenis van het 
Joodse volk. De Tenach was altijd al een onuitputtelijke bron 
voor mijn werk, maar mijn visuele beeldtaal is naast abstract 
ook meer fi guratief geworden. Nog steeds houd ik mij veel 
bezig met de eindtijd. Daarom toon ik hier een schilderij 
over de reiniging van Jeruzalem door louterend vuur (Lees 
Ezechiël 39 en Zacharia 13).
Mijn liefde voor Israël is pas ontstaan in Auschwitz toen ik, 
57 jaar oud, mij voor het eerst werkelijk verbonden voelde 
met mijn vermoorde voorouders en familie. Heel anders dan 
weten dat je Joods bent, maar er niets mee te kunnen. Deze 
liefde groeit in dit land nog steeds. Ik kan liefdevol en gedul-
dig studerende rabbijnen uitbeelden. Tegenwoordig doe ik 
dat met olieverf.

Zin van het leven
Leven van de kunst is in Israël moeilijk, omdat Israëli’s 
weinig geld voor echte kunst over hebben. In Nederland 
waren wij anders gewend. Wij ervaren niettemin dat wij met 
ons werk hier een opdracht hebben. Israël is een seculier 
land en de socialistische wortels van het zionisme zijn nog 
volop merkbaar. Seculiere Joden stellen vragen over de zin 
van hun leven of over de betekenis van de staat Israël. Steeds 
meer mensen nemen geen genoegen meer met de bekende 
traditionele antwoorden. Wij proberen met ons werk hierop 
in te spelen. Daarbij is een standvastig geloof absoluut een 
onmisbaar uitgangspunt.

Innovatieconferentie
Op initiatief van het Israëlisch mini-
sterie van Cultuur en Sport vindt eind 
oktober de eerste innovatieconferentie 
plaats. Delegaties uit allerlei landen 
zijn vertegenwoordigd op de confe-
rentie. Centraal staat de vraag welke 
innovaties er nodig zijn om de wereld 
te verbeteren, en welke bijdrage Israël 
kan leveren aan die toekomstige oplos-
singen en ontwikkelingen.

Tunnel ontdekt

Opnieuw ontdekte het Israëlische 
leger een tunnel van Hamas die vanuit 
de Gazastrook zo’n tweehonderd me-
ter onder Israëlisch grondgebied lag. 
In een jaar tijd wist het leger vijftien 
tunnels op te sporen, die vervolgens 
zijn vernietigd. Deze laatste tunnel 
beschikte over elektriciteit en commu-
nicatiemiddelen. | Flash90

Israël in spotlights
Tijdens het Berlijns Festival van Licht 
was er ook ruimte voor Israël. Ter ere 
van het zeventigjarig bestaan van 
de staat was de gevel van het Duits 
Historisch Museum verlicht met een 
Israël-thema. Op de gevel was audio-
visuele driedimensionale videokunst te 
zien over Israël.

Eerste hulpconferentie
Samen met het Israëlische Rode Kruis, 
de MDA, organiseerde techniekcollege 
Afeka een MDAthon. Vrijwilligers, 
studenten en beroepsdeskundigen 
wisselden ideeën uit hoe de eerste 
hulp verbeterd kan worden. Het lever-
de enkele uitstekende resultaten op: 
een makkelijke stoel waarmee patiën-
ten de trap af kunnen met behulp van 
slechts één persoon en een drone die 
bij een groot ongeval een eerste over-
zicht van de locatie kan geven en een 
indicatie van het aantal slachtoff ers en 
de ernst van hun verwondingen. 

Religie maakt gelukkig

Een religieuze opvoeding lijkt een posi-
tieve bijdrage te leveren aan het geluk 
van een persoon. Dat blijkt uit een 
onderzoek gepubliceerd in American 
Journal of Epodemiology. De onderzoe-
kers stelden vast dat kinderen die met 
religieuze gebruiken opgroeien een 
betere lichamelijke en geestelijke ge-
zondheid hebben als ze ouder worden, 
en minder kans hebben op depressie, 
tabak- en drugsgebruik. | Foto: Flash90

kort nieuws
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Boeken

Veel valse hoop
Na een studie van tien jaar beschrijft de 
Duitse historica dr. Katja Happe in haar 
boek met de veelzeggende titel Veel valse 
hoop waarom er relatief veel Joden uit 
Nederland het slachtoff er werden van 
de nazivervolgingen. Het veelgeprezen 
boek verscheen eerst in haar geboorte-
land. Dit bleek nodig omdat veel Duitsers 
nauwelijks beseff en wat er destijds in hun 
buurland gebeurde. 
De Jodenvervolging in ons land was zo 
hoog door een combinatie van factoren: 
de afwachtende houding van de naar 
Londen uitgeweken regering; de veelal 

lakse houding van de Nederlandse bevol-
king en de medewerking van de Joodsche 
Raad, zodat maatregelen versneld en 
e¡  ciënt uitgevoerd werden. 
Veel valse hoop zal de komende jaren 
ongetwijfeld het standaardwerk vormen 
over de brute nazimoord op Joodse 
Nederlanders. In een interview in onze editie 
van begin 2019 kunt u verder lezen waar-
om dr. Happe juist de Jodenvervolging in 
Nederland uitkoos voor haar onderzoek. 

Dr. Katja Happe: Veel valse hoop. Atlas 
Contact; 528 pagina’s; € 39,99
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We vervolgen onze reis over weg ‘60’, de oude aartsvadersroute naar het zuiden.  
Het blijft bergachtig, maar de omgeving wordt drukker. We komen in de buurt  
van Ramallah en dat is te merken. Daar ligt het doel van onze reis dit keer ook  

vlakbij: Bethel, op de rand van het gebied van de stam Efraïm en dat van Benjamin.

Bethel
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We rijden door de straten van het 
hedendaagse Bethel en stoppen bij 
een groot en hoog rond platform. 
Eenmaal boven heb je hier een prach-
tig uitzicht over de wijde omgeving. 
Naar het oosten ligt Ofra, ook een 
Joodse plaats. Het is niet zo bekend, 
maar waarschijnlijk is het het Bijbelse 
Efraïm, waar Jezus heentrekt nadat 
het Sanhedrin onder aanvoering van 
Kajafas zijn doodvonnis heeft uitge-
sproken (Johannes 11:54). Vandaag de 
dag is de plek bekend om de mid-
delbare meisjesschool waarvan de 
meisjes actief deelnemen aan een van 
onze projecten: Lev Benjamin. Hier 
worden kinderen met een mentale 
handicap na schooltijd opgevangen 
en worden vakantiekampen voor hen 
georganiseerd.

Voor ons strekt Ramallah zich breed 
uit en daarachter, tenminste als het 
helder weer is, zien we de contouren 
van Jeruzalem, de stad van God. Het 
brengt ons bij Genesis 12. Abraham 
reist naar het zuiden en slaat zijn 
tenten op tussen Bethel en Ai, daar 
bouwt hij een altaar en daar roept hij 

de naam van de Heere aan. Dat is hier 
dus. Hier ziet hij voor de eerste keer 
Sion liggen. Hij heeft geen vermoeden 
wat zich daar allemaal zal afspelen, 
welke toekomst daar voor hem ligt. 
Daar ligt ook de berg Moria, die hij 
met zijn zoon beklimmen zal.
Eenmaal weer beneden, lopen we het 
dorp uit over een slingerende land-
weg tot we bij de ruïne staan van wat 
ooit een moskee was, met vermoede-
lijk daaronder de resten van een kerk 
en daaronder die van een synagoge. 
En de reden waarom is gauw duide-
lijk. Naast de stenen en stukken muur 
staat een ladder, een kunstwerk van 
brons tekent zich tegen de hemel af. 
Er is hier geen mens te zien. Zoals 
ooit, toen Jakob vluchtte voor Ezau en 
hier besloot de nacht door te brengen. 
Hij pakt een steen, legt hem onder 
zijn hoofd en droomt. De volgende 
morgen staat hij op, wrijft de slaap 
uit zijn ogen en stamelt: Beth-El, 
huis van God, poort van de hemel. 
En ik wist het niet. Hij zag engelen 
en hoorde de stem van God die sprak 
over beloften en bescherming en een 
weg terug. Je hebt hier de neiging 

om op te kijken naar de hemel en te 
kijken of tussen alle stenen misschien 
toch niet die ene?

Later zal Beth-El worden tot een 
heidendom. De noordelijke stammen 
hebben zich van Juda en Jeruzalem 
afgekeerd en bouwen een nieuw 
heiligdom aan de grens. De profeet 
Amos fulmineert tegen de offerdienst 
hier en Jerobeam II verbiedt hem nog 
langer hier in Bethel zijn mond open 
te doen. En Hosea roept: “Voorwaar 
tot splinters zal dat kalf van Samaria 
worden” (Hosea 8:6).
Dat is allemaal lang geleden. Van het 
kalf is geen spoor meer te ontdekken 
en de ‘rijkstempel’ van Jerobeam is 
verdwenen. Maar wat er wel is, is een 
bloeiende Joodse gemeenschap die in 
de voetsporen van Abraham en Jakob 
God wil dienen, hier bij een poort van 
de hemel.

Het moderne dorp Silo. | Foto: Flash90

De ruïne van een moskee, kerk en vermoedelijk synagoge op de plaats waarvan men vermoedt dat Jacob hier droomde over de ladder uit de hemel.  
| Foto: Wikimedia Commons

Op dit plateau stond eens het heiligdom dat door de noordelijke stammen werd gebouwd.  
| Foto: Wikimedia Commons
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Hoe staat het er?

Liefdadigheid als opdracht
 

Voor het Joodse volk is liefdadigheid van zeer groot belang, want de Joodse geloof  
principes bestaat uit drie pilaren: Thora (Thorastudie), avodah (werken of wel het  

praktiseren ervan in het dagelijkse leven) en chesed (liefdadigheid).
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Nog één keer staan we stil bij de verbondsvernieuwing waar 
de brief aan de Hebreeën over spreekt. De schrijver citeert 
in hoofdstuk 8 de profeet Jeremia (en nog eens in 10:16), 
waaruit duidelijk blijkt dat God ook dit nieuwe verbond met 
Israël sluit. De positie van Israël verandert niet, maar wel 
de hartsgesteldheid. Jezus is de Middelaar van dat nieuwe 
verbond, zegt de Hebreeënbrief. Hij is dus het bewijs dat 
God Israël niet heeft afgeschreven, ondanks de zware tijden 
waar Israël in de tijd van de brief doorheen gaat: verdrukking 
en ballingschap door de Romeinen, Jeruzalem en de tempel 
bedreigd, of mogelijk al verwoest. Israël in ballingschap is 
vreemdeling en bijwoner in zijn eigen land geworden. En 
toch, God gaat met Israël door. Hij sluit een nieuw verbond.

Welk verbond bedoelt de schrijver hier nu? In ieder geval  
niet het verbond dat de Heere met Abraham sloot, waarin 
Hij hem een land, een volk en een zegen beloofde. Daar 
heeft de schrijver het niet over. Over de belofte aan Abraham 
spreekt de brief op een andere plaats, namelijk in hoofdstuk 6 

 (vers 13 e.v.). Hij benadrukt daar bovendien de onverander-
lijkheid van Gods raadsbesluit. 

Het verouderde verbond (Hebreeën 8:13) is het verbond 
dat God op de Sinaï gesloten heeft met Israël toen Hij hen 
uit Egypte had geleid. Elk verbond heeft een inhoud. In dit 
verbond gaat het om de ‘wet’, de Thora. De oude vorm van 
dat verbond is versleten, maar de inhoud blijft. “Dit is het 
verbond (...): Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik 
zal die in hun hart schrijven.” 

Is er dan geen verband met het verbond van Abraham? Jawel. 
Of Israël mag wonen in het land is a�ankelijk van het na- 
leven van de geboden. Als de Heere Zijn wetten in hun hart 
schrijft, zullen zij daarnaar leven. Het vernieuwde Thora- 
verbond bekrachtigt dus de landbelofte en maakt het wonen 
in het land pas echt mogelijk. Daarom blijft er nog een rust 
over voor het volk van God (Hebreeën 4). Net als Abraham in 
zijn tijd is Israël nog onderweg naar de ‘toekomstige stad’.

Vooral liefdadigheid is van groot 
belang, zelfs zo belangrijk dat het kan 
helpen bij het verkrijgen van Gods 
vergeving, bescherming, en verlossing. 
Dit geld voor het Joodse volk als natie, 
maar ook voor individuele personen. 
De Joodse leer onderwijst het Joodse 
volk over het bieden van hulp aan arme 
mensen, inclusief wanneer, op welke 
wijze, en hoeveel. Zoals het voorzien in 
werk, het geven van financiële hulp, en 
met name het rechtvaardig handelen 
ten opzichte van de minderbedeelden. 
De Tenach (Oude Testament) staat er 
vol van. Zie hier enige voorbeelden die 
voor zich spreken.
Koning Solomon zegt onder ander in 
Spreuken 11:4: “Rijkdom zal niet helpen 
op de dag van oordeel, maar liefdadig-
heid zal u redden van de dood.”
Koning Solomon zegt in Spreuken 21:3: 
“De Eeuwige prefereert liefdadigheid 
en gerechtigheid boven het brengen 
van de tempeloffers.”
Jesaja 1:27: “Sion zal door liefdadigheid 
verlost worden, en wie daaruit zich 
bekeren, door gerechtigheid.”
Jesaja 58:6-11: “Is dit niet het vasten 
dat Ik verkies: dat u de boeien van 
de goddeloosheid losmaakt, dat u de 
banden van het juk ontbindt, dat u 
de onderdrukten vrij laat heengaan 
en dat u elk juk breekt? Is het niet dit, 
dat u uw brood deelt met wie honger-

lijdt, en de ellendige ontheemden 
een thuis biedt, dat, als u een naakte 
ziet, u hem kleedt, en dat u zich voor 
eigen vlees en bloed niet verbergt? Dan 
zal uw licht doorbreken als de dage-
raad, en uw herstel snel intreden. Uw 
gerechtigheid zal voor u uit gaan en 
de heerlijkheid van de Heere zal uw 
achterhoede zijn. Dan zult u roepen en 
de Heere zal antwoorden, dan zult u 
om hulp roepen en Hij zal zeggen: Zie, 
hier ben Ik (Hineni). Als u het juk uit 
uw midden wegdoet, het uitsteken van 
de vinger en het uitspreken van onge-
rechtigheid; als u uw hart opent voor 

de hongerigen, en de verdrukte ziel 
verzadigt, dan zal uw licht in de duis-
ternis opgaan, en uw donkerheid als de 
middag zijn.”
Bovenstaande geeft duidelijk aan dat 
het Joodse volk door liefdadigheid 
Gods vergeving, bescherming en 
verlossing kan verkrijgen. En Hij uitein-
delijk zal zeggen: Hineni, hier ben ik!

Bijbelteksten zijn deels directe vertalingen 
vanuit het Hebreeuws.

Benjamin Philip is directeur van het 
Hineni Centrum in Jeruzalem.

BDS weinig zinvol
De activisten zetten er vol op in: BDS 
– boycot, desinvestering en sactio-
neren van Israël. In de media komt 
het met regelmaat breed uitgemeten 
aan bod. Toch blijken de econo-
mische gevolgen voor Israëlische 
bedrijven gering. Het economisch 
tijdschrift Globes deed zeven jaar lang 
onderzoek onder honderden grote 
Israëlische bedrijven uit alle secto-
ren. 0,75 procent van de bedrijven 
werd getroffen door een boycot. De 
schade die zij opliepen was ongeveer 
tien procent van de omzet, en dan 
nog met name in 2014. In de overige 
jaren ondervonden zij geen schade.

