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‘Niet: Ik zál zegenen, 
nee: Laat mij toch 
zegenen, ik wil het!’

»  Pagina 11 

De woorden uit Jesaja 60 zijn een prachtige profetische belofte aan een volk in uiterst moeilijke omstandigheden. Het Joodse volk 
is in ballingschap in Babel. Het is donker. Stad en tempel zijn verwoest. Duisternis. En in die situatie klinkt de profetie: 

Maak u klaar – want Uw Licht komt! Een verrassende belofte voor Jeruzalem, voor Sion, voor het volk.

De heerlijkheid des Heren – de lichtglans van God 
gaat opnieuw over Jeruzalem op, als de zon na een 
donkere nacht. En die heerlijkheid van God zet heel 
het volk weer in het licht! Hij brengt Israël terug naar 
het land van de belofte. Na de nacht breekt het dag-

licht van de verlossing en de terugkeer aan. En dat is 
zó opvallend, dat zelfs de heidenen het zullen zien en 
jaloers worden op dat licht. Door het Licht, dat God in 
Israël doet opgaan worden ze aangetrokken. Ja zelfs, 
ze gaan zich gezamenlijk inspannen om de zonen en 

de dochters van de ballingen thuis te brengen. En ze 
brengen schatten bijeen voor de heerlijkheid van Jeru-
zalem. En Joden en heidenen samen zullen Israëls God 
dienen en prijzen.
 » Lees verder op pagina 2

Uw licht komt
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Judea en Samaria
●   Bid voor bescherming van de Joden 

in Jeruzalem, Judea en Samaria. Er 
zijn voortdurend bedreigingen en 
incidenten. Bid om veiligheid, vooral 
op de wegen bij kruispunten en 
rotondes.

●   De strijd om het bestaan van Israël 
wordt gestreden in parlementen en 
op conferenties over de hele wereld. 
Wij mogen in onze binnenkamer 
roepen tot God: ‘Spaar, spaar, Hee-
re, Uw volk.’

●   Bid ook voor behoud van Bijbels 
grondgebied in Judea en Samaria. 
Dank voor de Joodse inwoners die 
er dapper blijven wonen, ook al be-
grijpen veel andere Israëli’s hen niet. 
Bid om vrede met de Palestijnen.

Israël en de volkeren
●   Dank dat België zijn relatie met het 

Palestijns Bureau verbroken heeft. 
België zal niet langer financiën 
beschikbaar stellen voor de bouw 
van scholen omdat de Palestijnse 
Autoriteit scholen blijft noemen 
naar terroristen, om zo de kin-
deren te indoctrineren met haat. 
Bid dat ook Nederland de steun 
voor aanmoedigen van terreur zal 
stopzetten.

●   Dank voor politici en politieke 
partijen die het in de Eerste en 
Tweede Kamer en in de commissie 
Buitenlandse Zaken opnemen voor 
Israël. Soms is één krachtige stem 
al genoeg om een debat, waarvan 
de uitkomst al vast leek te staan, 
voor Israël de positieve kant op te 
sturen. Bid voor hen die hun stem 
durven laten horen.

●   Terwijl het politieke verschil tussen 
Amerika en Europa (over hoe de 
nucleaire ambities van Iran aan 
te pakken) steeds groter wordt, 
gaat Iran door met zijn nucleaire 
ontwikkelingen en bedreigingen 
van Israël. Bid dat God ingrijpt en 
dat Israël veilig zal wonen.

Chanoeka en kerst
●   Bid dat het licht van Gods Woord 

mag uitstralen op alle plaatsen 
waar Chanoeka wordt gevierd.

●   Bid dat christenen wereldwijd zul-
len beseffen hoezeer de beloften 
die in de kersttijd worden gelezen 
en gezongen te maken hebben met 
Gods beloften aan Israël.

●   Bid voor een goed en veilig verloop 
van openbare Chanoekavieringen 
in Nederland en daarbuiten.

Christenen hebben dit woord (ook) 
altijd gelezen in verband met de komst 
van Christus. En dat is terecht. Het 
licht en de heerlijkheid van God zijn in 
Hem geopenbaard. Voor zijn eigen volk 
Israël en voor heel de wereld. In het 
Nieuwe Testament wordt de komst van 
de Zoon van God met het opgaan van 
het licht in verband gebracht. 
Simeon (Lucas 2:32) neemt de woor-
den van deze profetie over als hij het 
Kind in de armen neemt. Hij spreekt 

over licht en heerlijkheid – dezelfde 
woorden, die ook Jesaja gebruikte. 
Simeon legt dat nader uit. Het licht 
van het Kind, de Messias is licht tot 
verlichting of openbaring voor de 
volkeren. Ze moeten in de Messias 
kennismaken met de openbaring van 
de God van Israël. Sinds Pinksteren 
gaat dat licht de wereld in om overal 
heidenen te laten kennismaken met 
het licht van God.
En dan, zingt Simeon, gaat het licht 

van God werken tot heerlijkheid van 
Israël. De heerlijkheid des Heren gaat 
over u op! Dan vallen de profetieën op 
hun plaats. Israël gaat een geweldige 
toekomst tegemoet. Maar dat is ook 
een heerlijke toekomst voor de volke-
renwereld! Want in het vrederijk van 
de Messias zal al wat leeft delen in het 
licht en de heerlijkheid van God. Heel 
de wereld Zijn domein – Jeruzalem 
het midden. Een toekomst om naar 
uit te zien!
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» Pieter Bénard

Gebedspunten

Ingezonden

“Het lezenswaardige interview met Trudie van der Spek op pagina 7 van de novembereditie 
van Israël Aktueel zou ik graag wat aanvullen: ds. Geert Cohen Stuart, predikant te Portu-
gaal, vertrok in 1981 naar Jeruzalem om als theologisch adviseur de Nederlandse Hervorm-
de Kerk te dienen, te luisteren binnen het Jodendom naar wat er te melden viel ter optima-
lisering van de relatie kerk en Israël. Niet als luis in de pels! Met een contract voor zes jaar 
met, normaliter, verlenging ervan.  
Omdat hij zich nauwkeurig hield aan deze opdracht, was het een koude douche dat het 
contract niet werd verlengd.  
De Raad voor Kerk en Israël verloor dan ook de kerkelijke rechtszaak hierover. Geert Cohen 
Stuart heeft dus niet – en dit moet gezegd vanwege rechtvaardige geschiedenis – ‘de zaak 
vaarwelgezegd’. Tot op vandaag geeft Geert Cohen Stuart nieuwsbrieven uit.”

Ing. H. de Koning, Rotterdam

»  Het interview met mevrouw Van der Spek is na te lezen op cvi.nl/vanderspek.

Nieuwe burgemeester 
Jeruzalem

In een tweede stemronde 
kozen de burgers van  
Jeruzalem op 13 novem-
ber voor een nieuwe bur-
gemeester. Moshe Lion 
won de verkiezingen en 
wordt daarmee de eerste 
Sefardische burgemees-
ter van Jeruzalem. 
Christenen voor Israël 
stuurde een brief aan 
uitgaand burgemeester 
Nir Barkat, die tien jaar 
lang burgemeester van 

Jeruzalem was. In de brief hebben we hem bedankt voor de goe-
de samenwerking. In samenwerking met hem werd bijvoorbeeld 
de molen van Montefiore gerestaureerd en vierden we vorig jaar 
hoe de stad vijftig jaar herenigd was onder Israëlisch bestuur. 
Ook stuurden we een brief aan Moshe Lion, waarin we hem 
Gods zegen wensen bij zijn taak als burgemeester van de “Stad 
van de Heere, het Sion van de Heilige van Israël” (Jesaja 60:14).

Tempelbelasting- 
gewichtje gevonden

Een Israëlische archeoloog toont een steentje met inscriptie dat 
in november werd gevonden bij het zeven van puin dat nabij 
de Klaagmuur onder aan de Tempelberg werd opgegraven. De 
inscriptie luidt in het oudhebreeuws ‘beka’. Dat is de titel voor 
de tempelbelasting die in Exodus 28:26 wordt genoemd en die in 
later tijd werd afgedragen bij een tempelbezoek. Omdat tijdens 
de eerste tempelperiode nog geen halve sjekelmunten in omloop 
waren, wogen pelgrims het gewicht in zilver af tegen deze ge-
wichtjes. Opnieuw een duidelijk bewijs van de Joodse geschiede-
nis in Jeruzalem. 

“Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid 

van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de 

aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal 

de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. 

En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar 

de glans van uw dageraad.” (Jesaja 60:1-3)

Uw licht komt
» Vervolg van pagina 1

Moshe Lion (midden). | Foto: Flash90

Foto: Flash90

Illustratie voorpagina

De illustratie op pagina 1 werd 
gemaakt door Otto de Bruijne en 
maakt deel uit van een expositie 
die binnenkort te zien is in het 
Israëlcentrum in Nijkerk. 
 
»   Kijk voor meer informatie op 

pagina 23.
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Kanttekening

Ommekeer
Begin november mochten we in 
München de herdenking bijwonen 
van de Kristallnacht 1938. Deze 
gedenkwaardige gebeurtenis vond 
plaats in de Stadthalle waar tachtig 
jaar geleden het startsein werd gege-
ven door de nazi’s om synagogen in 
het hele land in brand te steken (en 
vooral niet te blussen) en de ruiten 
van Joodse winkeliers in te gooien 
en hun zaken te vernielen. Tijdens 
deze plechtige herdenking klonken 
opnieuw nadrukkelijk de woorden 
‘nooit weer’ en ‘verzoening’.
Maar in het jubileumjaar zeventig jaar 
Israël lijkt wereldwijd het antisemitis-
me sterker toegenomen. Niet alleen 
in het vroegere christelijke Europa, 
maar ook in de Verenigde Staten. 
Daar blijft het niet meer alleen bij 
woorden, maar spreken inmiddels de 
wapens. De moord op synagogebe-
zoekers was afgelopen maand een 
dieptepunt. Ook op universiteiten in 
de VS klinkt het antisemitisme steeds 
luider. De rij van antisemitische 
daden en uitspraken, vaak in de vorm 
van anti-Israëlretoriek of antizio-
nisme, is weer aanmerkelijk langer 
geworden.

Voor een Jood is de oorlog met alle 
gruwelijke verschijnselen nooit ver 
weg. Door de eeuwen heen kreeg het 
Joodse volk in de diaspora te maken 
met talloze vervolgingen, pogroms 
en pogingen tot totale vernietiging. 
Maar die haat van de volkeren reikt 
nu tot in het beloofde land zelf. Het 
land dat bestemd is als een veilige 
haven voor alle Joden uit de hele 
wereld, kreeg een grootse start in 
1948, maar wordt sindsdien alleen 
maar bedreigd door de omliggende 
landen. Daarbij ondervindt het geen 
of nauwelijks bescherming van de 
Verenigde Naties. Integendeel: die 
laten zich voortdurend verleiden of 
pressen tot juist veroordelende reso-
luties tegen Israël.

Tegen alle kritiek en negatieve publi-
caties in reist de Israëlische premier 
de hele wereld over met een charme-
offensief. Zo veroverde hij de steun 
van meerdere Afrikaanse landen en 
wist hij dit jaar zelfs enkele Golfsta-
ten tot sympathiserende naties van 
Israël te maken. Enkele jaren geleden 
was dit nog ondenkbaar. Er lijkt in de 
houding van veel staten een veran-
dering te komen tegenover Israël. 
Ondertussen gaat de toestroom van 
Joden uit de vier windstreken van 
de aarde naar Israël gestaag door, 
ondanks een permanente oorlogson-
rust. Ook de woestijn en het hartland 
van Israël worden weer bewoond 
door de afstammelingen van hen aan 
wie het land van oudsher is toege-
zegd. En in het midden het schit-
terende Jeruzalem, de eeuwige en 
ondeelbare hoofdstad van Israël.

Pim van der Ho�, voorzitter
» pvdho�@cvi.nl

De inwoners van Galilea kunnen iets minder fileleed tege-
moet zien. Halverwege de maand november werd een nieuw 
stuk van het noordelijke deel van snelweg 6 geopend, nabij 
Yokeam. In 2019 zal het traject verder naar het noorden wor-
den ontsloten. 
Het wegennet in het noorden van Israël is al jaren flink in 
ontwikkeling. Er zijn wegen verbreed en nieuwe verbindingen 

gelegd, maar toch staan forenzen nog vaak in lange files. Door 
het midden van het land werd enkele jaren geleden snelweg 6 
aangelegd, een noord-zuidverbinding waarvoor tol moet wor-
den betaald. Snelweg 6 hield even ten zuidoosten van Haifa 
op en bood de inwoners van Galilea weinig verlichting van 
de verkeersdrukte. Forenzen in Galilea hopen dat de snelweg 
spoedig zal worden voltooid. | Foto: Flash90

Arabisch-Israëlische banden groeien
Wat jaren voor onmogelijk werd gehouden, krijgt de laatste tijd steeds meer gestalte:  

vriendschappelijke verhoudingen tussen Israël en Arabische staten.

Tijdens een judocompetitie in Abu 
Dabi klonk vorige maand al voor het 
eerst bij een sportevenement in een 
Arabisch land het Israëlisch volkslied 
Hatikva toen judoka Sagi Muki uit 
Israël goud won. Minister van Cultuur 
en Sport Miri Regev woonde het evene-
ment bij. Kort daarna woonde minister 
Ayoub Kara van Communicatie een 

conferentie bij in Dubai. Minister 
Katz van Transport bezocht Oman (zie 
elders in deze krant) kort nadat premier 
Netanyahu en zijn vrouw de golfstaat 
hadden bezocht. 
Daarop volgde een uitnodiging uit 
Bahrein aan minister Eli Cohen om 
deel te nemen aan een internationale 
hightechconferentie voor ‘start- 

upnaties’ over samenwerking op het 
gebied van nieuwe technologieën. Ook 
bleek afgelopen maand dat de handel 
tussen Israël en Marokko flink is geste-
gen. In de afgelopen vier jaar met ruim 
130 miljoen euro. Het Israëlische bedrijf 
im, uitvinder van het druppelirriga-
tiesysteem, opende vorig jaar zelfs een 
afdeling in Marokko.

Airbnb boycot 
hartland

Airbnb is een website waar je wereldwijd 
bij particulieren een vakantieverblijf kunt 
boeken. Iedereen kan er een bijvoorbeeld 
een kamer in z’n huis of een appartement 
op zetten die anderen dan kunnen zien 
en boeken voor een verblijf. De website 
is in de afgelopen jaren enorm populair 
geworden. Maar Joodse bewoners van het 
Bijbelse hartland Judea en Samaria mogen 
niet langer meedoen op het platform. 
“We hebben geconcludeerd dat we de 
inschrijvingen moeten verwijderen uit 
Israëlische nederzettingen op de bezette 
Westelijke Jordaanoever. Die liggen na-
melijk aan de kern van het Israëlisch-Pa-
lestijnse conflict”, maakte het platform in 
november bekend. Een stuk puin van een onderschepte raket van Hamas ligt op een veld in Israël. Half 

november leek het even of er een nieuwe oorlog met Hamas was begonnen. Tegen de 
zin van talloze omwonenden van Gaza die al jaren terreurballonnen, -vliegers en raket-
ten moeten verduren, zette de Israëlische regering niet in op een groot offensief tegen 
Hamas. Een ongemakkelijke ‘vrede’, de zoveelste wapenstilstand werd gesloten. Israël 
vreest een oorlog tegen Iran op meerdere fronten. Hamas vreest een einde van zijn be-
wind. De status quo lijkt vooralsnog de beste oplossing. Hoelang nog? | Foto: Flash90

Betere ontsluiting Galilea

Een ongemakkelijke ‘vrede’