Ananas van de buren

Wie een verse ananas in Israël wil 
kopen, denk goed na voor hij naar 
de kassa loopt met de vrucht. Eén 
ananas kost meestal zeven tot twaalf 
euro, omdat het een echt importpro-
duct is. Dat was ook een Palestijnse 
boer opgevallen in Tulkarm. Twee 
jaar geleden begon hij daarom met 
de aanplant van ananas, waarvan hij 
nu de eerste vruchten oogst – de 
eerste in Israël verbouwde ananas-
sen. Voor ongeveer vijf à zes euro kan 
de ananas bij de groenteboer gekocht 
worden. | Foto: Flash90

Groen leger
Het Israëlische leger is steeds groe-
ner. Niet vanwege de kleding, maar 
op basis van wat de soldaten eten. 
Steeds meer soldaten zijn namelijk 
veganist, één op de achttien. Dat 
betreft trouwens niet alleen wat de 
soldaten eten. Het leger zorgt ook 
voor schoenen zonder leer en mutsen 
zonder wol.

Brandstof voor Gaza

Al maanden teisteren terroristen 
uit Gaza de grensstrook van Israël 
met branden. Maar Israël zou Israël 
niet zijn als het niet ook ziet in 
welke moeilijke omstandigheden de 
mensen in Gaza zitten door toedoen 
van Hamas. Er is maar enkele uren 
elektriciteit per dag. Daarom levert 
Israël opnieuw brandstof aan Gaza, 
die betaald wordt door Qatar. | Foto: 
Flash90

Verbondsvernieuwing (slot)

november 2018 | israël aktueel

kort nieuws

“Dit is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na  
die dagen” (Hebreeën 8:10).

De gaarkeuken van Hineni Jeruzalem waar arme mensen een warme maaltijd krijgen. | Foto: Hineni
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Het boek Richteren 
In het Bijbelboek Richteren is een 
aantal keren sprake van een verlosser, 
een door God verwekte persoon die 
het volk Israël verlost, bevrijdt, van 
een overheerser. Het is niet moeilijk 
om hier een schema te ontdekken. 
Het volk valt af van God; God raakt 
vertoornd en bezorgt een verdrukker. 
Het volk roept tot God en Hij zendt 
het volk een verlosser. In hoofdstuk 
3 zien we dit verloop van gebeurte-
nissen zelfs tot tweemaal toe. Vers 7 
laat een bekende formulering zien: 
“De Israëlieten deden wat kwaad is in 
de ogen des Heren”. Vers 12 herhaalt 
deze constatering. In het eerste geval 
wordt het volk verdrukt door Kusan 
Risataïm, de koning van Mesopotamië; 
in het tweede geval betreft het Eglon, 
de koning van Moab. Eerst is Otniël 
de verlosser die door de Heere wordt 
verwekt (vers 9). Veertig jaar later gaat 
het om de Benjaminiet Ehud. De Here 
verwekte de Israëlieten een verlosser 
om hen te bevrijden, zo lezen we ... 
va-jákem Adonai mosjía va-josjí’éém. 
(Richteren 3:9).

Wie het Oude Testament van gerin-
gere waarde acht dan het Nieuwe 
moet nooit vergeten dat de belangrijke 
begrippen als zonde, bekering, verge-
ving en offer juist dáár als eerste zijn 
geformuleerd en verklaard. Zo wordt 
zondigen er uitgelegd als ‘missen’, 
chatá, dat wil zeggen op afstand van 
God geraken, en zich bekeren als 
‘terugkeren’ naar God. We hebben niet 
te maken met formuleringen zoals 
soms in de catechismus gebeurt, name-
lijk in nogal eens minder gemakkelijke 
zinnen. Als het om de grote dogma’s 
gaat, spreekt de Hebreeuwse Bijbel ons 
toe in heel begrijpelijke woorden en 
beelden. Het is een feit dat het origi-

neel vaak van een verrassende eenvoud 
is. Nu, dat geldt ook voor het woord 
‘verlosser’. Die benaming mosjía helpt 
ons snel op weg. Hij is gebouwd op de 
woordstam jasjá, die redden, bevrijden 
betekent. Met die stam hangt heel veel 
samen in de Hebreeuwse Bijbel.

Dé Verlosser 
Het is aan geen twijfel onderhevig 
dat we hier de sleutel hebben tot de 
naam Jezus, Jesjoe’a. Ook dit woord, 
deze naam, is gebaseerd op die woord-
stam jasjá. Jesjoe’a betekent letterlijk: 
redding, heil. Nog een stap verder is 
het werkwoord dat erbij hoort: lehosjra, 
bevrijden, verlossen. We komen het 
een aantal keren tegen, zoals in Exodus 
14:30: “Zo verloste de Here op die dag 
de Israëlieten uit de macht van de 
Egyptenaren” ... va-jósja Adonai.

De hemel spreekt
Een engel geeft in een droom Jozef 
deze opdracht: “Ge zult Hem de naam 
Jezus geven, want Hij is het die zijn volk 
zal redden van hun zonden” (Mattheüs 
1:21). ‘Redding, heil’ zal het volk redden 
van hun zonden. Naam en taak vallen 
samen. Misverstand is uitgesloten. Het 
gaat om een bewuste keus en die wordt 
helder toegelicht. Echter, we hebben 
hier twee verschillende talen naast 
elkaar. Het Grieks sprekende Nieuwe 
Testament zegt hier: gar soosei ton laon 
autou apo toon hamartioon autoon. 
Nu, soosei is een vorm van sooidzoo, 
redden. Maar, gaat het hier nu om het 
Hebreeuwse mosjia va-josjí’éém? Om dat 
bevestigd te krijgen is de hulp nodig van 
de Septuagint. Deze Griekse vertaling 
van de Hebreeuwse Bijbel, daterend 
van enkele eeuwen vóór Christus geeft 
vrijwel steeds mosjia va-josjí’éém weer 
met sootèr en esóosev. Dat gebeurt ook 
in Richteren 3 als het gaat om Otniël en 

Ehud. De vertalers van het Hebreeuws 
naar het Grieks die de Septuagint tot 
stand brachten, stelden mosjía gelijk aan 
sootèr, verlosser, gelijk aan Redder. Over 
de invloed van het Grieks van de Septu-
agint op het tekstmateriaal van het 
Nieuwe Testament kunnen we hier niet 
uitweiden. Die wordt algemeen aange-
nomen als hier en daar aanwezig.

De Schriften getuigen van Mij 
Jezus zegt van zichzelf dat de Schriften 
over Hem spreken, en hier hebben we 
opnieuw een zuiver voorbeeld daarvan. 
De mosjía Otniël haalt zijn volk uit een 
situatie van gevaar en brengt het in een 
situatie van welzijn, van rust. Zo ook 
Ehud. Maar dan gaat het om een poli-
tieke aangelegenheid. Van daaruit leren 
we, hoe mosjía Jesjoe’a een heel andere 
verlossing brengt, namelijk van de 
zonden van zijn volk. Zoals het woord 
chatá, missen, ons uitlegt dat zondigen 
het op afstand van God geraken is, zo 
legt het woord mosjía ons uit dat er 
iemand wordt gezonden om te verlos-
sen, te redden. In Richteren lezen we: 
“De Here verwekte een verlosser”. 
Dat geldt met dezelfde kracht voor de 
persoon van Jezus. Ook Hij wordt door 
God verwekt als Verlosser. Hij komt 
redding brengen, en ook rust. Niet in 
politieke zin, maar in religieus opzicht. 
Wat we hier zien is dat een godsdien-
stig begrip wordt uitgelegd aan de 
hand van een profaan iets. De politieke 
verlosser is het uitgangspunt voor de 
Verlosser in het Nieuwe Testament. 
Mosjía betekent rechtstreeks ‘verlosser’. 
We zijn gewend om over Jezus te spre-
ken als masjiach. Die benaming behelst 
het zalven met het oog op een bepaalde 
taak. Maar mosjía is duidelijker. Die 
term verwijst rechtstreeks naar de 
inhoud van die taak: verlossen. Soms 
vallen ze samen.
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De naam van 
God
Er is heel wat discussie geweest over 
de naam ‘Heere’. Een van de opvat-
tingen was om gewoon ‘Heer’ te 
zeggen. Dat was immers de vertaling 
van het Latijnse ‘Dominus’ en zo 
werd Jezus in de Bijbel genoemd. Zo 
betekent ‘dominee’, de aanspreek-
vorm van dominus, ook gewoon heer 
of meneer. Maar met de naam van 
Jezus ligt het toch iets anders.

God heeft in de Bijbel verschillende 
namen. Hij wordt ‘El’ genoemd of 
‘Elohim’ of ‘ El Elyon’, de Allerhoogste, 
maar de mooiste naam is toch de 
eigennaam van God ‘JHWH’. Dat 
betekent: ‘Ik ben’ of ‘Ik zal er zijn’. 
We weten niet eens hoe we die 
naam moeten uitspreken, omdat hij 
vanwege de heiligheid niet uitge-
sproken werd. Alleen de hogepries-
ter schijnt de uitspraak gekend te 
hebben en die gaf hem alleen door 
aan zijn opvolger.
Om te voorkomen dat de naam bij 
het lezen van de Bijbel genoemd 
werd, werd het een goed gebruik om 
bij het lezen van JHWH, Adonai te 
zeggen (Heer). Als je de klinkers van 
Adonai rond de letters van JHWH 
zet, dan je krijg je Jehovah, maar dat 
is natuurlijk niet de goede uitspraak. 
Ook de uitspraak ‘Jahwè’ is niet 
zeker. Onze oude vertalers hebben 
dit gebruik van Adonai gevolgd. Als 
zij de naam JHWH tegen kwamen, 
schreven zij het woord ‘Heere’. Dat 
stond er dus niet echt, maar dat deed 
men uit eerbied.

De oude Griekse vertaling van de 
Tenach, de Septuaginta, vertaalt 
JHWH met ‘Kurios’. Dat betekent ook 
‘Heer’. Ik heb het nog even nageke-
ken in Psalm 23. Daar wordt de naam 
van God twee keer gebruikt. In het 
eerste en in het laatste vers en jawel, 
de Septuaginta gebruikt ‘Kurios’. 
En zo gebruikt de Latijnse vertaling 
Dominus en ook daar zit JHWH 
achter.
En wat nu zo bijzonder is, is dat Jezus 
die naam draagt. Men noemt Hem 
rabbi, meester, maar ook Kurios. Zo 
schrijft Paulus: “De genade van de 
Here (Kurios) Jezus zij met u” (1 Korin-
tiërs 16:23). Dat betekent dus niet 
simpelweg meneer of heer, daar gaat 
de naam JHWH achter schuil. Dat is 
de naam boven alle naam die Jezus 
ontvangen heeft.
Sommige christenen schrijven om dat 
alles te benadrukken Heere met drie 
‘é’s’. En ik vind dat zo raar nog niet. 

Woordschat
Ds. Henk Poot
» hpoot@cvi.nl

En de Heere verwekte  
hun een verlosser

In een Engelstalige studie uit 1980 lazen we een treffende omschrijving van het begrip ‘verlosser’.  
Het is iemand die een persoon of een gemeenschap uit een toestand van gevaar of van een ramp  

haalt; hij brengt die vervolgens in een situatie van veiligheid en welzijn.

Foto: Rodrigo Rodriguez
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De oorlog van het woord 
tegen Jeruzalem
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In het eerste hoofdstuk van George Orwells beroemde 
toekomstroman 1984 staat een beschrijving van het ministe-
rie van Waarheid van de dictatuur Oceania. Op de muur van 
het als een reusachtige piramide gebouwde kantoor prijkt de 
tekst: “Oorlog is Vrede, Vrijheid is Slavernij, Onwetendheid 
is Kracht”. Het zijn semantische omzettingen (semantiek: 
betekenis van woorden) uit de door het regime ingevoerde 
nieuwe taal: Newspeak (‘Nieuwspraak’), waarmee de vrijheid 
van denken moet worden beteugeld. Bij nader inzien had 
Orwell zijn boek kunnen opdragen aan de vele doodsvij-
anden van de Joodse staat. Ook die bedienen zich namelijk 
systematisch van Newspeak.

Jood onder de volken
Dat valse woorden en typeringen tot de ondergang kunnen 
leiden, heeft het Joodse volk al vaker aan den lijve onder-
vonden. De heidense profeet Bileam probeerde het volk 
van Israël al met een vervloeking te treffen. Bileam faalde, 
maar anderen slaagden, onder wie de kerkhervormer Maar-
ten Luther. Zonder de vervloeking en demonisering van de 
Joden geen getto’s, geen verdrijvingen, geen pogroms en geen 
Holocaust. De na de Holocaust uit de as herrezen Joodse 
staat werd het nieuwe mikpunt van het aloude antisemi-
tisme. In verband daarmee wordt het door de internationale 
samenleving systematisch gediscrimineerde en gedemoni-
seerde Israël wel ‘de Jood onder de volken’ genoemd.
En ook hier zien wij Newspeak: Slachtoffer is Dader. David 
is Goliath. Het sinds de oprichting ervan met ongebreidelde 
agressie en concrete vernietiging bedreigde Israël wordt 

alom tot agressor verklaard. Dat wordt vooral zichtbaar in 
de Verenigde Naties, waar de Joodse staat jaar-in-jaar-uit 
wordt getroffen door een onwaarschijnlijk aantal resoluties 
die demoniseren, vals beschuldigen of de Joodse band met 
het land van Israël ontkennen. Die resoluties worden vaak 
ingediend en altijd aangenomen dankzij een automatische 
meerderheid van regelrechte schurkenstaten, waarvan zelfs 
de allerergste zelf niet of nauwelijks worden aangeklaagd. 

Herodes is Netanyahu
Het nieuwe antisemitisme ontpopt zich ook in de natio-
nale en internationale kerken, waar Israël door velen tot 
paria is verklaard vanwege vermeend onrecht dat tegen de 
Palestijnen is begaan. Herodes is Netanyahu. Jezus is het 
Palestijnse volk. Jezus wordt opnieuw gekruisigd. Dit zijn de 
demoniserende en antisemitische woorden uit publicaties en 
preken van de Anglicaanse Palestijnse dominee Naïm Ateek, 
leider van de Palestijnse organisatie Sabeel. Ateek heeft 
zijn radicale vervangingstheologie gekoppeld aan een anti-
Joodse ‘Palestijnse bevrijdingstheologie’. Daarmee wordt het 
bestaansrecht van de Joodse staat volledig doorgehaald.
Ook in Nederland heeft Ateek volgelingen. Zij zijn vooral 
georganiseerd in het samenwerkingsverband Kairos-Sa-
beel, dat nu ook een actieve rol speelt bij het in de kerkorde 
ondergraven van de verbondenheid met het volk van Israël.
Een andere Ateek-aanhanger is Meta Floor, werkzaam 
bij Kerk in Aktie. Zij was lang bij Ateek gedetacheerd en 
bewerkte het thuisfront toen met anti-Israël nieuwsbrieven. 
Vorig jaar deed Floor in een interview op NieuwWij.nl opnieuw 

kort nieuws

Geen voetbal op tv

De UEFA stelde aan Israël als eis dat 
voetbalwedstrijden niet mochten 
worden uitgezonden bij mensen 
die in Judea en Samaria wonen. De 
Israëlische publieke omroep gaat 
daar niet in mee. Dan helemaal geen 
wedstrijdverslagen. De omroep zegt 
geprobeerd te hebben om te onder-
handelen, maar zonder succes. “Sport- 
organisaties bepalen niet de grenzen 
van de staat Israël.” | Foto: Flash90

Probleem opgelost
Een simpel probleem was het in ieder 
geval niet. Beter, het was al twee-
honderd jaar oud. Het betrof een 
ingewikkelde wiskundige vergelijking 
over de stroming van uitvloeiende 
stoffen: de Navier-Stokes-vergelij-
kingen. Twee Israëlische bollebozen 
zeggen eruit te zijn. Davidi en Geor-
giev hebben hun bevindingen voorge-
legd aan experts om hun mening te 
geven. Als de oplossing standhoudt, 
staat er een beloning van één miljoen 
dollar tegenover.

Leenfietsen in Jeruzalem

Binnenkort kun je ook in Jeruzalem 
eenvoudig een fiets huren, gewoon 
bij een van de stallingen in de stad. Er 
komen vijftig stallingen met in totaal 
vij�onderd fietsen. In Tel Aviv zijn al 
langer mogelijkheden voor het huren 
van fietsen aan de straat. Daar probe-
ren meerdere bedrijven een graantje 
mee te pikken van de vraag naar 
fietsvervoer. In Jeruzalem krijgt één 
bedrijf de mogelijkheid om fietsen te 
verhuren. | Foto: Flash90

Roofkunst geëxposeerd
Kunstwerken die tijdens de Holocaust 
door de nazi’s van Joden geroofd zijn, 
komen in een unieke expositie bijeen. 
Voor de eerste keer is er in Israël een 
tentoonstelling van gestolen kunst. 
Het onderwerp is erg belangrijk 
volgens minister Gamliel van Sociale 
Gelijkheid. “Het is de eerste stap en 
een belangrijke fase in de terugkeer 
van de werken naar Joodse eigenaren. 
Het gaat om erfgoed van het Joodse 
volk.” De minister hoopt dat zo ook 
eigenaren van de werken worden 
opgespoord. 

Het woord is zoals bekend machtiger dan het zwaard en het wordt in toenemende  
mate tegen Israël in stelling gebracht. Dat heeft in de politieke dimensie geleid  

tot een ongehoorde verdraaiing van zaken en begrippen. Ook binnen de Nederlandse  
kerken heeft de demonisering en delegitimering van de Joodse staat een steeds hogere  

vlucht gekregen. Met de daardoor veroorzaakte wind in de rug zien vervangingstheologen  
nu hun kans schoon om te eisen dat de “onopgeefbare” verbondenheid met het volk  

van Israël uit de kerkorde wordt geschrapt. 

november 2018 | israël aktueel

Een toespeling op de oude christelijke mythe dat de Joden zich misdadig gedragen zouden hebben tegen Jezus van Nazareth. Het was 
een van de antisemitische cartoons die in 2010 door de bij Sabeel gedetacheerde PKN-medewerkster en BDS-activiste Meta Floor op haar 
website werden geplaatst.
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haar uiterste best om Israël te demoniseren, onder 
andere met deze ongehoorde valse aantijging: “De Pales-
tijnse christenen die in Israël wonen, hebben te maken 
met discriminerende wetgeving”.

Dries van Agt
Het is niet verbazingwekkend dat Ateek een promotor is 
van de BDS-beweging, die een lobby voert om Israël met 
boycot, desinvestering en sancties te treff en. De bewe-
ging is ook in Nederland actief, met Dries van Agts The 
Rights Forum als de vooruitgeschoven post naar politiek 
en wetenschap. Kairos-Sabeel vervult die rol naar de 
kerken toe. De onwetendheid van de gemiddelde kerkgan-
ger is hun kracht, zou Orwell zeggen.
Ook de BDS’ers en hun bondgenoten hebben ingezien 
dat Israël voorlopig niet met militaire middelen te 
vernietigen is. Ze verwachten het verwezenlijken van 
die doelstelling wel met andere middelen dichterbij te 
brengen. Ten eerste het demoniseren en op basis daar-
van het delegitimeren van (het bestaansrecht van) de 
Joodse staat. Parallel daaraan wordt gewerkt aan het 
bevorderen van economisch en politiek isolement van 
hun doelwit (door boycot, desinvestering en sancties) 
en aan het voortdurend agenderen van het Palestijnse 
‘recht op terugkeer’. Van de in 1947-1949 van het strijd-
toneel gevluchte of verdreven Palestijnse Arabieren 
zijn er volgens recent Amerikaans onderzoek nog maar 
enkele tienduizenden in leven. Op basis van een unieke 
constructie via de VN-organisatie UNRWA kunnen 
echter alle nakomelingen van alle uitgeweken Palestijnse 
Arabieren die zich rond 1948 in de landstreek Pales-
tina bevonden, zich als ‘vluchteling’ registreren. Ook al 
wonen zij geriefl ijk in Nijkerk, Gaza, Ramallah, Beiroet of 
Parijs. Palestijn is Vluchteling, zegt Newspeak. Inmiddels 
gaat het om ruim vijf miljoen mensen. De vijanden van 
de Joodse staat, de BDS-beweging voorop, eisen dat die 
allemaal van een niet bestaand ‘recht op terugkeer’ naar 
Israëlisch grondgebied gebruik kunnen maken. Maar 
zelfs als maar twintig procent van hen dat daadwerkelijk 
zou doen, betekent dat de vernietiging van de Joodse 
staat langs demografi sche weg.

Selectieve verontwaardiging
BDS’ers en hun bondgenoten zijn nadrukkelijk stil 
als Palestijnen door Hamas of de Palestijnse Autori-
teit worden onderdrukt of als kanonnenvoer worden 
gebruikt. Ook over de discriminatie van de Palestijnen 

in Libanon en de bloedbaden die de afgelopen jaren zijn 
aangericht onder de Palestijnen in Syrië is het dodelijk 
stil. Geen Van Agt, geen Kairos-Sabeel, geen ICCO en 
geen Kerk in Aktie komen daarvoor op de barricades. En 
er zijn evenmin krachtige VN-resoluties over aangeno-
men. Het lijkt erop dat men alleen in actie komt als er 
Joden in het spel zijn. Want: Joden is Daders.
De Newspeak van de vijanden van Israël bestrijkt een 
reeks zaken, variërend van topografi sche aanduidingen 
tot typeringen van de Joodse staat. Het was de Romeinse 
keizer Hadrianus die in het jaar 135 AD het voorbeeld 
verschafte, toen hij Jeruzalem omdoopte in Aelia Capito-
lina en het land van Israël in Palestina. Hij wilde daarmee 
naam en erfgoed van Israël uitwissen. Dat wilde ook de 
Jordaanse koning Abdallah die in 1950 de term ‘Westoe-
ver’ invoerde voor de landstreken Judea en Samaria. 
De Newspeak-vervloeking van Hadrianus en Abdallah 
werken tot op de dag van vandaag door.

Groene Lijn
Orwells 1984 verscheen in 1949, het jaar waarin de 
eerste tegen Israël gerichte Arabische vernietigingsoor-
log met een aantal wapenstilstanden werd beëindigd. 
Die bestandslijnen waren geen landsgrenzen, maar 
gaven uitsluitend aan waar de vijandelijkheden tussen 
de partijen waren gestopt. Ze werden genoemd naar de 
kleur waarmee ze op de kaart waren gezet. Dat was groen 
voor de bestandslijn met Jordanië, dat de landstreken 
Judea en Samaria plus Oost-Jeruzalem had veroverd en 
nadien in die bakermat van de Joodse beschaving een 
volledige etnische zuivering van Joden uitvoerde. In het 
noorden van Israëls dichtbevolkte randstad Tel Aviv 
loopt de Groene Lijn op slechts vijftien kilometer van de 
Middellandse Zee. De Israëlische staatsman Abba Eban 
typeerde de lijn als ‘Auschwitzgrens’, omdat handhaving 
ervan Israël en zijn bevolking onverdedigbaar maakte en 
daardoor onvermijdelijk nieuwe oorlogen zou uitlokken. 
Vrijwel de gehele internationale gemeenschap, inclu-
sief het Kabinet-Rutte III met daarin de ChristenUnie, 
bedient zich echter van topografi sche Newspeak, door de 
Groene Lijn als een (permanente) landsgrens te typeren. 
Dat is trouwens een fl agrante schending van VN-Veilig-
heidsraadresolutie 242 (1967), op basis waarvan Israël 
“veilige en erkende grenzen” dient te krijgen.

Illegale kolonisten
Negentien jaar later, in juni 1967, was Israël inderdaad 

genoodzaakt om een nieuwe Arabische vernietigingspo-
ging te pareren. Daarbij werd onder andere de Groene 
Lijn door Israëlische troepen gepasseerd en vielen Judea 
en Samaria, inclusief Oost-Jeruzalem, alsnog in Israëli-
sche handen. 
Op grond van het internationaal recht had Israël het volste 
recht om die gebieden te veroveren (het was een verde-
digingsoorlog) en deze voor Joodse (her)vestiging open te 
stellen. Op grond van de nooit ingetrokken voorwaarden 
onder het Brits mandaat over het toenmalige Palestina 
hadden en hebben Joden het volste recht om zich overal 
tussen de Jordaan en de Middellandse Zee te vestigen. In 
het gebied dat nota bene naar de Joden is vernoemd. De 
Britse mandataris had van de Volkenbond (de voorgan-
ger van de VN) zelfs de expliciete opdracht gekregen om 
dat vestigingsproces te bevorderen. Bovendien waren de 
gebieden in 1949 illegaal door Jordanië bezet en maakten 
ze geen deel uit van een staat. Als zodanig kan op zijn 
best gesproken worden van ‘betwiste gebieden’ waar (ook) 
Joden mogen wonen. Maar Newspeak schrijft voor dat het 
door Israël ‘illegaal bezette gebieden’ zijn, waar Joden ‘ille-
gale kolonisten’ zijn. Want: Wapenstilstandslijn is Lands-
grens. Want: Verworven Recht is Kolonisatie. Want: Judea/
Samaria is Westoever. 

Zwarte Joden
Er is nog meer: Multi-etniciteit is Racisme. Israël zou 
ook volgens de BDS-beweging een racistische staat 
zijn, terwijl men onder het Joodse volk en dus ook in de 
Joodse staat mensen van alle mogelijke kleuren tegen-
komt. “Het zionisme is kleurenblind”, aldus het Knesset-
lid van Ethiopische a© omst Avraham Neguise (Likoed) 
onlangs in een interview met de Jerusalem Post. Israël 
haalde in de jaren tachtig en negentig in twee gewaagde 
operaties vele duizenden ‘zwarte’ Joden uit Ethiopië en 
in september liet Jeruzalem weten dat de eerste duizend 
van hun naar schatting achtduizend destijds in Ethio-
pië achtergebleven familieleden ook naar Israël zullen 
worden gehaald. 
Multiculturaliteit is Apartheid. Israël zou volgens de 
BDS-beweging een apartheidsstaat zijn terwijl het de 
enige democratie in het Midden-Oosten is, een land 
waar iedereen voor de wet gelijk is, waar Arabieren in de 
Knesset en bij de politie zitten en zelfs in het Hoogge-
rechtshof.

BDS is Antisemitisme. En dát is géén Newspeak.
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Helemaal elektrisch  
in 2030

Het klinkt sommigen als muziek in de 
oren, terwijl anderen het eerder om-
schrijven als een droom: Israël wil dat 
er vanaf 2030 alleen nog maar elektri-
sche auto’s gekocht kunnen worden, 
en – als het even kan – nog iets meer: 
dat er alleen maar elektrische auto’s 
in het land rondrijden. Belangrijkste 
redenen voor dit streven zijn het mi-
lieu en de gezondheid van de Israeli’s. 
Experts hebben zo hun twijfels of de 
gestelde datum haalbaar is. | Foto: 
Flash90

Geen label
In Frankrijk komen er voorlopig toch 
geen labels op de Israëlische produc-
ten uit Judea, Samaria en de Golan-
hoogvlakte. Frankrijk besloot begin 
oktober eerst de beslissing van het 
Europees Hof van Justitie af te wach-
ten en zet daarmee de voorgenomen 
maatregelen tot die tijd in de ijskast.

Verhuizing ambassade?
Het is een serieuze overweging voor 
de Australische regering: ze denkt 
erover om haar ambassade te ver-
plaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem. 
Een beslissing is er nog niet, en wan-
neer die wordt genomen is ook niet 
duidelijk.

Levensreddend
Wie maar goed om zich heen kijkt, 
ziet altijd wonderen. Zo ook recent 
in Israël. Daar kreeg een Palestijnse 
baby een harttransplantatie. De Jood-
se ouders van de donor stemden daar-
mee in. Het is voor zover bekend de 
eerste keer dat een Palestijnse baby 
van een Joods kind een hart krijgt. De 
baby heeft nu, ondanks zijn zorgelijke 
toestand, een kans van leven.

Naar Afrika

Israël versterkt al langere tijd de 
banden met de landen in Afrika. 
Volgend jaar hoopt Israël in Rwanda 
een ambassade te openen. Premier 
Netanyahu moet nog zijn o�ciële 
goedkeuring geven aan het voorstel. 
Rwanda zelf heeft een ambassade in 
Tel Aviv. | Foto: Flash90

kort nieuws

Ada

Zo leerden wij haar kennen: een jonge weduwe met twee 
kleine meisjes en een broer die voor haar opgekomen was en 
daarom in de bajes zat. De buurt moest haar niet want men 
vond dat het allemaal mede haar schuld was geweest. Ze kon 
geen werk krijgen, kreeg nauwelijks bijstand en was moe en 
wanhopig. Ze werd met de nek aangekeken en toen ze een 
keer op straat uitgleed was er niemand die haar hielp.
Zo vonden wij haar op straat. Met een bloedende knie, tassen 
met boodschappen over de stoep verspreid en twee kleine 
meisjes die erbij stonden te huilen. Wij hielpen haar overeind, 
brachten haar naar huis, troostten de meisjes en luisterden 
naar haar verhaal, wat ze ons zwaar geëmotioneerd vertelde. 

Zij opende een crèche in haar flatje en wij vertrouwden haar 
onze kinderen toe. Ze kookte er zelfs een lunch voor de 
kinderen. En elk jaar kwamen er meer kinderen bij, tot ze zelfs 
verzoeken moest gaan afwijzen.
Vijfendertig jaar later is Ada een begrip geworden. Iedereen op 
de Carmel in Haifa weet wie ze is en jarenlang leidde ze haar 
crèche, totdat de basisschool in onze wijk haar vroeg om de 
buitenschoolse opvang te gaan leiden. Omdat onze basisscho-
len om 12 uur stoppen, hebben ze ‘verrijkingsprogramma’s’ in 
het leven geroepen, waarbij de kinderen op school lunchen en 
lessen kunnen volgen in creatieve vakken zoals handenarbeid, 

muziek en dans. Uiteraard waren wij en vele andere dankbare 
ouders daarbij betrokken. Ada creëerde een buitenschoolse 
opvang die zelfs door onze burgemeester bezocht werd.

Dit jaar ging onze oudste kleinzoon naar de school en bijbeho-
rende buitenschoolse opvang waar ooit zijn moeder, tante en 
oom leerling waren. Hij zit in de eerste klas en heeft daar veel 
plezier in. Onlangs haalde ik hem in de namiddag op. “Kijk!”, 
riep hij opgewonden naar Ada, “dat is mijn Saba!”
Ada en ik keken elkaar aan en dachten aan hetzelfde. Eerst 
onze kinderen, nu onze oudste kleinzoon – bij haar. Mijn 
kleinzoon wist al uit de verhalen dat zijn moeder, toen ze 
ooit klein was, bij Ada ‘op school’ had gezeten. Wat dat voor 
een zesjarige betekent, weet ik niet. Ik liep naar Ada toe en 
omhelsde haar. Ada de weduwe, Ada de kansloze, Ada die door 
iedereen gemeden werd, is nu directeur van de buitenschoolse 
opvang in onze buurt.
Ada zelf vindt het niet iets om echt trots op te zijn. Ze heeft 
geknokt en heeft niemand, zeker zichzelf niet, teleurgesteld. 
Ik vertelde haar hoe trots ik op haar ben. Als antwoord wees 
ze op een speelkameraadje van mijn kleinzoon. “En dat is mijn 
kleinzoon”, zei ze met een brok in haar keel.
Zoals Ben-Goerion ooit zei: “Als je realist wilt zijn in Israël, 
dan moet je in wonderen geloven.”
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Netanya, (Natan-jah: “door God gegeven”), werd in 1929 gesticht op een gebied van 1,42 km2  

dat door het Joodse Agentschap was gekocht van Umm Haled. De nederzetting werd genoemd  
naar de Amerikaans-Joodse filantroop Nathan Strauss. Nadat er vers water was gevonden,  

arriveerden de eerste vijf Joodse kolonisten en begon de nederzetting te groeien.