Waarvoor ging Jezus naar het huis van Zacheüs, de tollenaar? 
Als je mij die vraag vijftien jaar geleden gesteld zou hebben, 
had ik gezegd: Hij ging erheen om samen met Zacheüs te 
eten. Lucas vertelt immers over de maaltijd die Zacheüs 
aanrichtte en waarbij hij stralend verklaarde dat hij dankzij 
Jezus een ander leven wilde gaan leiden. Inmiddels zou ik 
een ander antwoord geven, doordat ik zelf in Jericho geweest 
ben: Jezus kwam niet alleen bij Zacheüs in huis om te eten, 
maar zelfs om daar te overnachten. Iedere pelgrim die via 
Jericho naar Jeruzalem liep, overnachtte in Jericho. Waarom? 
Omdat je als reiziger vanuit Jericho meer dan duizend meter 
moet klimmen om over de Olij erg Jeruzalem te bereiken. 
Bovendien ligt tussen Jericho en Jeruzalem de onherberg-
zame Woestijn van Judea. Natuurlijk vertrek je daarom als 
wandelaar niet halverwege de dag uit Jericho, maar altijd  
’s morgens vroeg, en dus overnacht je in Jericho. De Nieuwe 
Bijbelvertaling heeft daarom terecht vertaald dat Jezus bij 
Zacheüs onderdak vond ‘voor de nacht’ (Lucas 19:7). Door 
dit detail wordt het nog unieker wat de Here Jezus deed: 
Hij wilde bij één van de meest beruchte mensen van Jericho 
logeren.

Ontdekken
Dit soort dingen ontdek je steeds weer als je in Israël bent. 
En juist als je geroepen bent om Gods Woord uit te leggen 
voor een gemeente, is het daarom van onschatbare waarde 
om naar Israël toe te gaan. Natuurlijk kun je veel lezen over 
het land, maar de Bijbel gaat op een nieuwe manier voor 
je leven als je zelf het landschap ervaart, het klimaat, de 
afstanden, de hoogteverschillen, als je de planten en bomen 
ziet, de ligging van steden en dorpen, noem maar op. Mij 
heeft het enorm geraakt om in het dal te staan waar David 
streed met Goliath, om te wandelen door de watertunnel die 
koning Hizkia liet aanleggen en om te ervaren hoe een rots 
een schuilplaats kan zijn, namelijk een beschutting tegen de 
brandende zon in de woestijn.

Geografische aanduidingen
Mijn bezoeken aan Israël hebben me veel meer opmerk-
zaam gemaakt op geografische aanduidingen in de Bijbel. 
Daardoor ontdekte ik ook verbanden die ik eerder niet zag. 
Datzelfde Jericho waar Jezus overnacht bij een tollenaar, was 
ook de plaats waar twee vertegenwoordigers van Israëls God 

overnachtten bij een prostituee. Van deze vrouw, Rachab, 
werd het huis gespaard: letterlijk haar woonhuis en figuurlijk 
haar familie. Jezus, de verre Nakomeling van Rachab, zegt 
tegen Zacheüs: “Heden is aan dit huis redding geschonken, 
omdat ook deze een zoon van Abraham is.”
Of een ander voorbeeld: als Jona geen zin heeft om Ninevé 
te waarschuwen voor Gods oordeel, vlucht hij voor God via 
Joppe (Jaffa). “Ik wist immers dat U een genadig en barmhar-
tig God bent”, zegt hij later. Hij wilde het goede nieuws dat 
God redding aanbiedt niet naar de heidenen brengen. Het is 
datzelfde Joppe waar Petrus later te gast is bij Simon de Leer-
looier. Op die plek krijgt hij het visioen, waarmee God hem 
over de streep trekt om het Evangelie aan de heidenen te 
gaan verkondigen. Opmerkelijk is in dat verband hoe Petrus 
heet: ‘Simon Bar Jona’, Simon, de zoon van Jona. 

Omringd door het Joodse volk
Op nog weer een andere manier is een bezoek aan Israël van 
grote waarde voor de prediking: nergens anders ter wereld 
word je zozeer omringd door het Joodse volk. Je kunt in 
Nederland predikant of voorganger zijn zonder ooit een 
Jood tegen te komen, en dus zonder ooit te worden uitge-
daagd om na te denken over de vraag hoe onze positie is ten 
opzichte van het Joodse volk. Een bezoek aan Israël maakt je 
bescheiden: je beseft des te meer dat in bijbels licht dáár het 
centrum van de wereld ligt, en dat wij wonen ‘aan het uiter-
ste der aarde’. Israël is de wortel, wij als niet-Joodse christe-
nen zijn wilde takken, geënt op deze edele olij oom.
Wie Yad Vashem, het Holocaustherdenkingsmuseum in 
Jeruzalem, bezoekt, begrijpt zoveel beter waarom veel Joden 
onoverkomelijke moeite hebben met Jezus: de eeuwen door 
zijn zij in de naam van Jezus vervolgd en vermoord. En als 
je Yad Vashem verlaat, besef je des te meer het wonder van 
de staat Israël: God die na negentien eeuwen van omzwer-
vingen Zijn volk weer liet wonen in het eigen land. Als je 
vervolgens bussen ziet vol Brazilianen, Koreanen, Australiërs, 
Nigerianen, Russen, Amerikanen, Duitsers, die allemaal door 
Jezus verbonden raakten met Israëls God en die nu net als jij 
op pelgrimsreis zijn, dan besef je dat werkelijkheid geworden 
is wat God zei tegen Abram: “In u zullen alle geslachten van 
de aardbodem gezegend worden” (Genesis 12:3).

René van Loon is PKN-predikant in Rotterdam.
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Israël bezoeken is van  
onschatbare waardeIs er nog hoop?

Even ga ik graag met u terug naar 
1980. In Damascus zetelde het Arab 
Boycot O�ce. Deze Arabische orga-
nisatie moest ervoor zorgen dat elke 
onderneming die zaken wilde doen 
met Israël waar ook ter wereld, op 
een zwarte lijst terechtkwam. Zulke 
bedrijven mochten geen zakendoen 
met Arabische landen.
 
Onze brandstof kwam (en komt nog 
steeds) voor het grootste deel uit 
het Midden-Oosten. Nederland had 
destijds nog vers in het geheugen de 
olieboycot omdat een theatergroep 
het gewaagd had om een liedje op de 
markt te brengen: Kiele, kiele Koeweit. 
Ook gaven in die tijd Nederlandse 
ondernemingen in de scheepvaart 
en industrie zogenaamde ‘niet-Jood-
verklaringen’ af. Ze verklaarden dat 
hun medewerkers niet Joods waren. 
Ze konden anders geen zaken blijven 
doen. Ook had de Arabische wereld 
ervoor gezorgd dat de Verenigde 
Naties hadden ingestemd met de 
resolutie dat zionisme gelijkstond 
aan racisme. Onder de dreiging van 
olieboycots hadden vele landen 
ingestemd met deze resolutie. De 
druk werd opgevoerd om de Joodse 
staat buiten te sluiten en zo te laten 
verdwijnen. 

Methodes van toen zien we nu weer 
aan vele kanten opborrelen, en wat 
kunnen u en ik daar nu aan doen? In 
1980 besloten een aantal zakenlieden 
om Christenen voor Israël en Israël 
Producten Centrum op te richten. 
Om een antwoord te geven op het 
anti-Israëlsentiment in kerken. Om 
iets te mogen laten zien van Gods 
onwankelbare trouw aan Zijn eigen 
volk. Om in de praktijk te brengen 
wat de profeet Jesaja zegt: “Troost, 
troost mijn volk”.

Gelukkig hoorden veel christenen die 
oproep. Zij hebben zich achter Israël 
opgesteld. Zo begon al het Israël-
werk dat we nu mogen doen met de 
consulenten van het Israël Producten 
Centrum die eropuit trekken of hun 
huis openstellen om over Israël te 
spreken en Israëlische producten te 
verkopen. Nog altijd vervullen zij een 
belangrijke functie. Het zou mooi 
zijn als u dit jaar uw producten voor 
de feestdagen in Israël koopt. Maar 
wat u eigenlijk nog beter kunt doen, 
is u aanmelden als Israëlconsulent(e). 
Het zou geweldig zijn als Israël er 
ambassadeurs bij krijgt, die produc-
ten verkopen en getuigen van Gods 
trouw aan Zijn volk, zodat christenen 
oog krijgen voor wat de God van 
Israël in onze dagen doet.