Vanwege een gerucht dat in Jeruzalem 
de Joden Arabieren afslachtten, werden 
er in augustus 1929 door het hele land 
honderden Joden door hun Arabische 
buren afgeslacht. Ook de in tenten on-
dergebrachte bewoners liepen gevaar 
en moesten Netanya tijdelijk verlaten. 
Direct na hun terugkeer werden de 
hoekstenen voor de eerste tien huizen 
gelegd. De kustmoshav groeide gesta-
dig en al snel hadden de ruim honderd 
inwoners ook een school nodig. Neta-
nya werd een florerende nederzetting.

Tijdens het Britse mandaat was de  
centrale militaire basis in Netanya  

gevestigd. In 1934 liep het schip de 
Velos met 350 ‘illegale’ immigranten 
aan de grond bij Netanya. Zeventien 
andere schepen volgden. Ondanks 
de waakzame Britse soldaten wisten 
Netanya’s inwoners de nieuwe immi-
granten aan land te krijgen. De meeste 
landingsoperaties waren succesvol. 

Primazon, de eerste fruit- en conser-
venfabriek werd geopend en het laatste 
moeras drooggelegd. Malaria behoorde 
tot het verleden. De nieuw aangelegde 
weg van Tel Aviv naar Haifa haalde 
Netanya uit haar isolement. Een krant 
schreef in 1936: “Iemand die nog nooit 

Netanya heeft bezocht, of tijdens de 
zwemuren op het strand heeft gelopen, 
moet zich schamen. Vijf keer per dag 
brengen bussen gasten uit Tel Aviv!” 
De diamant- en toerisme-industrie 
deed de stad bloeien. 

Nadat de staat Israël was uitgeroepen, 
kreeg de 9000 inwoners tellende 
moshav als eerste de status ‘stad’.
Netanya is uitgegroeid tot een stad 
met bijna 190.000 inwoners. Onder 
hen veel Franse, Russische en  
Ethiopische immigranten. En ook  
voor Nederlandse toeristen is het een 
favoriete badplaats.

De kleine moshav Netanya is uitgegroeid tot een van Israëls grootste steden. | Foto: Flash90

Ze was nog jong, met twee jonge dochtertjes, toen haar man haar begon te slaan.  
Echt in elkaar slaan wel te verstaan. Keer op keer. Totdat hij dat een keer deed toen haar broer  

net langskwam. Deze werd zo boos dat ze slaags raakten, ten gevolge waarvan Ada weduwe werd.
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Terreur beloond

De Palestinian Media Watch teken-
de het volgende op van een leider 
binnen de Palestijnse Autoriteit over 
het belonen van terroristen en hun 
families: “Het leiderschap, geleid 
door voorzitter Mahmoud Abbas, 
gaat door met het ondersteunen van 
gevangenen en hun families en zal 
niet toegeven aan de Israëlische en 
Amerikaanse druk om de toelages en 
salarissen voor martelaren en gevan-
genen te stoppen”. Dit zei Abu Bakr 
van de PA. Abu Bakr zei eveneens dat 
hij “trots is op de gevangenen, die 
niet aarzelden jaren van hun leven 
op te offeren voor de vrijheid van het 
land en zijn volk”. Daarmee herhaal-
de hij min of meer de woorden van 
Abbas van afgelopen zomer: “We 
zien de martelaren en gevangenen als 
sterren aan de hemel”. | Foto: Flash90

Straat vernoemd
Guatemala is serieus met zijn steun 
aan Israël. Eerder dit jaar opende 
het zijn ambassade in Jeruzalem. Nu 
is er in de stad Escuintla een straat 
‘Jeruzalem – hoofdstad van Israël’ 
genoemd. Een straat genoemd naar 
Jeruzalem is niet uitzonderlijk, de er-
kenning ‘hoofdstad van Israël’ wel.

Niet onderzocht
De plek waarnaar Netanyahu ver-
wees in zijn speech in de VN als 
nucleaire locatie in Iran is niet on-
derzocht door het internationaal 
atoomagentschap. Het agentschap 
reageerde hierop met: “Het agent-
schap stuurt inspecteurs alleen naar 
plekken en locaties als dat nodig is.”

Religieuze vrouwen 
in dienst

Meer religieuze vrouwen dan ooit 
vervullen diensttijd in het Israëlische 
leger. Sinds begin 2018 meldden 308 
religieuze vrouwen zich bij het leger, 
dat is nu al vijftien procent meer dan 
het jaar ervoor en dubbel zoveel als in 
2014. De reden is waarschijnlijk dat er 
meer aandacht is voor het respecte-
ren van de levensstijl van deze groep 
vrouwen. | Foto: Flash90
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Half oktober ging de titel ‘rechtvaardige onder de volken’ – de 99e in de afgelopen  
twee jaar – naar het echtpaar Ras uit Urk. Postuum, dat wel. Maar niet minder terecht  

dat deze mensen alsnog deze onderscheiding krijgen. “Want”, zo vertelt David Simon als  
voorzitter van de stichting Vrienden van Yad Vashem Nederland, “je onderscheidt  

de moed van mensen die tegen angst en verdrukking in niet wegkeken”.

“Daarin zit bijna een paradox. In Israël kennen we geen on-
derscheidingen. Dat heeft te maken met een Joodse visie op 
het leven. Wat je doet voor de ander, doe je in stilte. Niet met 
de borst vooruit. Het redden van mensen is zoals het hoort.” 

Ambassadeur Shir-On
Hoe zit het dan met deze onderscheiding die Israël uitreikt? 
Ambassadeur van Israël Aviv Shir-On legt het tijdens de ce-
remonie op Urk uit: “Israël geeft geen onderscheiding aan 
burgers, behalve aan rechtvaardigen. Zij deden wat juist was 
in die moeilijke tijd, tijdens die ergste genocide ooit in de 
menselijke geschiedenis. Ze gaven niet toe en hielden vast 
aan de principes waar ze in geloofden. Ze waren geen ge-
wone mensen, ze waren helden, de stille helden van die tijd. 
Hadden wij hetzelfde gedaan? Ze handelden óndanks het 
gevaar. Ze redden veel meer dan één persoon, want daardoor 
bestaan ook hun kinderen en kleinkinderen. Deze rechtvaar-
digen hielden de kleine vlam van hoop levend, hielden het 
menselijke geweten in het leven. En daarvoor is het Joodse 
volk hen eeuwig dankbaar.”

Eretitel
“Het is die dank én de leidraad uit de Talmoed waarom we 
de eretitel ‘rechtvaardige onder de volken’ uitreiken”, vertelt 
David Simon. “De Talmoed, de Joodse leert, zegt: ‘Hij die een 
mensenleven redt, redt de gehele mensheid’. Daarom heeft de 
staat Israël bij het oprichten van Yad Vashem in 1953 zich tot 
taak gesteld om niet-Joodse mannen en vrouwen te eren die 
Joden hebben gered, met inzet van eigen leven en vaak ook dat 
van hun huisgenoten. Omdat we ook vanuit Nederland een 
bijdrage willen leveren aan het onderzoek naar de verzoeken 
tot erkenning als ‘rechtvaardige’ hebben we in 1991 de stich-
ting Vrienden van Yad Vashem Nederland opgericht. Elk jaar 
maken we 18.000 euro over naar Israël, omdat 18 een symbo-
lisch getal is in het Jodendom. 18 staat namelijk voor leven.”

Er wordt dus onderzoek gedaan voordat de eretitel wordt uit-
gereikt?
“Ja. Vaak gaat het om een brief met een verhaal over een 
persoon die naar de Israëlische ambassade wordt gestuurd. 
Deze brief wordt dan aan Yad Vashem gegeven. Het kan 
wel twee tot drie jaar duren voordat het onderzoek is afge-

Yad Vashem Nederland onderscheidt moed van mensen

‘Rechtvaardige’ als eretitel

Mevrouw Pietertje Wakker-Ras neemt namens haar ouders de onderscheiding ‘rechtvaardige onder de 
volken’ in ontvangst, uit handen van ambassadeur Aviv Shir-On. | Foto: CvI

Albert en Klaasje Ras-Visser
Het echtpaar Ras uit Urk gaf  
onderdak aan Rachel Tafelkruijer, 
ondanks angst en dreiging. Ook 
verzetsmensen vonden onderdak 
bij de familie Ras. De Duitsers 
klopten dus aan. Tegen hun  
principes in moesten ze liegen. 
De dominee adviseerde hun door 
te gaan met liegen om zo levens  
te redden. Iedereen die bij dit 
echtpaar onderdak kreeg, heeft 
de oorlog overleefd. Rachel 
plaatste in de eerste maand na 
de oorlog een dankbetuiging in 
de lokale krant, ze doneerde een 
ring aan de familie, en plantte 
later een boom in Israël als eer-
betoon aan het echtpaar. 

Yad Vashem
Yad Vashem werd in 1953 door de staat Israël opgericht 
met als doel alle aspecten van de Holocaust vast te leg-
gen. Het is een onderzoekscentrum en daarnaast een  
monument ter herinnering aan de Joodse slachtoffers 
van de Holocaust. Vandaar ook de naam Yad Vashem. Dat 
komt uit Jesaja 56: “Ik geef hen in mijn tempel en binnen 
mijn muren een gedenkteken en een naam. Ik geef hun een 
eeuwige naam, een naam die onvergankelijk is.”

rond. Yad Vashem zoekt dan ooggetuigen. Inmiddels is de 
Holocaust lang geleden en dat heeft invloed op wat iemand 
zich herinnert. Als de beslissing is genomen om iemand als 
rechtvaardige te erkennen, dan nemen ze met onze stichting 
contact op. 
Want naast de fondsenwerving voor het onderzoek helpen 
wij de Israëlische ambassade bij het organiseren van de uit-
reiking van de eretitel in Nederland. Vandaag reikt de am-
bassade postuum aan het echtpaar Albert en Klaasje Ras-Vis-
ser de onderscheiding uit. Later dit jaar zijn er nog twee 
ceremonies. Die ceremonies blijken belangrijk. Het is een 
emotionele zaak, maar vaak ook een afsluiting. De familie 
van de rechtvaardige en de familieleden van de onderduiker 
zijn vaak door de jaren heen met elkaar in contact gebleven. 
We zien geregeld dat de mensen die in de oorlog hun huis 
openstelde voor de onderduikers, na de oorlog niks moesten 
weten van eer of erkenning. Vaak zeggen ze: het was onze 
plicht. Maar de kinderen en kleinkinderen beseffen nu wat 
een moed het vergde om te doen wat deze mensen deden, en 
vragen daarom alsnog een onderscheiding aan.”

Dus ook al ligt de oorlog zolang achter ons, er is nog steeds be-
hoefte om te herdenken wat er toen gebeurde?
Met overtuiging: “Ja, en er is zelfs noodzaak! Wij hebben 
educatie hoog in het vaandel staan. Docenten durven het 
onderwerp niet te adresseren, vooral in grote steden. Ik 
vind dat het verhaal doorgegeven moet worden. Niet om te 
vertellen hoe verschrikkelijk het was, maar omdat het nooit 
meer mag gebeuren.”

» yadvashem.nl



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

Open Huis in de week 
van 20 t/m 30 november 2018

Gratis: Keuze uit een lekkere Kamillethee 
of Kruidenthee citroengras/verbana 

bij aankopen vanaf € 25,00.

Hartverwarmende cadeaus voor al je vrienden, familie en zakenrelaties rechtstreeks vanuit Israël.
Aalsmeer Diny Wichers  (  020 - 6455530

“Het Baken”, Sportlaan 86
Zaterdag 17 november 13.00 - 16.00 uur

Aalten Fam. Brethouwer  (  0543 - 474533
Meiberg 25
Dinsdag 20 t/m vrijdag 23 november 
na tel. overleg

Alblasserdam Fam. Fiole  (  06 - 30902370
In “Het Scheepke”, Rijnstraat 434
Dinsdag 27 november 14.00 - 18.00 uur
Vrijdag 30 november 09.30 - 12.00 uur

Almere Mevr. J. van der Kist  (  036 - 5333513
Beursjeskruidstraat 8
Woensdag 21 november 11.00 - 17.00 uur

Alphen a/d Rijn Mevr. E. van Staveren - Bakhuyzen  
 (  0172 - 742855 
“Triomfatorkapel”, Molenwerfstraat 1
Zaterdag 1 december 10.30 - 16.00 uur

Amersfoort W. J. Heeneman  (  06 - 18674022
Harskamperzand 1
Dinsdag 20 t/m vrijdag 30 november 
na tel. overleg

Amerongen Flora van Meggelen  (  0343 - 750249
Tijdens ’Wintermarkt’ in Elim, Koenestraat 128
Woensdag 28 november 14.00 - 18.00 uur

Amerongen Mevr. Boonstoppel  (  0343 - 454871 
Kon. Wilhelminaweg 81
Dinsdag 20 t/m vrijdag 30 november 
na tel. overleg

Amsterdam / Buitenveldert Diny Wichers   
(  020 - 6455530
Verzorgingshuis “Beth Shalom”
Kastelenstraat 80 - 82
Dinsdag 13 november 10.00 - 15.00 uur

Amstelveen Diny Wichers   (  020 - 6455530
Nieuwenhuijsenlaan 15
Woensdag 21 november 10.00 - 20.00 uur

Amsterdam-Noord Diny Wichers  (  020 - 6455530
Bij: fam. G. van Berlo, Jisperveldstraat 347
Zaterdag 24 november 10.00 - 15.00 uur

Apeldoorn Coby Huizing  (  055 - 5332878
Minstreelhoeve 106
Dinsdag 20 t/m vrijdag 30 november 
na tel. overleg

Apeldoorn Mevr. van Beek  (  06 - 21956664
Hoornbloem 1
Zaterdag 24 november 10.00 - 14.00 uur

Arnemuiden Consulente: Willy Jansens - Dekker 
 (  06 - 51057947
Op de “Wintermarkt”, Geref. Kerk
Zaterdag 17 november 10.00 - 16.00 uur

Arnhem Anneke Nicolaij  (  06 - 57527906
Stadswaardenlaan 95
Zaterdag 24 en vrijdag 30 november 
14.00 - 17.00 uur

Assen Richard en Annet Frankfort  (  0592 - 399366
Planetenlaan 34
Dinsdag 27 t/m donderdag 29 november 
14.00 - 21.00 uur

Barneveld Marilene Zoutendijk  (  0342 - 417224
Arendshorst 46
Donderdag 29 november 
09.00 - 12.00, 14.00 - 17.00 en 19.00 - 21.00 uur 

Beilen Fam. Broksma  (  0593 - 542926
Dovenetellaan 15
Woensdag 21 november 13.00 - 20.00 uur 
Donderdag 22 november 10.30 - 20.00 uur
Vrijdag 23 november 10.30 - 15.00 uur

Beverwijk Fam. Zuidema - Luijben  
(  06 - 27307722
Kerkgebouw Vrije Evangelische Gemeente
Van Riemsdijklaan 1 
Woensdag 21 november 14.30 - 18.00 uur