‘Als je predikant wordt, moet je echt een keer naar Israël.’  
Dat was het advies van mijn moeder. Toch schoof ik het lang voor mij uit.  

Inmiddels begrijp ik maar al te goed wat ze bedoelde. 
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» rvoordt@cvi.nl

Een groep christenen op bezoek in Jeruzalem bij een uitkijkpunt vanaf de Olij�erg. | Foto: Flash90
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Bevriend met Ghana

Premier Benjamin Netanyahu 
ontmoette afgelopen maand de 
Ghanese minister van Buitenlandse 
Zaken Shirley Ayorkor Botchwey in 
Jeruzalem. Ghana was het eerste 
Afrikaanse land met diplomatieke 
banden met Israël. De landen willen 
nu de samenwerking versterken door 
een nauwere economische samen-
werking. Netanyahu heeft tijdens zijn 
premierschap veel landen bezocht 
en vriendschappelijke relaties gelegd. 
Afrika was hierbij zijn prioriteit. | Foto: 

GPO

Aanslagen voorkomen
De Israëlische binnenlandse veilig-
heidsdienst Shin Bet liet afgelopen 
maand weten dat afgelopen jaar 
480 aanslagen zijn voorkomen, 219 
Hamascellen zijn opgerold en 590 
zelfstandige aanslagplegers opge-
pakt. Meer dan duizend potentiële 
aanslagen in Israël voorkomen dus.

Facebook
Facebook maakte in november 
bekend dat het beter is geworden in 
het weren van haatzaaiende berich-
ten. Met behulp van kunstmatige 
intelligentie verwijdert en blokkeert 
Facebook twee keer zoveel berich-
ten en accounts die bijvoorbeeld 
antisemitisme verspreiden. Daarmee 
is het probleem nog niet opgelost. 
Nog altijd wordt Facebook veelvuldig 
misbruikt om Jodenhaat te promoten.

Meer jachthavens

Het ministerie voor Transport wil 
negen nieuwe jachthavens langs de 
Middellandse Zeekust aanleggen. Het 
aantal aanlegplaatsen zou van een 
kleine drieduizend uitgebreid worden 
naar ruim tienduizend. Het plan 
roept felle reacties op bij het publiek 
en milieuactivisten. | Foto: Flash90

Antisemitisme VS
Het aantal antisemitische incidenten 
in Amerika lag in 2017 anderhalf keer 
hoger dan in het jaar ervoor. De Anti 
Defamation League, die het antise-
mitisme in de VS monitort, telde 1986 
incidenten in 2017. Velen wijzen naar 
president Trump om deze toename te 
verklaren. De meeste antisemitische 
uitingen op het web kwamen echter 
uit linkse hoek.

Tsjechische tweespalt
Over enkele dagen zal de Tsjechische 
president Milos Zeman een staatsbezoek 
brengen aan Israël. Daarbij zal hij het 
‘Tsjechisch Huis’ openen in Jeruzalem, 
waar enkele Tsjechische overheidsin-
stanties, zoals een handels- en toeris-
me-agentschap zullen worden gevestigd. 
De Europese lidstaat staat positief tegen-
over Israël en president Milos Zeman is 
hiervan een uitgesproken voorstander. 
Hij beloofde dan ook al eerder zich te 
zullen inspannen om de verhuizing van 
de Tsjechische ambassade van Tel Aviv 
naar Jeruzalem te bespoedigen. 

De Tsjechische regering erkende Jeruza-
lem vorig jaar al als Israëls hoofdstad, in 
navolging van de Amerikaanse regering, 
en sprak in september de intentie uit om 
de ambassade naar Jeruzalem te ver-
huizen. Het Tsjechisch Huis is daarvan 
een eerste stap. Tegelijkertijd houdt de 
regering vast aan de Europese lijn, waar-
in Jeruzalem hoofdstad moet worden 
van zowel Israël als een toekomstige 
Palestijnse staat. De Tsjechische premier 
heeft zich eerder uitgesproken tegen een 
verplaatsing van de ambassade.  
| Foto: Flash90
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Droom wordt werkelijkheid
Vlak na hun huwelijk nu meer dan 25 jaar geleden verlangde het jong echtpaar  

Tatiana en Volodya om naar Israël te gaan. Maar omdat je een schriftelijke o�ciële  
toestemming van je ouders nodig hebt om Oekraïne te kunnen verlaten en die  

niet werd gegeven, werd hun droom maar opgeborgen.

De ouders wilden niet dan hun kinderen Oekraïne zouden 
verlaten naar een toch onbekende bestemming. Het was 
ook toen nog maar net dat de Sovjet-Unie uiteen viel en de 
toekomst op alle gebied onzeker was, plots van de ene op de 
andere dag was aan alles gebrek en moest je zelfs uren in de 
rij gaan staan om brood te kopen. Om dan je (meerderjarige) 
kinderen te laten gaan, daar waren veel ouders niet klaar 
voor.

Inruil
Tatiana werkte in de medische wereld en Volodya bij een 
veiligheidsfirma en vooral in het begin was het heel normaal 
dat lonen met maanden vertraging of zelfs helemaal niet 
werden uitbetaald. Het jonge gezin kreeg een zoon, Ivan, en 
hij was de aanleiding dat vele jaren later hun droom toch nog 
werkelijkheid zou worden. Via het geboorterechtprogramma 
kreeg Ivan de kans om tien dagen naar Israël te gaan om het 
land samen met een groep jongeren uit Oekraïne te verken-
nen. Zijn ouders vonden het een unieke gelegenheid, maar ze 
hadden nooit gedacht dat Ivan bij thuiskomst zei: “Ik ga mijn 
geboorteland inruilen voor mijn thuisland.” De papieren 
werden geregeld, toestemming van de ouders inbegrepen, 
en in april van dit jaar vertrok de 21-jarige Ivan voorgoed. Hij 
studeert nu Hebreeuws en combineert dit met werken.

Buschauffeursopleiding
Enkele maanden later gingen Tatiana en Volodya voor een 
gesprek naar het Joods Agentschap in Zhitomir en kregen 

daar van Elia, de plaatselijke vertegenwoordiger, te horen 
dat in december een speciaal programma zou starten voor 
een tien maanden durende opleiding tot buschauffeur en dat 
Volodya daarvoor in aanmerking zou komen. Ook weer een 
unieke gelegenheid die Israël biedt aan de nieuwkomers. Er 
werd dan ook niet lang over nagedacht. Met het groeiend 
antisemitisme, de onzekere toekomst in Oekraïne werd het 
maken van de keuze om te vertrekken erg makkelijk.

Vertrek
Ik kon hen vertellen dat Christenen voor Israël het mede 
mogelijk maakt dat die opleiding tot buschauffeur al voor 
het derde jaar op rij zal plaatsvinden. Op 4 december zullen 
26 gezinnen (bijna honderd personen in totaal) vertrekken. 
Een week later zal in Kiryat Yam, vlakbij Haifa de buschauf-
feursopleiding van start gaan.

Hoewel Tatiana en Voldoya nerveus zijn, beseffen ze toch 
dat hun droom na zovele jaren eindelijk werkelijkheid zal 
worden! Onze chauffeurs zullen zo de Heere het wil deze 
toekomstige chauffeurs veilig en wel brengen naar de lucht-
haven voor hun vertrek naar huis.

»  Hulp bij de terugkeer naar Israël kost voor Joden in  
Oekraïne € 135, Joden in Frankrijk € 400, en Joden  
uit India € 900. Uw bijdrage is welkom op  
NL38 ABNA 0529 310 252 van Christenen voor Israël  
en voorzie het van de juiste omschrijving. 