Biggekerke Suzet Besuijen   (  0118 - 552472
Kerkplein 16
Donderdag 22 november na tel. overleg 

Boskoop Mevr. E. van Staveren - Bakhuyzen 
 (  0172 - 742855 
“Het Kerkje”, Burg.Colijnstraat 24
Zaterdag 24 november 09.00 - 15.00 uur

Bovenkarspel Henk en Lucy van Essen  
(  0228 - 785959
Boerhaavestraat 66
Dinsdag 20 november t/m vrijdag 30 november 
na tel overleg

Brandwijk Liesbeth Kortlever - de Heer  
(  0184 - 641938
Damseweg 22
Woensdag 14 november 13.30 - 19.00 uur

Capelle aan den IJssel Stieneke Koolmees  
(  010 - 4508036
Crocusstraat 7
Dinsdag 20 t/m zaterdag 30 november 
na tel. overleg

Capelle aan den IJssel Nicole Seekles  
(  06 - 25339530
Filosofentuin 10
Maandag 19 en woensdag 21 november 
10.00 - 22.00 uur

Creil Erna Mellema  (  0527 - 652159
Chr. Boekenuitleen “Abida” Graaf Florislaan 36
Vr. 23 november 19.00 - 20.00 uur
Za. 24 november 10.00 - 12.00 uur

Damwoude Willy Adema  (  0511 - 421485
Hoofdweg 16/1
Vrijdag 30 november 14.00 - 20.00 uur

Delft Michael en Monica Rappa  (  06 - 12050944
Lusakastraat 45
Woensdag 21 en 28 november 13.00 - 16.00 uur

Den Haag Wilma en Dirk Blom  (  070 - 3609021
Heiloostraat 83 
Woensdag 21 november 14.00 - 19.00 uur

Ede Gerry van Seters  (  0318 - 650692
Saffi erstraat 12
Dinsdag 20 november 10.00 - 21.00 uur

Eerbeek Thea en Hans Jansen  (  0313 - 655617
Kloosterstraat 23
Vrijdag 23 november 10.00 - 20.00 uur
Zaterdag 24 november 10.00 - 17.00 uur

Eindhoven Alfred en Irene Fietje  (  040 - 2416589
Orléanshof 26
Vrijdag 23 en maandag 26 november 
11.00 - 16.00 uur

Emmeloord Ria Mulder - de Jong  (  0527 - 613903
Bunschotenlaan 38
Donderdag 22 en vrijdag 23 november 
13.30 - 17.30 uur

Enschede Ada Otter in Boekhandel David  
(  06 - 24652926
Beltstraat 45
Dinsdag 20 t/m vrijdag 30 november 
openingstijden Boekhandel David

Epse Malka Straaten  (  06 - 30628885
Hassinklaan 17
Vrijdag 30 november 10.00 - 17.00 uur

Etten Leur Mareike en Jorim Willems  
(  076 - 7505883
Orgelhof 44
Dinsdag 20 t/m vrijdag 30 november 
na tel. overleg

Gaast Mevr. A. Otter - van Kalsbeek 
 (  0515 - 542126
Sielansreed 1
Dinsdag 20 en woensdag 21 november 
10.00 - 17.00 uur

Garderen Saskia Eerland  (  0577 - 461774
Wilgenlaan 3
Maandag 19 t/m woensdag 21 november 
na tel. overleg.

Geleen  Raymond en Heidi Oudenallen  
(  06 - 30507609
Esdoornstraat 19
Vrijdag 23 november 14.00 - 18.00 uur

Goes Consulente: Willy Jansens - Dekker  
(  06 - 51057947
Bij: Alida v.d. Panne  (  06 - 29302865
Strausslaan 6
Dinsdag 20 november 09.30 - 16.00 uur

Goes Consulente: Willy Jansens - Dekker 
 (  06 - 51057947
Op “De Markt van Hoop”
In de Grote Kerk, Singelstraat 21
Zaterdag 24 november 10.00 - 16.30 uur

Gorredijk Joke van Riel  (  0513 - 463938
Mouterij 64
Donderdag 22 t/m zaterdag 24 november 
14.00 - 18.00 uur

Groningen Mevr. Hazenberg  (  050 - 5771243
J. van Hattumstraat 23
Donderdag 22 november 10.30 - 18.00 uur 

Groot - Ammers Liesbeth Kortlever  
(  0184 - 641938
Bij: Marry Terlouw  (  0184 - 662221
Gruttostraat 2
Donderdag 8 november 13.30 - 17.00 uur

Hardinxveld- Giessendam Mevr. de Hek - Schild 
 (  0184 - 615142
Schaepmanstraat 4
Donderdag 22 en vrijdag 23 november 
14.00 - 20.00 uur

Hasselt Mevr. Klaasje van der Heide  
(  038 - 3866996 
De Baak, De Oudendijk 2 
Maandag 26 november 13.00 - 18.00 uur 

Heerenveen Mevr. Nijdam  (  0513 - 841335
Bij: Mevr. Bakker
De Fok 55, kamer 409
Donderdag 22 november 14.30 - 17.00 uur

Heteren Fam. Vergunst   (  026 - 4722054
“De Vluchtheuvel” Kastanjelaan 20
Vrijdag 23 november 18.30 - 20.00 uur
Zaterdag 24 november 10.30 - 12.00 uur

Hoek Charlotte The  (  0115 - 442348
Irisstraat 101
Vrijdag 23 november 10.00 - 18.00 uur

Hoensbroek Mevr. A. Gielkens - Sitee  
(  045 - 5221039
Raambouwstraat 3
Vrijdag 23 november 10.00 - 15.00 uur

Houten Dhr. H. van Heck  (  06 - 40071393
Bij: Guus en Ria Zwart
Kluutweide 6
Dinsdag 27 november 10.00 - 17.00 
en 19.00 - 21.00 uur

Huizen Mevr. de Pater - van Zantwijk  
(  035 - 5255284
S. de Beauvoirlaan 85
Woensdag 28 en donderdag 29 november
10.00 - 12.00 en 14.00 - 16.00 uur

IJmuiden Mevr. J. J. Zwitser - Slager  
(  0255 - 511652
Keetberglaan 50, Toren 2
Dinsdag 20 november 10.00 - 18.00 uur

IJsselmuiden Carola van der Spek  (  038 - 3380774
Kluisstraat 45
Vrijdag 23 november 09.00 - 17.00 uur

IJsselstein Annet Wever - van Heck 
 (  030 - 6889768
Mackaystraat 12
Zaterdag 24 november 10.00 - 17.00 uur

Kamerik Anneke Los - Meijers  (  06 - 14526532
Mijzijde 4
Donderdag 22 en vrijdag 23 november 
10.00 - 17.00 uur

Kampen Mevr. Kok - Opgelder  (  06 - 23864456
Burgwal 13
Donderdag 22 en vrijdag 23 november 
14.00 - 19.00 uur

Katwijk Fam. Kuipers   (  071 - 4028828 
Doggersbank 7
Dinsdag 20 november 15.30 - 21.00 uur
Woensdag 21 november 10.00 - 18.00 uur
Donderdag 22 november 18.00 - 21.00 uur

Kerkenveld Dick en Herma Blokzijl  
(  0528 - 361623
Gedempte Wijde Wijk 11
Vrijdag 23 november 15.00 - 20.00 uur
Zaterdag 24 November 10.00 - 16.00 uur

Kockengen Hilda van Oosterom   (  06 - 83231780
Fuut 4
Vrijdag 23 november 10.00 - 11.00 uur 
Zaterdag 24 november 12.00 - 16.00 uur

Leek Fam. Postma  (  06 - 40759525
Romboutstraat 16
Di. 20, wo. 21 , wo, 28 en vr. 30 november 
14.00 - 18.00 uur
Za. 24 november 10.00 - 15.00 uur

Lelystad Mevr. Buijnink - Akker  (  0320 - 842758
Bongerd 206
Dinsdag 20 november t/m vrijdag 30 november 
na tel. overleg

Lisse Fam. Gelderman  (  0252 - 415165
Jacob van Ruysdaelplein 133
Dinsdag 20 t/m vrijdag 30 november 
na tel. overleg

Maassluis Anita Mudde - Teeuwen en Wil Heijes 
 (  010 - 4676148
App. “De Maeze” Mgr. W. M. Bekkerslaan 46
Dinsdag 20 november 10.00 - 18.00 uur

Meppel / Nijeveen Jenny Hak - Moesker  
(  0522 - 261536
De Veurdele 95 
Do. 22, vr. 23, za. 24, ma. 26, di. 27 november 
10.00 - 15.00 uur

Middelharnis Wim en Sophia Stoter  
(  0187 - 846232
P.A. Alexanderstraat 13
Dinsdag 20 en woensdag 21 november 
13.00 - 20.00 uur

Moordrecht Arianne van Haaren  (  0182 - 379092
Dorpsstraat 73
Woensdag 28 november 16.00 - 20.30 uur

Nieuw- Beijerland Ariena Troost  (  06 - 81170331
“De Hoeksteen”, Kerkstraat 22
Zaterdag 24 november 10.00 - 16.00 uur

Nieuwegein Dhr. van Heck  (  030 - 6036921
Martinusgaarde 16
Woensdag 14 november 10.30 - 21.00 uur

Nieuwer ter Aa Corrie de Koning  (  0294 - 234878
Ruwielstraat 22
Woensdag 21 november 10.00 - 16.00 uur

Nieuwleusen Marjon Neelis  (  0529 - 484525
Bij: Christelijke boekhandel Elah  
(  0529 - 481328
Burg Backxlaan 362
Zaterdag 1 december 9.30 - 12.00 uur 
en 13.30 - 17.00 uur

Nijmegen Mevr. A. Venmans  (  0485 - 517035
Bij: Mevr. D. Lamla  (  024 - 3790163
Andantestraat 24
Woensdag 28 november 10.30 - 15.00 uur

Nunspeet Ina Snijders  (  06 - 12927256
Bij: Fam. Rekers, F. A. Molijnlaan 163
Vrijdag 30 november 18.00 - 21.00 uur
Zaterdag 1 december 11.00 - 16.00 uur

Oldebroek Piet en Gea Wastenecker  
(  0525 - 631779
Klocklaan 9
Donderdag 29 november 10.00 - 18.00 uur
Vrijdag 30 november 10.00 - 21.00 uur

Oldemarkt Janny Bouwer - Muis  (  0561 - 452171
In “de Ontmoeting”, Marktplein 9
Zaterdag 1 december 10.00 - 16.00 uur

Ouderkerk a/d IJssel Loura Otterspeer  
(  06 - 51021971
IJsseldijk-Noord 254
Woensdag 21 en donderdag 22 november 
10.00 - 16.00 uur

Papendrecht Margot Unger   (  06 - 36588863
Gerard Dousingel 43
Dinsdag 20 november t/m vrijdag 30 november 
na tel. overleg

Pernis Mevr. van der Kuil  (  010 - 4164698
Burg. van Esstraat 189
Dinsdag 20 t/m vrijdag 30 november 
na tel. overleg

Putten Gerda Klok  (  0341 - 361257
Harderwijkerstraat 91
Donderdag 22 en dinsdag 27 november 
11.00 - 16.30 uur

Rijssen St. C.I.H.I.  (  0548 - 515122 
Jan en Riek Schelhaas, Lindenlaan 5
Dinsdag 20 en vrijdag 23 en dinsdag 27 
en vrijdag 30 november 13.30 - 18.00 uur

Rijssen Wilma Mensink  (  0548 - 522525
In gebouw “Jeruël”, Van Heekstraat 40
Donderdag 29 november 14.00 - 15.30 uur

Rotterdam Yvonne Keemink  (  06 - 55366676
Korfoepad 71
Zaterdag 24 november 10.00 - 22.00 uur

Schiedam Féline Fekade - Vermeer  
(  06 - 52097249
Esdoornlaan 12
Dinsdag 20 t/m vrijdag 30 november 
na tel. overleg 

Staphorst Mevr. van der Heide   (  038 - 3866996
In de Hervormde kerk “De Rank”
Ebbinge Wubbenlaan 41a
Vrijdag 23 november 10.00 - 18.00 uur

Steenwijk Mevr. H. Hakvoort - Braad  
(  0521 - 852995
Dieptol 150
Woensdag 28 november 14.00 - 16.00 uur

Stiens Mevr. Zilver  (  058 - 2575846
Dr. G.A. Wumkesstraat 9
Zaterdag 24 november 10.00 - 16.00 uur

Streefkerk Nel Noorland   (  0184 - 683270
Molenakker 18
Woensdag 28 november na tel.overleg

Surhuisterveen Mevr. van der Hoek  
(  0512 - 362896
Munnikestraat 7
Woensdag 28 en vrijdag 30 november 
10.00 - 17.00 uur
Donderdag 29 november 10.00 - 21.00 uur

Urmond Ester Rebel  (  046 - 8883561
Bergstraat 4
Woensdag 28 november 10.00 - 18.00 uur

Vaassen Jan en Aartje Brummel  (  0578 - 570031
Apeldoornseweg 27
Dinsdag 20 en 27 november 09.00 - 12.00 uur
Donderdag 22 november 13.00 - 20.00 uur 

Veenendaal Fam. van den Brink   (  0318 - 556638
Wijkcentrum “Maranatha” (bij Julianakerk)
Pr. Bernhardlaan 26
Vrijdag 23 november 14.30 - 17.00 en 
19.00 - 21.00 uur
Zaterdag 24 november 10.00 - 15.00 uur 

Venlo /Blerick Mevr. W. Botman - Karthaus  
(  077 - 3544883
Pinkstergemeente “Sion” Vossenerlaan 84
Zaterdag 24 november 11.00 - 16.00 uur

Vlaardingen Mevr. van der Kuil  (  010 - 4164698
In: Zorgcentrum “Uitzicht”
Churchillsingel 483
Maandag 19 november 13.30 - 16.30 uur

Vlaardingen Dhr. Peters  (  06 - 51545793
Kraanvogellaan 156
Zaterdag 24 november 10.00 - 14.00 uur

Vollenhove Mevr. van der Heide  (  038 - 3866996
In het gebouw Tilvoorde, Bisschopstraat 5
Vrijdag 9 november 13.00 - 18.00 uur 

Voorburg Barbara en John Roeloffs   
(  070 - 7442767
Appelgaarde 231
Woensdag 21 november 10.00 - 12.00 uur

Waddinxveen Ida Slappendel  (  0182 - 604831
Dorpstraat 68
Donderdag 29 november 10.00 - 14.00 
en 19.30 - 21.30 uur

Weert Mevr. Maas-Verbunt  (  06 - 50515517
Oudenakkerstraat 21
Dinsdag 27 november 10.00 - 16.00 
en 18.00 - 20.00 uur

Wijk en Aalburg Toos Vos - Tissing 
 (  0416 - 697272
Kortestraat 24
Vrijdag 30 november 14.30 - 17.30 uur

Wijk bij Duurstede Flora van Meggelen  
(  0343 - 750249
Birkastraat 47
Woensdag 21 november 15.00 - 20.00 uur

Winschoten Dinie Nobbe  (  0597 - 541874
P.C. Hoofdlaan 131
Dinsdag 27 november 10.30 - 19.30 uur

Zoetermeer Mevr. H. van West de Veer  
(  079 - 3166074
Annaplaats 3
Zaterdag 17 en dinsdag 27 november 
10.00 - 16.00 uur

Zwaagwesteinde / De Westereen Saakje en Feije 
van der Meulen  (  0511 - 442099
In: ’De Kazerne’, Molenweg 17 
Donderdag 15 november 13.00 - 17.30 uur
Vrijdag 16 november 09.00 - 17.00 uur

Zwolle Marja Hendriks - van der Hoff  
(  038 - 4659577
Van Echtenmarke 4
Donderdag 22 en 29 november 10.00 - 17.30 uur
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israël

Israëlcongres op dinsdag 6 november in Nijkerk

Vrede tussen Israëli’s en 
Palestijnen – is het mogelijk?
Je zou bijna de moed verliezen als je de roerige geschiedenis van Israël erop naleest. Talloze regeringsleiders hebben pogingen gedaan om vrede 
te brengen in het Midden-Oosten. Tot nu toe is geen enkele poging succesvol geweest. Waar ligt dat aan? Wat zijn de dingen die u niet hoort 
in de media? Wat is de rol van de Palestijnse Autoriteit en van de Verenigde Naties in het confl ict tussen Israël en de Palestijnen?