Tatiana en Volodya bij het Joods Agentschap in Zhitomir wijzen op een kaart van Israël Kiryat Yam aan, waar Volodya een buschauffeursopleiding zal 

gaan volgen. | Foto: CvI
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Busritje  
Jeruzalem
Het is vrijdagmiddag en met enige 
moeite prop ik mijzelf in de overvolle 
bus op weg naar huis. Even wat men-
sen dichter tegen elkaar aandrukken 
en dan kan ik mijn rechterbeen ook 
neerzetten. De deuren sluiten en de 
bus rijdt weg. Ik kijk om mij heen en 
zie wel vijf buggy’s met kinderen en 
een stuk of zes zwangere vrouwen. 
Een militair met een groot geweer 
maakt plaats voor een van de vrou-
wen. De bus remt onverwacht hard 
en van achter uit de bus wordt er 
naar de buschauffeur geschreeuwd. 
Als ik uit het raam kijk, zie ik een 
rood stoplicht en een hoop toeteren-
de auto’s dus er is niets aan de hand. 
Terwijl ik het verkeer gadesla, zie ik 
vanuit mijn ooghoeken dat er alweer 
een nieuw eettentje is geopend. 
Mensen staan er in de rij, dus wie 
weet is het een aanrader dit keer. Ge-
lukkig begint er weer wat beweging 
te komen in het verkeer en ik nader 
mijn bestemming. Dan de volgende 
uitdaging, uitstappen terwijl nieuwe 
passagiers zich weer in de bus prop-
pen. Ik sta nog maar net op de stoep 
als de deuren zich achter mij sluiten 
en de bus wegscheurt.

Als mij wordt gevraagd naar enkele 
dingen die mij opvallen aan het leven 
in Israël in vergelijking met Neder-
land dan is het hierboven beschreven 
busritje een duidelijk verschil. Het 
verkeer in Nederland wordt ook 
steeds drukker, maar hier in Isra-
el wordt er ook nog eens continu 
getoeterd. Niet dat het wat helpt, 
maar je kunt in ieder geval uiting 
geven aan je gevoelens. De Neder-
landse autobezitter is vaak ‘allergisch’ 
voor een krasje of een deukje in de 
auto, zo niet hier in Israël. Auto’s met 
butsen en krassen zijn normaal in het 
straatbeeld.
Verder vind ik het opvallend om te 
zien hoe de maatschappij is ingericht 
op kinderen. Het gemiddeld aantal 
kinderen per gezin ligt veel hoger 
dan in Nederland. In Jeruzalem zie ik 
overal kinderen en zwangere vrou-
wen, en speelplekken. 
Het lijkt hier in Israël ook makkelijker 
te zijn om bijvoorbeeld een eettentje 
of een winkeltje te starten dan in 
Nederland. En als het dan niet loopt, 
stoppen ze er gewoon weer mee, op 
zoek naar een volgend project!

Gastcolumn
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Julia Burgers 
» gastcolumn@cvi.nl

Geen slachtoffer
Deze maand had ik het voorrecht om Kay Wilson te in-
terviewen. Het resultaat daarvan leest u op pagina 9 van 
deze krant. Een sprankelende vrouw vol levenslust, maar 
met een vreselijke gebeurtenis in haar geschiedenis. Ze 
werd door terroristen bijna vermoord en moest toezien 
hoe haar beste vriendin werd afgeslacht. Toch weigert ze 
om in de slachtofferrol te blijven zitten. Dat staat niet op 
zich, zoals ze zelf al aangeeft, Israël is een natie van over-
levenden, niet een land vol slachtoffers. Het Joodse volk 
kiest altijd voor het leven. Het is indrukwekkend om ie-
mand dat zo te horen zeggen, maar dit keer besefte ik me 
dat dat ook van mij een verandering in houding vraagt.

Slachtofferschap roept bij omstanders medelijden op en 
de wens om te helpen. Dat is op zich een prachtig mecha-
nisme, waar schitterende dingen uit voortkomen. Denk 
aan de indrukwekkende respons bij een ramp. De hulp-
vaardigheid zit mensen gelukkig nog diep in het bloed. 
Maar er bestaat, denk ik, ook zoiets als een hulpverle-
nersmentaliteit, een basishouding tegenover anderen, die 
in feite een ongelijkheid inhoudt. Jij als hulpverlener, de 
ander als slachtoffer. Die mentaliteit is prima zolang er 

sprake is van hulpbehoevendheid, maar als een slachtof-
fer zijn slachtofferrol afwerpt, is er ook geen hulpverlener 
meer nodig.

En daar wringt de schoen een beetje. Die hulpverlenersmen-
taliteit zit namelijk heel prettig. Het geeft me een gevoel van 
waarde. Je mag van betekenis zijn. Het geeft me een goed 
gevoel over mezelf. Het voelt ook fijn dat iemand me ’nodig 
heeft’. Die verhouding van a�ankelijkheid is echter niet 
meer eerlijk als er geen sprake meer is van slachtofferschap.

Hoe zit dat met mijn houding naar Israël? Kan ik Israël 
volledig waarderen als ik het vooral beschouw als een uit de 
as van de Holocaust voortkruipende natie? Als ik alleen maar 
oog heb voor de trauma’s door terreur en de voortdurende 
bedreigingen van alle kanten? Of bekijk ik Israël dan alleen 
maar vanuit een hulpverlenersmentaliteit?
Het interview met Kay Wilson maakte mij duidelijk dat ik 
geen slachtoffer tegenover me had, maar iemand die vanuit 
haar ervaringen enorm veel wijsheid had te delen. Is het zo 
ook niet met Israël? Willen wij daarvan leren? Of willen we 
vooral ’nodig zijn’?

Een schandaal. Zo noemt de 
publicist Joseph Croitoru volko-
men terecht de extremistische, 
islamistische agitatie die dezer 
dagen op Turks territoir tegen 
de staat Israël wordt bedreven. 
En dat nog wel in een NAVO-
land, een toetredingskandidaat 
van de Europese Unie ...

Dat er sprake is van een georkestreer-
de Turkse campagne tegen de Joodse 
staat illustreert de oproep van Ali 
Erbas, hoofd religieuze zaken (Diya-
net), om de islamitische gelederen te 
sluiten tegen “de barbaarse bezet-
ting” van Jeruzalem, waar “tirannen 
vandaag onschuldige mensen doden”. 
Veelzeggend ook heet Jeruzalem in de 
slogans van de Turkse jeugdvereniging 
Irade “Onze Al-Aqsa, niet hun tem-
pel”. Een regelrechte loochening van 
de Joodse aanspraak op Jeruzalem.

Hoe steekt de Turkse campagne tegen 
Israël precies in elkaar? Enerzijds 
gebeurt dat door moslims aan te moe-
digen naar het “islamitische Jeruzalem” 
te pelgrimeren, inclusief provocatieve 
demonstraties op de Tempelberg met 
Turkse vlaggen en foto’s van president 
Erdogan. Want niet voor niets vereren 
Arabische islamisten het Turkse 
staatshoofd als de ‘nieuwe Saladin’, de 
‘nieuwe bevrijder’ van Jeruzalem, een 
historische verwijzing naar de Koerdi-
sche (!) veroveraar van Jeruzalem op de 
kruisvaarders in 1187.
Ondertussen cultiveert de Turkse 
staat op eigen grondgebied diverse 
verenigingen van militante islamisti-
sche rechtsgeleerden. Zo zetelt onder 
andere de ‘Vereniging van Palestijnse 
geleerden in de diaspora’ sinds 2015 in 
Istanbul. Voorzitter is de Hamas- 
ideoloog Nawaf al-Takruri. Voor  

militante islamisten geldt Takruri als 
een autoriteit vanwege diens pamflet 
uit 1997 waarin hij zelfmoordaanslagen 
(’martelaarsoperaties’) op Israëlische 
burgers religieus rechtvaardigt. Extre-
mist Takruri is intussen kind aan huis 
in Turkse regeringskringen. Op een 
conferentie in het voorjaar van 2017 in 
zijn gastland claimde Takruri dat “Is-
raëli’s massamoorden hebben begaan 
op duizenden Palestijnse kinderen in 
de scholen van Gaza, het Westelijke 
Jordaanland en Libanon”.