Graag nodigen we u uit op dinsdag 6 november voor een bijzonder congres met 
als thema: “Vrede tussen Israëli’s en Palestijnen: is het mogelijk?” De sprekers 
zullen u een niet eerder gehoorde, complete en ontluisterende inkijk geven in het 
Israëlisch-Palestijnse vredesproces, de corruptie van de Palestijnse Autoriteit, de 
aanmoediging tot het plegen van terreurdaden en tot slot ook over hun hoop voor 
de toekomst.

Sprekers
Itamar Marcus is directeur van Palestinian Media Watch (PMW). 
Zijn organisatie monitort de Palestijnse Autoriteit en media op 
haatonderwijs, antisemitisme en het aanzetten tot geweld. Recen-
telijk zette PMW de fi nanciering van de Palestijnse Autoriteit aan 
terroristen op de agenda. Deze perverse prikkel van de ‘bonus op 
terreur’ moet verdwijnen, vindt Itamar.

Kay Wilson overleefde in 2010 ternauwernood een heftige aanslag 
op haar leven, waarbij haar vriendin bruut werd vermoord. 
De aanvaller was een Palestijnse man die maar één doel had: Joden 
vermoorden. Kay is zwaar getraumatiseerd, maar heeft stukje bij 
beetje haar leven weer opgebouwd. Kay spreekt over het thema: 
“Kiezen voor het leven na een aanslag”.

Ali Salim (niet zijn echte naam) is een twintiger die opgegroeid is en 
nog steeds woont in een VN-vluchtelingenkamp onder bestuur van de 
Palestijnse Autoriteit. Pas tijdens zijn studie kwam hij in contact met 
mensen buiten het vluchtelingenkamp. Ali zal via een videoboodschap 
spreken over zijn leven in het vluchtelingenkamp, en over zijn hoop voor 
de toekomst. Vanwege zijn veiligheid wordt zijn identiteit niet onthuld.

Andrew Tucker is als jurist gespecialiseerd in internationaal recht. Hij 
is programmadirecteur van de organisatie Thinc, een internationale 
denktank die zich buigt over het internationale recht met betrekking 
tot het Israëlisch-Palestijns confl ict. Andrew zal spreken over de positie 
van de Palestijnse Autoriteit en de UNRWA, en over de schending van 
mensenrechten door Palestijnen.

Donderdag 6 december 
Thema: Israël en het licht

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

10.30 uur 
ds. Willem J.J. Glashouwer: 
Waarom eindtijd? 
13.00 uur 
ds. Willem J.J. Glashouwer: 
Met Israël op weg naar de eindtijd 

Zes studiedagen over Israël 

Israël Thema Talks
Christenen voor Israël introduceert dit najaar iets nieuws: de Israël Thema Talks! Zes studiedagen voor iedereen 
die meer wil weten over Israël. De eerste editie brengt een gevarieerd en interessant programma!

Wat zijn Israël Thema Talks?
•    zes studiedagen met elk één of twee sprekers
•   elke dag staat helemaal in het teken van een thema dat iets met Israël te maken heeft

•   de lezingen zijn geschikt voor iedereen die meer wil leren over Israël
•   meedoen aan de Israël Thema Talks kost € 10,- per studiedag of volg alle Thema 

Talks voor € 45,- i.p.v. € 60,-

Programma

Donderdag 1 november 
Thema: Jezus en Israël 

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

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 

10.30 uur Jaap Bönker: 
Bijbelse voorwerpen en 
hun betekenis 

14.30 uur ds. René van Loon: 
Hoogtepunten in het Heilige Land

Dinsdag 27 november 
Thema: Het hartland van Israël

17.00 uur Sondra Baras: 
Judea en Samaria: waar Bijbelse 
profetieën worden vervuld* 
19.30 uur ds. Henk Poot: 
vijf redenen om een hart te 
hebben voor het hartland

* lezing in het Engels, vertaling naar het Nederlands aanwezig

Locatie
De Israël Thema Talks vinden plaats in het Israëlcentrum, 
aan de Henri Nouwenstraat 34 in Nijkerk. 

»  bekijk voor meer info over de thema’s en sprekers de folder bij deze krant of op cvi.nl/thematalks

Info en aanmelden
•    Het congres vindt plaats op dinsdag 6 november, van 11.00 tot 16.00 uur
•     Locatie: De Fontein, Dominee Kuyperstraat 2, Nijkerk (vlak bij het Israëlcentrum)
•     Deelname kost € 12,50 (inclusief lunch en consumpties)
•     Het congres is Engelstalig (zonder vertaling)
•     I.v.m. beveiliging van tevoren aanmelden noodzakelijk: 033-2458824 of cvi.nl/congres



‘Laat alles wat adem heeft de Heere loven. Halleluja!’ 
Het zijn de laatste woorden van het boek van de 
Psalmen. Deze laatste psalm ‘spettert’ zou je kunnen 
zeggen. Alle mensen met talenten op het gebied van 
muziek, worden opgeroepen deze in te zetten tot eer 
van de God van Israël. 

Het zou zo het thema kunnen zijn van het komende 
concert, op zaterdag 10 november op Urk, dat een 
bijzondere samenwerking is tussen het Hineni 
Symfonie Orkest en het Urker Mannenkoor Halleluja. 
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10 november Urk

Spetterend concert voor Israël

Met zang, met snarenspel, met fl uit en trompet willen 
koor en orkest u laten genieten van de talenten die zij 
gekregen hebben. Doel van de avond is om een royale 
collecte op te halen en daarmee, met de winter in 
aantocht, de gaarkeuken van Hineni in Jeruzalem te 
ondersteunen. 

Wij nodigen u van harte uit dit gratis concert bij te 
wonen. U bent welkom in de Immanuëlkerk, Nagel 43.
De deuren zijn vanaf 19.00 uur open, zodat het 
concert om 19.30 uur kan beginnen.

Heeft u het verhaal op pagina 5 van 
Koen Carlier al gelezen? Over mensen 
die uit Oekraïne naar Israël vertrek-
ken? Al jaren schrijven we over de 
vele bijzondere verhalen van mensen 
die in hun hart de roep voelen om in 
Israël hun leven op te bouwen. We 
helpen om alle papieren op orde te 
krijgen en wat er nog meer bij komt 
kijken om naar Israël te gaan.

Bijbelstudies van 
Christenen voor Israël
Als dauw op de Hermon
Als laatste deel van een serie over de Psalmen door 
ds. Henk Poot verscheen onlangs Als dauw op de 
Hermon. 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 Bijbel-
studies in dit boek. De 
studies richten zich op groe-
pen 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 
regelmatig aanleiding tot 
gesprek en nadenken over 
de kerk en Israël. (€9,95,-)  

Christus en 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 Bijbelstu-
dies zijn geschreven voor 
kringgebruik, maar ook zeer 
geschikt voor persoonlijke 
studie. (€ 7,50)

»  Bestel op cvi.nl/winkel of bel 033-2458824. Kijk op 
cvi.nl/studiemateriaal voor meer studiematerialen 
om uw Bijbelse kennis over Israël te vergroten.

Onze projecten

Terug naar Israël met vallen en opstaan

Foto: Hineni Symfonie Orkest

Alija naar Israël gaat soms onder bijzondere omstandigheden. Gobal Aliyah helpt dan. | Foto: CvI

Bloemengroet
U heeft de slogan vast wel eens gehoord: bloemen 
houden van mensen. Deze slogan vullen wij graag aan 
met: ... en wij houden van Israël. Die twee samen zorgen 
in november voor een bijzondere reis door Israël. Chris-
tenen voor Israël bezoekt dan dorpen, scholen, ouderen, 
armen, bejaardenhuizen en gemeentehuizen, en nog 
veel meer. We brengen de Israëli’s tulpenbollen. Het is 
een hartelijke en welgemeende groet van zovelen hier 
uit Nederland om de inwoners van Israël te laten zien 
dat we achter hen staan. Wie in het voorjaar in Israël 
is en tulpen in bloei ziet staan, heeft grote kans dat dat 
het resultaat is van dit jaarlijkse Hollandse gebaar van 
solidariteit. Nieuwsgierig wie wij allemaal bezoeken en 
tulpenbollen brengen? Volg dan komende maand onze 
site cvi.nl/tulpenactie waar we verslag doen van deze 
jaarlijkse tulpengroet.

Maar er zijn helaas altijd uitzonde-
ringen op de regel. Mensen die extra 
hulp nodig hebben. Zo gebeurt het 
wel eens dat iemand door ernstige 
ziekte alleen nog een kans heeft als 
hij met spoed naar Israël vertrekt 
– het papierwerk is van latere zorg. 
Of mensen gaan op familiebezoek 
in Israël en worden in Israël ernstig 
ziek en kunnen niet meer op tijd 

voor het verlopen van hun visum 
terug en besluiten dat hun beste 
kansen sowieso in Israël liggen. Hoe 
regel je dan dat je volgens de regels 
in Israël mag blijven? Hoe kom je 
aan je papieren, wie helpt je met de 
Israëlische bureaucratie?

Hartje Israël is daar dan het werk 
van Global Aliyah. Zij zijn die 
reikende hand, de redder in nood. 
Geen zaak is hetzelfde, en altijd is er 
haast en spoed bij elk verzoek. Maar 
nee zeggen, kunnen ze niet goed 
bij deze organisatie. Als iemand 
om hulp vraagt, of ze horen via via 
dat er iemand dringend hulp nodig 
heeft, dan staan ze klaar. Dat is hun 
roeping. Geroepen om de ‘uitzon-
deringen op de regel’ te helpen een 
thuis in Israël te vinden.

Ook door deze organisatie te 
ondersteunen, helpt Christenen 
voor Israël Joodse mensen via een 
moeizame, onzekere en vaak emoti-
oneel heftige weg in Israël toch hun 
nieuwe thuis te vinden.



13 november

Zingen voor Israël 
in Den Haag

In de politieke hoofdstad van Nederland zingen voor 
Israël, dat is wat we op dinsdag 13 november hopen te 
doen. En dat hopen we met ú te doen. Met het gezeg-
de ‘zingen is tweemaal bidden’ in gedachten mogen 
we met lof- en dankliederen de God van Israël eren.

Deze keer hebben we een bijzonder feestelijk pro-
gramma georganiseerd voor de zangavond. Er is een 
aantrekkelijke verscheidenheid aan koren uitgenodigd: 
christelijk Waddinxveens Mannenkoor De Gouwes-
tem 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. 
Maar daar blijft het niet bij. Ook sopraan Jacomina van 
der Plas-Vooijs treedt deze avond op, evenals Jan-Wil-
lem van den Bosch met sjofar en trompet, en Aarnoud 
de Groen is te horen op het orgel. De opening is in 
handen van ds. Maasland en ds. Kees van Velzen hoopt 
onze kennis over Israël verder te verrijken.

De avond begint om 19.45 uur en is in de Oude Kerk aan 
de Keizerstraat 8 in Den Haag. De toegang is vrij. Wel is 
er een collecte, 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). Gratis parkeren bij de haven 
en aan de boulevard.
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Culturele hoofdstad van Europa heet enorme menora welkom 

Chanoekaviering in Leeuwarden
Wat in 2013 begon als ludieke actie is inmiddels uitgegroeid tot een echte decembertraditie: het aansteken van de 
grote menora in de vorm van een davidster. Na Nijkerk, Urk, Maastricht, Den Haag en Lelystad vormt Leeuwarden 
dit jaar het toneel van de ontsteking van de chanoekakandelaar.

Onze jaarlijkse adventbijeenkomst vindt op zaterdag 
8 december plaats in het Israëlcentrum aan de Henri 
Nouwenstraat 34 in Nijkerk. De bijeenkomst begint 
om 13.00 uur en duurt tot 15.00 uur. Ds. Henk Poot en 
Frank van Oordt spreken over de verwachting van de 
komst van de Messias.

Frank van Oordt geeft leiding aan de afdeling educatie 
bij Christenen voor Israël: “Advent betekent ‘komst’. De 
Messias gaat komen. Het jaar van de kerk begint met 
verwachting. We kijken uit naar kerstfeest en naar de 

prachtige toekomst die onze God bereid heeft voor allen 
die Hem lie�ebben. “Heere, zult U in deze tijd voor 
Israël het Koninkrijk weer herstellen?” Het is de vraag 
van de apostelen als Jezus naar de hemel gaat. Het is nu 
ook onze vraag. We kijken uit naar de tijd dat Zijn vrede 
openbaar zal worden en wij voor altijd bij de Heere mo-
gen zijn. We richten onze hoofden op en kijken omhoog. 
Wat een heerlijk uitzicht!”

»  Aanmelden voor de adventbijeenkomst is nood- 
zakelijk en kan via cvi.nl/advent of 033-2458824.
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31 oktober – ‘Ontmoet Israël’ 

Studiedag voor predikanten
Op 31 oktober spreken rabbijn dr. Tzvi Marx en prof. dr. Dineke Houtman tijdens een studiedag voor  
predikanten rond het thema ‘Woord in uitvoering’. Beiden hebben hun sporen verdiend in het versterken  
van de verhouding tussen Jodendom en christendom. 

Rabbijn dr. Tzvi Marx spreekt over de opdracht van de 
mens en de aanwezigheid van God. Krijgt Gods aanwezig-
heid (Sjechina) vlees en bloed door het doen en bestude-
ren van Gods geboden? Is God daarin aanwezig? Rabbijn 
dr. Marx is docent Jodendom.

Prof. Dineke Houtman spreekt over de eerste verzen van 
het Evangelie van Johannes. Er zijn meerdere Joodse bron-
nen die het Woord als hemelse gestalte kennen. Hoe helpt 
het ons om onze christelijke traditie te verstaan?  

Prof. dr. Houtman is bijzonder hoogleraar Judaïca aan de 
Protestantse Theologische Universiteit.

Naast de lezingen is er uitgebreid de mogelijkheid om 
met de sprekers en onderling van gedachten te wis-
selen. De studiedag vindt plaats in het Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34 in Nijkerk. De dag begint om 
10.00 uur en duurt tot ongeveer 15.15 uur. De kosten 
zijn € 17,50 (inclusief lunch). Meldt u aan op cvi.nl/
studiedagen.

Op maandag 3 december wordt de twaalf meter hoge 
menora opgetuigd op het Wilhelminaplein in de Friese 
hoofdstad. Daar vindt ’s avonds vanaf 19.00 uur de 
o£ciële aansteking door opperrabbijn Binyomin Jacobs 
plaats. Rondom de aansteking zijn er festiviteiten met 
muziek, hapjes en natuurlijk een warm drankje.

Culturele hoofdstad
De komst van de menora naar Leeuwarden heeft alles te 

maken met de titel ‘culturele hoofdstad van Europa’, die 
de stad nog tot het einde van dit jaar draagt. In dat kader 
vonden in 2018 allerlei culturele evenementen plaats in 
Ljouwert. De laatste maand van het culturele jaar begint 
dus met het Joodse lichtfeest.

Waarom doen we dit?
De indrukwekkende Chanoeka-kandelaar illustreert 
het licht dat Israël en het Joodse volk uitstralen naar de 

wereld. Het symboliseert de universele waarden van 
verbondenheid, hoop en verdraagzaamheid. Dit unieke 
evenement is een teken van vriendschap en verbonden- 
heid van Nederlandse christenen met Israël en de 
Joodse gemeenschappen wereldwijd. We hopen dat er 
weer veel mensen komen om deze verbondenheid uit 
te dragen!

» Meer info via cvi.nl/chanoeka

De menora in Maastricht (archie�eeld) | Foto: Hans van Eijsden

Nijkerk, 8 december

Adventbijeenkomst

De Tempelberg in Jeruzalem met daarachter de Olij�erg, de plaats waar de 
Here Jezus ten hemel voer en waar Hij ook zal terugkomen. | Foto: Flash90

Zanggroep Kol-Chadash uit Nijmegen.



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 

 

advertenties

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.

“Waar ligt mijn prioriteit?”
“Coachen is b.v. het leren loslaten van niet werkende 

denkbeelden, of  het verwerken van verdriet”. 
Bel voor een vrijblijvend gesprek:

Paula Hollaar van R’Esprit  0180-613784

Of bezoek mijn website www.lifecoachingresprit.nl voor het contactformulier en meer uitleg over coaching.

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

Bestellen:
chocoladeletterchai@gmail.com

€10 per stuk, waarvan €5 naar 
Joods Hospice Immanuel gaat!
Verkrijgbaar in puur / 
kosjer fairtrade / 70% cacao 
handgemaakt door Roland Vos 
Catering & Events

CHOCOLADELETTER CHAI
UNIEK & ORIGINEEL CADEAU
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Met het mooie en warme weer van de afgelopen weken en maanden, kunnen 
we de koude wintertijd met zijn feestdagen nog bijna niet voorstellen. Toch 
zijn de dagen die voor de deur staan bij uitstek geschikt om een heerlijke wijn 
te drinken of serveren. Maar wat schenk je dan? Israëlische wijn natuurlijk!

Israël biedt een grote verscheidenheid aan wijnen, waarvan er veel bij het Israël Producten
Centrum in Nijkerk te verkrijgen zijn. Maar u wilt natuurlijk de wijn schenken die u 
het lekkerst vindt of die het perfecte cadeau is. Kom daarom naar de wijnproeverij van 
donderdag 8 tot zaterdag 10 november in het Israëlcentrum. U kunt dan de wijnen 
proeven. Ook onze vinologen staan paraat om u advies en extra informatie over de 
wijnen te geven. Kortom, de perfecte mogelijkheid om Israëlwijnen uit te kiezen voor 
uzelf, als cadeau en voor op tafel tijdens de feestdagen.

»  Het Israël Producten Centrum is gevestigd in het Israëlcentrum aan de Henri Nou-
wenstraat 34 in Nijkerk. U bent van 8 tot 10 november tussen 10.00 uur en 17.00 uur 
(op zaterdag tot 16.00 uur) van harte welkom om de wijnen gratis te proeven en te 
kijken wat onze Israëlwinkel nog meer te bieden heeft.

Welkom in het Israëlcentrum
Ruim een jaar is Christenen voor Israël nu gevestigd in het nieuwe Israëlcentrum 
aan de Henri Nouwenstraat 34 in Nijkerk. In dit pand mogen we beschikken over 
een prachtige expositieruimte met aangrenzende fi lmzaal. Hier staat momenteel de 
expositie Wereldwonder Israël opgesteld. Deze expositie kunt u nog tot 12 januari 2019 
bezoeken. Hierna zal vanaf februari een expositie met schilderijen van Otto de Bruijne 
worden tentoongesteld over de Bijbelboeken Zacharia en Openbaring. Meer hierover 
in een volgende krant.

Het Israëlcentrum is dagelijks tijdens kantooruren geopend, behalve op zondag. 
U kunt shoppen in de sfeervolle Israëlwinkel, de expositieruimte bezichtigen, een goed 
gesprek voeren, bidden voor Israël in de gebedsruimte of gewoon gezellig een gratis 
kopje ko�  e drinken. U bent van harte welkom!

Wie helpt de kinderen die niet kunnen praten? Dat is de organisatie Ohel 
Sarah. En wát helpt deze kinderen om te kunnen communiceren? Een iPad. 
We vragen u dit project van harte te steunen met een gift. Waarom? 
We noemen slechts een van de honderden redenen: Talia. 

Talia is een meisje van elf jaar. Ze komt 
uit Oekraïne. Talia heeft een milde 
cognitieve handicap. Daarnaast is ze
 ook lichamelijk gehandicapt en a� anke-
lijk van een looprek om zich te kunnen 
verplaatsen. Talia praat niet, maar het 
is een pienter meisje. Met haar mooie 
lach en lieve en behulpzame houding, 
neemt ze iedereen voor zich in. Helaas, 
haar vader overleed toen ze nog maar een 
kleuter was. Haar moeder had meerdere 
jonge kinderen toen haar man overleed. 
Ze ging naar Israël en zocht een plek voor 
Talia in de pleegzorg. Zo kwam Talia bij 
Ohel Sarah, zes jaar oud. En hoewel ze 
het heerlijk vond om naar school te gaan 
en het goed kon vinden met de medewer-
kers, trok ze zich steeds meer terug en 
nam haar verlegenheid steeds meer toe 
omdat ze niet kan praten en communi-
ceren met de buitenwereld. Talia had wel 
een communicatie-apparaat om haar te 
helpen, maar dat was letterlijk zwaar en 
onhandig, waardoor ze er maar weinig 
gebruik van maakte. Afgelopen jaar kreeg 
Talia een iPad met speciale apps (pro-
gramma’s) die helpen communiceren op 
basis van symbolen. En omdat de tablet 
licht is en makkelijk in gebruik, viel het 

in de smaak. Ze ging aan de slag met de 
communicatietherapeute om met het 
apparaat en apps te leren omgaan. Ze 
kreeg onderwijs en leerde beter com-
municeren. Eigenlijk kan ze nu vrij 
goed communiceren met de mensen 
om haar heen. Je ziet hier opbloeien en 
weer contacten leggen met vrienden en 
medewerkers, ze doet veel actiever mee 
in de lessen. Talia leert enorm veel bij. 
De medewerkers zijn ervan overtuigd 
dat Talia zich zal blijven ontwikkelen en 
de vaardigheden zal opdoen die ze nodig 
heeft om straks zelfstandig te leven en 
mee te doen in de maatschappij.

»  Talia is een van de honderden redenen,
een van de kinderen, waarom we u 
vragen Ohel Sarah te helpen bij de 
aanschaf van iPads. Uw gift is welkom 
op NL38 ABNA 0529 310 252 van 
Christenen voor Israël met de vermel-
ding ‘Ohel Sarah iPads’.

Christenen voor Israël Internationaal

Geroepen om voor Israël 
op te komen

Sinds 1998 is Christenen voor Israël ook actief in het buitenland. Het begon over 
de landsgrenzen in Duitsland en België, maar inmiddels is dit mooie werk uitge-
breid tot zo’n veertig landen over de hele wereld, onder de naam Christians for 
Israel. Zo ook bij onze buren aan de overkant van de Noordzee: Engeland. 

Dit land behoorde al snel bij een van de 
eerste landen waar we actief werden. Al 
een kleine twintig jaar geleden pakte een 
enthousiaste Brit dit werk op. Er werden 
conferenties georganiseerd en er kwam 
een Engelse vertaling van de Israëlkrant. 
Vanwege de hoge kosten was het noodza-
kelijk dat er abonnementsgeld gevraagd 
moest worden voor de krant. Tot van-
daag toe kent de krant in Engeland vaste 
abonnees die jaarlijks betalen voor hun 
abonnement. Het aantal lezers groeide 
snel tot vierhonderd, maar daarnaast 
worden nog eens zo’n 1500 exemplaren 
verspreid in kerken. De mensen van het 
eerste uur zijn later vertrokken, waardoor 
het werk in Engeland jaren op een laag 
pitje is blijven voortbestaan.

Daar is afgelopen jaar verandering in 
gekomen. Een jonge afgestudeerde 

theoloog James Patrick uit Oxford 
vertelde dat hij zich geroepen weet om 
binnen de kerken aandacht te vragen 
voor de plaats van Israël in Gods heils-
plan. Hij voelt zich erg aangesproken 
door ons werk. Na meerdere gesprekken 
en ontmoetingen over en weer is hij in 
juni dit jaar o�  cieel aangesteld. Voorlo-
pig is dit op vrijwillige basis. James heeft 
veel contacten binnen de Britse kerken 
en theologische instellingen. Hij is erg 
enthousiast en gedreven. 
We hopen en bidden dat zijn werk 
vruchtbaar mag zijn en door onze 
hemelse Vader gezegend zal worden. 
Tevens hopen en bidden we dat veel 
christenen en kerken in Engeland het 
werk van Christians for Israel in En-
geland fi nancieel willen ondersteunen 
zodat velen de boodschap over Gods 
plannen met Israël mogen horen.

Nijkerk, 8 tot 10 november

Kom Israëlwijn proeven

Foto: CvI

Shalomfonds

Talia praat via een iPad 
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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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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.

En ontvang
gratis

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 (à € 39,50) 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 

€  39,50

(en gratis lezen 

via de app)

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

Jan Budding Schilderwerk
Veenendaal

 

Voor al uw schilderwerk,
binnen en buiten!

06-39 675 192

VREDE TUSSEN
ISRAËLI'S EN 

PALESTIJNEN: 
IS HET MOGELIJK?

Uniek 

co
ngre

s!

ISRAËLCONGRES 
Met experts op het gebied van 
terrorisme en internationaal recht.

DINSDAG 6 NOVEMBER 2018
 
DE FONTEIN, NIJKERK
 
€12,50
 inclusief koffie en lunch

Ds. Kuypersstraat 2 (vlakbij het Israëlcentrum)

van 11.00 tot 16.00 uur

CVI.NL/CONGRES
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Holland-Koor 
overhandigt cheque 
aan Sulamot in Israël

In oktober maakten ruim 220 Holland-Koorleden 
en musici een tiendaagse concertreis naar Israël. 
“Nog steeds is het enthousiasme om mee te gaan 
onder de koorleden groot en natuurlijk helemaal 
als dit jaar wordt gevierd dat Israël zeventig jaar 
bestaat,” aldus dirigent Jan Quintus Zwart.

Het koor verzorgde diverse concerten met medewerking 
van Noortje van Middelkoop (panfluit), Jan Lenselink 
(piano) en Chloë Elsenaar (viool). Eén van de concerten 
was met en voor het project Sulamot. Sulamot richt 
zich op kinderen in kansarme gemeenschappen met de 
minste middelen en de grootste behoeften en helpt hen 
met muziek waarden en sociale vaardigheden te ontwik-
kelen. Het Holland-Koor heeft de afgelopen twee jaar 
specifiek voor dit project gespaard en mocht een cheque 
overhandigen van € 15.000,-! Een geweldig moment 
(foto)! Absoluut hoogtepunt was het grote concert ter 
gelegenheid van zeventig jaar Israël in Jeruzalem, waarbij 
naast hoogwaardigheidsbekleders ook zeventig Joodse 
gezinnen aanwezig waren die onlangs in Israël waren 
geïmigreerd. Zij werden feestelijk ontvangen en toe- 
gezongen. Jan Quintus: “Al met al een indrukwekkende 
en prachtige reis, waarbij we de Heere God danken voor 
zijn bescherming en zegen.”

israël aktueel | november 2018 

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

Internationale Oekraïnereis
12 t/m 18 februari 12 t/m 18 februari € 850,-(vol!)

Werkreis Oekraïne
4 t/m 11 mei € 850,-

Herhalersreis
12 t/m 19 oktober € 850,-

Werkreis Oekraïne
14 t/m 21 december € 850,-

Heeft u nog een reisbudget te besteden in 2019? Overweeg dan een reis naar Israël of reis met ons mee naar Oek-
raïne. Bekijk het land van de Bijbel, ontmoet en bemoedig het Joodse volk of verdiep u in de geschiedenis van de 
Joden in voormalige Sovjet-Unie en steek de handen uit de mouwen om de Joden die er nog leven te bemoedigen 
met een bezoek en een voedselpakket. Gegarandeerd bijzondere reizen!

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

Israëlreizen in 2019

Oekraïnereizen 2019

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

Er kunnen maximaal twintig deelnemers per reis mee naar Oekraïne. De prijzen zijn all-in.

actief

Foto: Holland-Koor

Reis mee naar Israël  
of Oekraïne

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

Bijeenkomst woensdag 21 november

Ondernemersplatform 
Bouwen met Israël
Bent u ondernemer en heeft u hart voor Israël? Over-
weeg dan een lidmaatschap van Bouwen met Israël, het 
ondernemersplatform van Christenen voor Israël. Met 
collega-ondernemers vormt u een positief netwerk waar-
in u elkaar vindt vanwege liefde voor Israël en eventueel 
zelfs daadwerkelijk Israël kunt steunen met uw expertise 
als ondernemer.

Op woensdag 21 november komt het ondernemersplat-
form weer bijeen in het Israëlcentrum, Henri Nou-
wenstraat 34 in Nijkerk. Ds. Henk Poot spreekt dan over 
de relatie tussen de Here Jezus en Israël, de projecten 
van het platform worden besproken en u heeft gelegen-
heid om andere ondernemers te ontmoeten. Een mooie 
gelegenheid om kennis te maken met het platform. Wilt 
u de bijeenkomst bijwonen? Mail dan naar bouwenme-
tisrael@cvi.nl of bel 033-2458824.
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Israël vanuit het hart 
(10 dagen) 
Israël Ontdekkingsreis 
(12 dagen) 
Israël Bemoedigingsreis 
(9 dagen) 
Bemoediging in het Hartland 
(9 of 12 dagen) 
Israël Natuurreis 
(11 dagen) 
Profetische reis Israël 
(11 dagen) 
Israël verdiepingsreis 
(11 dagen) 
Israël in Woord en beweging 
(10 dagen) 
Israël rondom het Meer van Galilea 
(11 dagen) 
Jongerenreis Israël 
(9 dagen) 
Verbindingsreis 
(11 of 15 dagen) 
Loofhuttenfeest & mars 
(15, 12 of 9 dagen) 
Wandelreis Israël 
(10 dagen) 
De zeven vruchten van het goede land 
(12 dagen)

Kies de reis uit die uw hart raakt

Uw hart verlangt 
naar Israël

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

Leg verbinding met het land 
en het volk van Israël

Israël Idoed
Reizen
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3 november 2018
Thoralezing: Chayee Sara,  
Genesis 23:1-25:18
Haftarahlezing: 1 Koningen 1:1-31

10 november 2018
Thoralezing: Toledot,  
Genesis 25:19-28:9
Haftarahlezing: Maleachi 1:1-2:7

17 november 2018
Thoralezing: Wajeetsée,  
Genesis 28:10-32:3
Haftarahlezing: Hosea 12:13-14:10

24 november 2018
Thoralezing: Wajisjlách,  
Genesis 32:4-36:43
Haftarahlezing: Hosea 11:7-12:12

1 december 2018
Thoralezing: Wajeesjev,  
Genesis 37:1-40:23
Haftarahlezing: Amos 2:6-3:8

Sprekers

Dinsdag 30 oktober
20.00 uur: Helmond-Brouwhuis: Stu-

dieavond met Peter Pellemans. 
 Locatie: Gebouw Leger des Heils, 
Overloop 48. Thema: De weder-
opstanding van Israël.

Woensdag 31 oktober 
10.00-15.30 uur: Nijkerk: Studiedag 

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

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

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

Talks (1/6).  Locatie: Israël-
centrum, 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 eerstgeboren zoon en Gods 
eniggeboren Zoon). Inschrijven 
€ 10,- via cvi.nl/thematalks of 
033-2458824. 