Nog een ander prominente vertegen-
woordiger van Hamas, de islamweten-
schapper Abdelfatah al-Awaisi, maakt 
momenteel carrière in Turkije. Hij is 
de bedenker van een nieuwe ‘acade-
mische studierichting’ die o¤cieel 
luistert naar de naam ‘Islamic Jerusa-
lem Studies’. Doel van deze discipline 
is historie en religieuze betekenis van 
de ‘heilige stad’ van ‘vervalsingen’ van 

westerse en Israëlische oriëntalisten  
te reinigen. 
Thans leidt Awaisi het nieuwe ‘Onder-
zoekscentrum voor Jerusalem Studies’ 
dat eind juli dit jaar aan de Universiteit 
voor Sociale Wetenschappen in Ankara 
is toegevoegd. Het spreekt voor zich 
dat in de spreekbuis van Awaisi, het 
tijdschrift Journal of Islamic Jerusalem 
Studies de oudtestamentische overle-
vering en de historische betrekkingen 
van Joden met Jeruzalem of helemaal 
niet worden genoemd, of als zionisti-
sche propaganda worden belasterd.

Binnenkort buigt het Europees  
Parlement zich over een nieuw  
rapport-Turkije.. Daarin moet klip- 
en-klaar de geestverwantschap van 
de Turkse autoriteiten met extremis-
tische Palestijnse krachten aan de 
kaak worden gesteld, evenzo Erdo-
gans hetze tegen de enige stabiele 
staat in de regio, Israël.
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Erdogan, nieuwe beschermheer van de Tempelberg

De Turkse president Reccep Tayip Erdogan.
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Canadese excuses
In mei 1939 vertrok de oceaanstomer 
M.S. St. Louis met aan boord 907 
Duitse Joden die hopeloos op zoek 
waren naar een veilige haven. Maar 
na aangelegd te hebben in Cuba, 
Amerika en Canada, moest het schip 
onverrichter zake terugkeren naar 
Duitsland. Velen aan boord werden 
vermoord in de Holocaust. Afgelopen 
maand verontschuldigde de Canade-
se premier Justin Trudeau zich voor 
Canada’s houding: “Wij hebben spijt 
van Canada’s hardvochtige reactie. 
We weigerden te helpen, terwijl we 
dat hadden kunnen doen.”

Dodelijke snelweg

Israëls langste snelweg is de autorou-
te 90. 480 kilometer asfalt van Me-
tula, in het uiterste noorden, via de 
Jordaanvallei, langs de Dode Zee en 
door de woestijn, langs de grens met 
Jordanië, tot aan de zuidelijkste stad, 
Eilat. Omdat de weg relatief weinig 
gebruikt wordt, wordt er weinig in 
geïnvesteerd. Veel stukken hebben, 
behalve dan een nieuw laagje asfalt, 
geen enkele veiligheidsvoorzieningen. 
Sinds 2003 vielen er 233 doden en 700 
zwaargewonden bij ongevallen. De 
regering overweegt vangrails tussen 
de weghelften te plaatsen op gevaar-
lijke trajecten. | Foto: Flash90

Ethiopische immigrant

De achttienjarige Sintayehu Shafrao 
uit Ethiopië deed dit jaar mee aan 
de jaarlijkse Bijbelwedstrijd in Israël 
– en won. Hij moest beloven na 
afloop terug te keren naar Ethiopië, 
want Israël heeft de immigratie van 
Ethiopiërs die Joodse wortels claimen 
te hebben, stopgezet. Maar na enkele 
ontmoetingen met ministers en 
beleidsmakers mocht de Ethiopische 
tiener toch blijven en in november 
mocht ook zijn familie naar Israël ko-
men. Dat kon doordat onze stichting 
Christenen voor Israël hiervoor het 
initiatief nam via de o�ciële instan-
ties. Shafrao riep de regering op om 
ook de achtduizend Joden die nog in 
Ethiopië wachten, te laten immigre-
ren naar Israël. | Foto: Flash90
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De dagen worden korter in december, ook in Israël. Maar acht dagen lang, dit jaar van  

2 tot 10 december, zie je overal voor de ramen de chanoekia, een negenarmige menora staan.  
Ze staan voor het wonder van de olie voor de olielampen in de tempel tijdens dit feest.  
Elke dag van het feest steekt men naast de aansteekhulpkaars een kaarsje meer aan.

Chanoeka is het feest van de inwijding 
van de tempel. Het wordt gevierd ter 
herinnering aan de heugelijke dag dat 
de Makkabeeën de tempel in Jeruzalem 
opnieuw inwijdden, nadat zij de Syriërs 
verslagen hadden, in het jaar 165 voor 
de gewone jaartelling.
De koning van Syrië, Antiochus IV 
Epiphanes, had daarvoor namelijk alles 
verboden wat niet paste in de Griek-
se cultuur. Hij had de Joden daarom 
verboden om de Sjabbat te vieren, 
besnijdenissen uit te voeren en Thora-
onderwijs te volgen. De Makkabeeën 
kwamen hiertegen in opstand en na 
een paar jaar van strijd kon de tempel, 
die de Grieken hadden ontwijd, weer 
opnieuw worden ingewijd. Maar voor 
deze herinwijding had men olie nodig. 
De menora (zevenarmige tempel- 
kandelaar) moest ontstoken worden. 
Volgens het verhaal konden de Joden 
slechts één kruikje bruikbare olie 
vinden, genoeg om de menora één dag 
te laten branden. Door een wonder 
brandde de menora echter acht dagen 
lang. Zolang als het kostte om nieuwe, 
reine olijfolie te persen.

Lichtjesfeest
Na de verwoesting van de tempel in het 
jaar 70 van de gewone jaartelling bleef 
Chanoeka als lichtfeest gehandhaafd. 
Thuis wordt acht dagen lang een lichtje 
aangestoken, elke dag eentje meer. De 
kaarsjes worden aangestoken met behulp 
van een extra lichtje, de sjammasj (die-
naar). Uiteindelijk staan er acht kaarsjes, 
plus de sjammasj, in de chanoekia, een 
negenarmige kandelaar die alleen tijdens 
Chanoeka wordt gebruikt.

Veredelde oliebollen
Tijdens Chanoeka worden veel gerech-
ten gegeten die in olie gebakken zijn, 
ter herinnering aan het wonder van 

Chanoeka. Zoals soefganiot (enkelvoud: 
soefgania) heerlijke met jam gevulde 
bollen. Dit in olie gebakken of gefri-
tuurde gebak lijkt veel op de berliner 
bol. Eigenlijk is het een veredelde 
oliebol. Pas na het uitroepen van de 
staat Israël, in 1948, werd dit gebak 
niet alleen in Israël bekend, maar ook 
in Nederland, samen met de andere 
traktaties in de Chanoekaweek.

De lekkerste
Als je in Israël vraagt waar de lekker-
ste soefganiot te krijgen zijn – en ik 
heb een kleine enquête gehouden – is 
unaniem het antwoord: Roladin. Een 
keten van zesenzeventig banketbak-
kerswinkels verspreid over het hele 
land. Dat klinkt als ‘massaproductie’ 
maar niets is minder waar. Roladin 
gaat voor kwaliteit. “Al onze produc-
ten zijn iedere dag vers en zo origineel 
mogelijk”, vertelt che¡ok Nir, een van 
de drie chef-kok van Roladin. “Met 
Chanoeka eten mensen soefganiot. 
Wij begonnen tien jaar geleden met 
het bakken van bijzondere soefgani-
ot door ze te bedekken met chocola. 
We wilden onze klanten iets anders 
bieden.”

Verrassing
Inmiddels is het elk jaar een verras-
sing wat Roladin nu weer op de markt 
brengt rond Chanoeka. De ingrediën-
ten komen vanuit de hele wereld. En 
ieder jaar presenteert Roladin twaalf 
nieuwe soorten. Die worden zo lang 
mogelijk geheim gehouden, omdat de 
concurrentie nieuwsgierig is. “Ook al 
doen ze ons na, het is onmogelijk om 
de ingrediënten op zo’n korte termijn 
te krijgen”, vertelt Nir grijnzend. “Vaak 
zie je onze ideeën van het voorgaande 
jaar, het jaar daarop in verschillende 
banketbakkerijen verschijnen.”