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

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

20.00 uur: Ermelo: Seminar ds. Oscar 
Lohuis (1/3).  Locatie: Westerkerk, 
Oude Nijkerkerweg 4. Thema: 
Jeruzalem, stad van de grote 
Koning. 

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 

Talks (2/6).  Locatie: Israëlcen-
trum, Henri Nouwenstraat 34. 
Met Kay Wilson (thema: Israël 
achter de schermen) en Joanne 
Nihom (thema: Israël, een 
mozaïek van mensen). Inschrijven 
€ 10,- 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?

20.00 uur: Vaassen: Lezing met 
Itamar Marcus.  Locatie: De Rank, 
Torenstraat 15. Thema: Voedt de 
PA een generatie terroristen op?

Donderdag 8 november
14.30 uur: Nieuwleusen: Lezing Mari-

anne Glashouwer.  Locatie: GKV 
De Voorhof, Burg. Mulderlaan 1. 
Thema: Met vreugde God dienen, 
Israëls feesten.

20.00 uur: Ermelo: Seminar ds. Oscar 
Lohuis (2/3).  Locatie: Westerkerk, 
Oude Nijkerkerweg 4. Thema: 
Jeruzalem, stad van de Grote 
Koning. 

Vrijdag 9 november
20.00 uur: Nijverdal: Studieavond 

met ds. Kees van Velzen.  Locatie: 
het Centrum, Constantijnstraat 
7A. Thema: Heere, herstelt U in 
deze tijd het koningschap voor 
Israël?

Dinsdag 13 november
10.00 uur: Lelystad: Lezing Heleen 

Bénard.  Locatie: Westhoven 98. 
Thema: Let een beetje op jezelf! 
Vooraf opgeven via 06-4419 5948 
of gre.vandijk@gmail.com.

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: Omstraat 50. 
Thema: Focus op Israël.

20.00 uur: Ermelo: Seminar ds. Oscar 
Lohuis (3/3).  Locatie: Westerkerk, 
Oude Nijkerkerweg 4. Thema: 
Jeruzalem, stad van de grote 
Koning. 

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.

Zaterdag 17 november
10.30-14.30 uur: Nijkerk: Israël Thema 

Talks (3/6).  Locatie: Israëlcen-
trum, Henri Nouwenstraat 34. 
Met Jaap Bönker (thema: Bijbelse 
voorwerpen en hun betekenis) 
en ds. René van Loon (thema: 
Hoogtepunten in het Heilige 
Land). Inschrijven € 10,- via cvi.
nl/thematalks of 033-2458824.

Maandag 19 november
20.00 uur: Nijkerk: Lezing Daniëlle 

Mor.  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34. Thema: 
Het van de geschiedenis van 
Israël.

Dinsdag 20 november
14.30 uur: Benschop: Lezing Marianne 

Glashouwer.  Locatie: Kerkelijk 
Centrum Maranatha, Dorp 208. 
Thema: Rust vinden in God. 

20.00 uur: Linschoten: Seminar ds. 
Henk Poot (1/3).  Locatie: De 
Wingerd, Kerkplein 7. Thema: Het 
geheim van Israël.

20.00 uur: Nijkerk: Lezing rabbijn 
Moshe Rothschild.  Locatie:  
Israëlcentrum, Henri Nouwen- 
straat 34. Thema: Toen een 
Jood voor het eerst een christen 
ontmoette.

Woensdag 21 november
19.45 uur: Bergambacht: Lezing ds. 

Henk Poot.  Locatie: De Schakel, 
Schoolstraat 24. Thema: Jeruza-
lem, de stad van de grote Koning. 

20.00 uur: Bolsward: Lezing ds. Kees 
van Velzen.  Locatie: Gasthuiskerk, 
Gasthuissingel 33. Thema: Geënt 
op de edele olijf.

Maandag 26 november
20.00 uur: Eindhoven: Lezing Sondra 

Baras en ds. Henk Poot.  Loca-
tie: Emmauskerk, Jan ven der 
Wegestraat 2. Thema: Judea en 
Samaria, waar Bijbelse profetieën 
worden vervuld.

Dinsdag 27 november
17.00-21.00 uur: Nijkerk: Israël Thema 

Talks (4/6).  Locatie: Israël-
centrum, Henri Nouwenstraat 
34. Met Sondra Baras (thema: 
Judea en Samaria: waar Bijbelse 
profetieën worden vervuld) 
vertaling aanwezig en ds. Henk 
Poot (thema: Vijf redenen om een 
hart te hebben voor het hartland). 
Inschrijven € 10,- via cvi.nl/
thematalks of 033-2458824. 

20.00 uur: Deventer: Lezing ds. 
Kees van Velzen.  Locatie: Van 
Vlotenhof, Joh. van Vlotenlaan 85. 
Thema: Geënt op de edele olijf.

Woensdag 28 november
20.00 uur: Katwijk: Lezing Sondra 

Baras en ds. Henk Poot.  Locatie: 
Vredeskerk, Baljuwplein 1. Thema: 
Judea en Samaria, waar Bijbelse 
profetieën worden vervuld.

Donderdag 29 november
19.30 uur: Sneek: Lezing ds. Kees 

Kant.  Locatie: Baptistenge-
meente Sneek, Sel¬elpweg 22. 
Thema: De blinde vlek in de kerk 
voor Israël.

19.45 uur: Gouda: Lezing ds. Oscar 
Lohuis.  Locatie: Pauluskerk, 
Van Hogendorpplein 2. Thema: 
Waarom christenen iets met Israël 
hebben. 

19.30 uur: Kortessem (België): Studie-
avond met Peter Pellemans (5/7). 
 Locatie: Omstraat 50. Thema: 
Focus op Israël.

20.00 uur: Rijssen: Lezing Marianne 
Glashouwer.  Locatie: Zaal Jeruël, 
achter Holterstraatweg 125. 
Thema: Leven in de eindtijd, met 
Israël als teken van hoop. 

20.00 uur: Vaassen: Lezing Sondra 
Baras.  Locatie: De Rank, 
Torenstraat 15. Thema: Judea en 
Samaria, waar Bijbelse profetieën 
worden vervuld.

Dinsdag 4 december
20.00 uur: Linschoten: Seminar ds. 

Henk Poot (2/3).  Locatie: De 
Wingerd, Kerkplein 7. Thema: Het 
geheim van Israël.

Donderdag 6 december
17.00-21.00 uur: Nijkerk: Israël Thema 

Talks (5/6).  Locatie: Israëlcen-
trum, Henri Nouwenstraat 34. 
Met rabbijn Shmuel Katz: (De 
mooiste liedjes en verhalen over 
Chanoeka) en ds. Oscar Lohuis: 
(Israël, een licht voor de volken). 
Inschrijven € 10,- via cvi.nl/
thematalks of 033-2458824.

Zaterdag 8 december
13.00-15.00 uur: Nijkerk: Advent- 

bijeenkomst met ds. Henk Poot 
en Frank van Oordt.  Locatie: Isra-
elcentrum, Henri Nouwenstraat 
34. Thema: De komst van de 
Koning en het Koninkrijk. Opge-
ven verplicht via cvi.nl/advent of 
033-2458824. 

Maandag 10 december
20.00 uur: Aalsmeer: Lezing ds. Henk 

Poot.  Locatie: Gebouw Mendel, 
Zwarteweg 98. Thema: Hoop 
voor de toekomst, de profetieën 
van Zacharia.

Dinsdag 11 december
20.00 uur: Oldemarkt: Lezing 

ds. Kees van Velzen.  Locatie: 
Gebouw de Ontmoeting, Markt-
plein 9. Thema: Troost, troost 
Mijn volk.

Donderdag 13 december
20.00 uur: Breda: Lezing ds. Oscar 

Lohuis.  Locatie: Marcuskerk, 
Hooghout 96. Thema: Jeruzalem, 
stad van de grote Koning.

19.30 uur: Kortessem (België): Studie-
avond met Peter Pellemans (6/7). 
 Locatie: Omstraat 50. Thema: 
Focus op Israël.

20.00 uur: Lelystad: Lezing ds. 
Willem J.J. Glashouwer.  Locatie: 
Max het musje, Groene Velden 
83. Thema: Tekenen der tijden in 
profetisch perspectief.

Vrijdag 14 december
09.30 uur: Almere: Lezing Heleen 

Bénard.  Locatie: De Wegwijzer, 
Makassarweg 80. Thema: Joodse 
feesten.

Zaterdag 15 december
10.30-14.30 uur: Nijkerk: Israël Thema 

Talks (6/6).  Locatie: Israëlcen-
trum, Henri Nouwenstraat 34. 
Met ds. Willem J.J. Glashouwer 
(thema’s: Waarom eindtijd? en 
Met Israël op weg naar de eind-
tijd) Inschrijven € 10,- via cvi.nl/
thematalks of 033-2458824.

Dinsdag 18 december
15.00 uur: Papendrecht: Lezing 

Marianne Glashouwer.  Locatie: 
Elimkerk, P.C. Hooftlaan 178. 
Thema: Kerst en Chanoeka.

20.00 uur: Linschoten: Seminar ds. 
Henk Poot (3/3).  Locatie: De 
Wingerd, Kerkplein 7. Thema: Het 
geheim van Israël.

Donderdag 27 december
19.30 uur: Kortessem (België): Studie-

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

Extern

Donderdag 22 november
19.45 uur: Hendrik Ido Ambacht: 

Lezing dr. Willem Ouweneel. 
 Locatie: Vrije Evang. Kerk Mara-
natha, P.C Hoofsingel 73. Thema: 
De toekomst van Israël.

Muziek

Zaterdag 10 november
19.30 uur: Urk: Concert Hineni 

Symfonie Orkest en Urker 
Mannenkoor Halleluja.  Locatie: 
Immanuëlkerk, Nagel 43. Toegang 
vrij, collecte voor gaarkeuken 
Hineni Jeruzalem.

Dinsdag 13 november
19.45 uur: Den Haag-Scheveningen: 

Zingen voor Israël.  Locatie: Oude 
Kerk, Keizerstraat 8. De kerk is 
bereikbaar met openbaar vervoer: 
tram 1 (halte Keizerstraat), bus 
22 (halte Keizerstraat) of tram 
11 (eindpunt: Strandweg). Gratis 
parkeren bij de haven en aan de 
boulevard.

Overig

T/m zaterdag 12 januari 2019
10.00-16.00 uur: Nijkerk: Tentoon-

stelling Wereldwonder Israël. 
 Locatie: Israëlcentrum, Henri 
Nouwenstraat 34. Dagelijks 
gratis te bezoeken (m.u.v. zon- en 
feestdagen).

8-10 november
10.00-17.00 uur: Nijkerk: Wijnproeve-

rij.  Locatie: Israëlcentrum, Henri 
Nouwenstraat 34. Gratis te bezoe-
ken. Op zaterdag tot 16.00 uur.

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  
30 november 2018.
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advertenties

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

Morgenroodreeks - Deze Bijbelstudieboekjesserie  
bestaat als sinds 1960. In de loop van de jaren zijn 
ruim 250 boekjes verschenen. Doe jezelf een plezier 
en neem een abonnement op deze serie. Voor één 
vrije gift per jaar ontvang je elk kwartaal een boekje 
zonder verdere kosten thuis. Bovendien: als abonnee 
krijg je altijd 20% korting op je bestelling van Everread- 
uitgaven! Kijk op morgenrood.nl of bel 0343-480450.

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

NOVEMBER EN DECEMBER 2018
IN HET ISRAËLCENTRUM IN NIJKERK

NIEUW!

ISRAËL
 

ZES STUDIEDAGEN VOOR IEDEREEN
DIE MEER WIL WETEN OVER ISRAËL

THEMA
TALKS

CVI.NL/THEMATALKS
OF BEL 033 245 88 24
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Isreality jongerenweekend
Nog maar en paar nachtjes! Van 2 tot 4 november is er weer het Isreality 
jongerenweekend! Nog niet aangemeld? We geven je vijf redenen waar-
om je dat alsnog moet doen.

Het thema
Het thema van het Isrealityweekend 2018 is Eindtijd: horror of hoop? Het is 
een actueel thema en veel mensen zijn met de eindtijd bezig. Veel mensen 
denken aan een horrorscenario, maar er is ook reden tot hoop. Wat zegt de 
Bijbel eigenlijk 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? De antwoorden op deze vragen gaan we 
samen ontdekken!

Ontmoeten
Er komen christelijke jongeren uit heel Nederland naar het Isreality jongeren-
weekend. Dat wordt dus heel erg gezellig!

De sprekers
Dit jaar komen er weer een heel aantal interessante sprekers naar het Isreali-
tyweekend. Zo zal dominee Glashouwer spreken over feiten en fabels rondom 
de eindtijd, spreekt Arjan Wendt over Jezus en Jeruzalem in de eindtijd en zal 
rabbijn Wim van Dijk ons laten zien hoe Joden over de eindtijd denken.

Goedkoop weekendje weg
Wanneer kan dat nog: een weekendje weg all-in voor maar € 59,-? Bij ons kan 
het! Voor die paar tientjes kun je een weekend lang genieten van de mooie 
omgeving van Lunteren, christelijke jongeren uit heel Nederland ontmoeten 
en nieuwe inzichten opdoen over Israël en de kerk in de eindtijd.

De workshops
We gaan niet alleen veel leren over de eindtijd, we gaan ook de handjes uit 
de mouwen steken! Zo zijn er een aantal leuke workshops op zaterdagmiddag 
waar je uit kunt kiezen. Israëlisch volksdansen, Joods koken, een spoedcursus 
Hebreeuws? Het kan allemaal. Ook zal ex-moslim Farshid Seyed Mehdi een 
seminar geven over het Midden-Oosten in de eindtijd.

Bonus: iets om naar uit te kijken in de donkere maanden
Het wordt kouder. De dagen worden korter. De donkere maanden zijn in 
aantocht! Dan is niets fi jner dan het vooruitzicht op een leuk weekendje 
weg - een lichtpuntje in die donkere tijd! ;)

»  Er zijn natuurlijk nog veel meer redenen om naar het Isrealityweekend te 
komen. Meld je snel aan op isreality.nl/weekend en ontdek het zelf!

Vijf keer 
eindtijd
Een beetje christen vandaag de dag denkt weleens na over de eind-
tijd. Met alle gebeurtenissen in de wereld lijkt die ook aardig dichtbij. 
Maar Jezus sprak tweeduizend jaar geleden al over de eindtijd! Lees 
hier vijf uitspraken van Jezus over de eindtijd.

Mattheüs 24:27
“Want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het wes-
ten, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.”

Marcus 13:28-29
“En leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en 
de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer 
u deze dingen zult zien gebeuren, weet dan dat het nabij is, voor de deur.”

Mattheüs 10:23
“Wanneer ze u in de ene stad vervolgen, vlucht dan naar de andere, want 
voorwaar, Ik zeg u: U zult uw rondgang door de steden van Israël niet geëin-
digd hebben, voordat de Zoon des mensen gekomen is.”

Marcus 13:21-23
“En als dan iemand tegen u zal zeggen: Zie, hier is de Christus; of zie: Hij is 
daar; geloof het niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten op-
staan en zij zullen tekenen en wonderen doen om – als het mogelijk zou zijn 
– ook de uitverkorenen te misleiden.
Maar past u op; zie, Ik heb u alles van tevoren gezegd!”

Mattheüs 24:14
“En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden 
tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.”

»  Ontdek nog vijf andere uitspraken van Jezus over de eindtijd op 
isreality.nl/jezusovereindtijd.

»  Meer leren over de eindtijd? Kom naar het Isrealityweekend van 
2 tot 4 november 2018!

Meer inspiratie? 
Volg ons dan op Instagram: 

instagram.com/isrealityNL 
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