Richtlijnen voor de 
chanoekia

•  De kaarsen moeten op één 
rechte lijn staan, zowel horizon-
taal als verticaal gezien.

•  De chanoekia moet tenminste 
30 centimeter van de vloer 
staan en bij voorkeur niet hoger 
dan 1 meter. 

•  Zet de kaarsen klaar, aan de 
rechterkant van de chanoekia, 
van rechts naar links.

•  De kaarsen worden aangesto-
ken van links naar rechts.

Gebruiken tijdens 
Chanoeka

•   Geld geven voor tsedaka (geven 
aan liefdadigheid).

•   Kinderen krijgen cadeautjes. 
•  Er wordt gespeeld met een 

tolletje, de sewiewon-trendel.
•  Speciaal in olie gebakken 

Chanoekagerechten worden 
gegeten zoals latkes (aardappel-
koekjes) en soefganiot.

Recept voor  
soefganiot

Ingrediënten
· 375 gram zelfrijzend bakmeel
· 2 eieren
· 300 gram zure room 
· 2 eetlepels suiker
· 1/2 theelepel zout
· 1 pakje vanillesuiker
· Olie om te frituren
· Rode jam om te vullen

Bereiding
Meng alle ingrediënten, behalve 
de olie en de jam, in een kom. Het 
is een zacht deeg. Maak eerst een 
proe¨ol. Misschien moet er nog 
een beetje meel of wat vocht bij. 
Daarna het beslag eetlepelsgewijs 
in de hete olie doen en aan alle 
kanten goudbruin bakken. Snijd 
de soefganiot open en vul met 
wat rode jam. Strooi er vervolgens 
poedersuiker over. 

(Bron: Mijn Joodse Keuken van 
Nanny ten Brink-de Lieme)

De exclusieve soefganiot van Roladin. | Foto’s: Flash90

Foto: Roladin
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Onvoorstelbaar creatief
Ilanot Jeruzalem is een speciaal onderwijsschool met 82 meervoudig complex gehandicapte kinderen 

tussen de 6 en 21 jaar. De toegewijde staf onderzoekt wat een leerling mogelijk zou kunnen leren, 
en dat mag elk kind op zijn eigen tempo. Omdat spastische kinderen vaak grote moeite hebben 

zich te uiten, zijn de creatieve vakken zo belangrijk.

Al achttien jaar lang zwaait Tami de 
scepter in de keramiekklas. Tegen de 
tijd dat de vier leerlingen met de lift 
naar beneden zijn gebracht en geïnstal-
leerd achter hun tafels, is de helft van 
de les al voorbij. Soms haalt de fysio- 
of spraaktherapeut hen ook nog uit 
de les. 
Iedere leerling mag iets maken, hetzij 
alleen, of met hulp. Tijdens de lessen 
krijgt het werkstuk een nieuwe kleur 

toegevoegd, totdat het de oven in kan. 
Dan verschijnen de glanzende, felle 
kleuren die ze uitgekozen hebben. 
Tijdens de sieradenworkshop maken 
zij van klei een kralenhanger die aan 
een keramische pot bevestigd wordt. 
Ten slotte vult de leerling zijn kunst-
werk tijdens de plantenworkshop met 
aarde en een plantje. 

Engelengeduld
Iedere Ilanotleerling heeft zijn eigen, 
unieke persoonlijkheid, die tot uiting 
komt in hun vaak prachtige kunstwer-
ken. Met engelengeduld stimuleren 
de leraressen de leerlingen hun soms 
onvoorstelbare talenten te ontwikke-
len. De schoolgangen hangen vol met 
prachtige schilderijen en de kera-
mieken en andere voorwerpen staan 

uitgestald in een vitrine. Deze worden 
verkocht tijdens bazaars en tijdens 
speciale gelegenheden. Of op bestelling 
gemaakt, zoals een unieke chanoekia 
met verschillende dieren. 

Diepere dimensie
“Ik werk liever met gehandicapte leer-
lingen dan ‘gezonde’”, zegt Tami. “Deze 
kinderen brengen een diepere dimensie 
in mijn leven. Ze zeggen gewoon eerlijk 
wat ze denken. Weet je dat ik door hen 
weer nieuwe energie krijg?” Doordat ze 
geconfronteerd wordt met hun dage-
lijkse strijd om te (over)leven, bekijkt 
ze haar persoonlijke uitdagingen met 
andere ogen. Tami’s beloning is de grote 
glimlach op het gezicht van de leerling 
als hij zijn glanzende, kleurrijke eind-
product laat zien.

Online expositie
Op 9 november was het precies 
tachtig jaar geleden dat in Duitsland 
de Kristallnacht plaatsvond. Om dit 
te herdenken plaatste Yad Vashem 
een online expositie op zijn website 
met onder meer de getuigenissen van 
mensen die het meemaakten. De ex-
positie is te bekijken op yadvashem.
org/yv/en/exhibitions/kristallnacht/
index.asp.

Tienermars

Ruim 150 tieners uit de Israëlische 
dorpen rondom de Gazastrook 
liepen in november in een mars van 
negentig kilometer naar Jeruzalem. 
De jongeren zijn opgegroeid onder 
de dagelijkse dreiging van raketten, 
brandbalonnen of -vliegers die vanuit 
Gaza op hun huizen, scholen en om-
geving worden afgevuurd. De tieners 
eindigden hun tocht in het park voor 
de Knesset. Met de mars willen ze 
hun punt duidelijk te maken. Ze eis-
ten échte verandering, een praktische 
oplossing en een betere toekomst. 
| Foto: Flash90

Voetbal en Sjabbat
Toen een Israëlisch nieuwsprogram-
ma zijn kijkers vroeg hoe ze aankeken 
tegen belangrijke voetbalwedstrijden 
op de Sjabbat, werden ze verrast. 
Hoewel een kleine minderheid van de 
voetbalfans Sjabbat houdt, vond ze-
ventig procent van de respondenten 
dat er geen wedstrijden op Sjabbat 
gehouden zouden moeten worden. 
Niet alleen om religieuze fans de 
gelegenheid te geven de wedstrijden 
bij te wonen, maar ook om religieuze 
spelers niet te dwingen op Sjabbat te 
moeten spelen.

Erfgoed in Kaapverdië

Na jaren van zorgvuldige restauratie 
waren twee Joodse begraafplaatsen 
op de Kaapverdische eilanden afgelo-
pen maand weer in ere hersteld. De 
restauratiewerkzaamheden werden 
gecoördineerd door een Joodse 
organisatie, maar het geld voor de 
restauratie kwam van de Marokkaan-
se koning Mohammed VI. Tot 1975 
maakten de Kaapverdische eilanden 
deel uit van Marokko. | Foto: Flash90

De vitrine met kunstwerken van Illanot. Tami (links) met haar collega Lori.

Puzzel mee
Test uw kennis van Israël en van Israël Aktueel! Op onze web-
site vindt u een puzzel die als het ware een speurtocht door 
onze krant is. Een uitstekende kans om meer te leren over 
Israël en nog gezellig ook om zo eens een koude winteravond 
door te brengen. U vindt de puzzel op cvi.nl/puzzel.

kort nieuws
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Boekbespreking

Het zwaard van de woestijn
Dat Israël zeventig jaar bestaat was 
niet altijd een zekerheid voor diens 
inwoners. Vooral niet in de beginjaren. 
Het boek Het zwaard van de woestijn
beschrijft het waargebeurde verhaal 
hoe de slag om kibboets Jad Morde-
chaj door de inval van het Egyptische 
leger in 1948 verliep.

Het boek verscheen eerder al in het Engels (1965). Het is geen een-
op-een vertaling, maar omgezet tot een goed lezend verhaal. De kern 
ervan is het oorlogsverslag over de laatste dagen (19-24 mei 1948) van 
de verdediging van een kibboets gelegen vlakbij de noordgrens van de 
Gazastrook. Eerst wordt verteld hoe de kibboets ontstond en wat de 
voorgeschiedenis was van de vorming van een Joods nationaal tehuis 
vanaf 1936.
In het boek worden de oorlogshandelingen tot in detail beschreven, 
waaruit blijkt hoezeer de Poolse kibboetsniks betrokken waren bij het 
voortbestaan van hun thuis. Dat thuis betrof niet alleen de kibboets, 
maar ook de pas opgerichte staat Israël. Jammer is wel dat dit boek 
uitsluitend een seculier streven beschrijft, terwijl er zeker ook een 
religieus element was aan de ona� ankelijkheidsstrijd voor de staat 
Israël. Een plattegrond van de kibboets was handig geweest. Achter 
in het boek is een verklarende woordenlijst opgenomen, maar ook 
in de tekst wordt wat modern Hebreeuws aangeleerd. (Marco van 
Putten)

Larkin, M. en S. van Leeuwen; Het zwaard van de woestijn; Den Hertog, 
Houten; € 17,50. Te koop bij het Israël Producten Centrum

Kaarslichtbezoek
Deze komende kerstvakantie heeft u de mogelijkheid om de 
Portugese synagoge in Amsterdam ’s avonds te bezoeken. En 
dan gaan niet de spotjes aan, maar de honderden kaarsen 
in de koperen kroonluchters. Het is sowieso uniek om een 
gebouw te kunnen bekijken dat niet van elektrisch licht is 
voorzien - of van verwarming -, maar dat het de Portugese 
synagoge is, maakt het extra speciaal. Het gebouw ademt 
authenticiteit, historie en vakmanschap. De sfeer is adembe-
nemend, alleen kaarslicht, verder niets.

De avondopenstelling is op 27 december van 17.00 tot 22.00 
uur. Kaarten van tevoren kopen is aan te raden, via jck.nl/
evenementen.

“Op de Ilanot school wordt maar weinig als van-
zelfsprekend beschouwd. Vaak wordt hier zelfs 
de kleinste gebeurtenis gezien voor het wonder 
dat het is.” | Foto’s: Petraan der Zande

Foto: Massimo Catarinella/Wikimedia Commons



interview

Een beetje hoop voor Europa

Met lange, gekartelde machetes staken de terroristen 
meermaals op Kay en Kristine in. Kay herinnert zich 
alles. In de ultieme wil om te overleven, speelde ze 
dood, maar moest toezien hoe haar vriendin werd 
afgeslacht. Van wat volgde, herinnert Kay zich het 
besef dat ze alleen nog maar hoefde te sterven. Het 
lukte haar, nadat de terroristen waren vertrokken, op 
te staan. Ze liep anderhalve kilometer terug naar de 
parkeerplaats, in de hoop dat de politie haar lichaam 
sneller zou vinden. Maar ze werd opgevangen door 
een aantal gezinnen en overleefde. De Palestijnse 
Autoriteit betaalt de de moordenaars nog steeds een 
riant salaris.

Hoe is het voor je om keer op keer je verhaal te vertellen?
“Het is niet therapeutisch voor me. Maar ik vertel het 
om te getuigen van wat gebeurde, om de naam van 
mijn vriendin te herdenken en om te strijden tegen 
de beloning van terroristen en moordenaars. Dit is 
wat er gebeurt. Als ik mijn verhaal vertel, schakel ik 
als ’t ware uit. Maar naderhand, een dag of twee later, 
voel ik me uitgeput, mentaal. Dan heb ik rust en stilte 
nodig. Vier, vijf dagen. En dan gaat ’t weer.”

Je lijkt mensen te willen doordringen van wat er met je 
gebeurde en ook van de gevolgen.
“Ja, omdat mensen vaak alleen het fysieke zien van een 
terreuraanslag en denken: oh, die verloor een been. 
Maar ze staan niet stil bij het levenslange trauma dat 
erbij komt kijken. Mensen beseffen niet wat het met 
je doet als je iemand vermoord ziet worden. Iets in je 
sterft en je kunt het nooit meer opwekken. Iets heiligs 
wordt ontheiligd.”

Je noemt jezelf geen slachtoffer, maar overlevende. 
“Na de aanslag was er niemand in Israël die me behan-
delde als ‘slechts een slachtoffer’. Israël is een collectief 

van overlevenden. Zeventig jaar geleden kwamen 
mensen in pyjama’s uit Auschwitz en bouwden dit 
land op. Het Joodse volk heeft altijd gekozen voor het 
leven.
Medelijden kent ook een houdbaarheidsdatum. 
Niemand houdt van een klager. Ik ook niet. Maar als je 
kijkt naar het ‘Palestijnse verhaal’, dan zie je echt een 
industrie van slachtofferschap. Israël krijgt overal de 
schuld van. En dit voedt een cultuur van haat, waar-
door iets gruwelijks als de moord op Kristine Luken 
mogelijk werd.”

Je schreef naar aanleiding van de westerse reactie op 
de terreur in Parijs over “kaarsen brandende, bloemen 
snuivende, ‘Imagine’ zingende Europeanen” die weleens 
wat kwader zouden mogen zijn. 
“Ik denk dat we het kwaad meer moeten haten. Ik 
richt mijn haat op diegenen die Kristine vermoordden, 
op de Palestijnse Autoriteit die de cultuur schept 
waarin zulke moordenaars worden gekweekt, op 
de regeringen van Nederland en andere landen die 
de vergoedingen aan zulke terroristen betalen. We 
moeten het kwaad haten, het niet willen tolereren en 
uitroeien uit onze samenleving. Maar ik haat niet alle 
Arabieren. Ik hoop altijd Arabieren te ontmoeten die 
vriendschap willen sluiten. En dat is ook gebeurd.”

Hoe heb je die gevonden? Ga je daar naar op zoek?
“Inmiddels wel. Het begon toen ik een Arabische 
moslim bij mij thuis liet onderduiken, Mohammed 
Zoabi. Hij vluchtte voor zijn omgeving en ik gaf hem 
onderdak. En toen dat nieuws uitlekte, benaderden 
anderen mij, omdat ze zagen dat ik een vriendschap-
pelijke houding had. Mensen die geen genoegen 
nemen met het Palestijnse slachtofferverhaal, maar 
streven naar normalisatie, naar vrede. Zij zijn mijn 
vrienden geworden.”

Zie je meer tekenen van normalisatie tussen Joden en 
Arabieren?
“Het is niet alomtegenwoordig, maar er zijn veel 
voorbeelden van normalisatie. Bijvoorbeeld in Judea 
en Samaria, waar Joden en Palestijnen relatief dicht 
bij elkaar wonen. Daar zie je winkels waar Joden en 
Arabieren komen, fabrieken waar ze samenwerken, 
en daar ontstaan vriendschappen. Je ziet dat de 
mate waarin dit gebeurt, a�angt van de hoeveelheid 
terreur die tegelijkertijd plaatsvindt. Maar de meeste 
mensen verlangen naar vrede. Als het haatzaaien en 
de terreur zouden stoppen, kunnen we morgen vrede 
hebben.”

Welke rol spelen dan die kaarsen brandende Europeanen 
in dit verhaal? Houden wij de haatzaaiing in stand?
“Ja. En dat is werkelijk afschuwelijk. Het is een morele 
obsceniteit, een monsterlijke werkelijkheid, schan-
delijk! Europa heeft geen enkele verantwoording ge-
vraagd van de Palestijnse Autoriteit terwijl zonneklaar 
is dat het geld dat Europa geeft, wordt gebruikt om de 
terreur te verheerlijken, te belonen en aan te moedi-
gen. Er is zoveel politieke correctheid. Als er in Europa 
een terreuraanslag is, dan is ’t altijd een lone wolf, ook 
al staat er IS over z’n hele gezicht getatoeëerd. En dat 
is stom, oneerlijk en heel, héél gevaarlijk.”

Heb je nog enige hoop voor Europa?
“Een klein beetje wel. België heeft zijn steun aan de 
Palestijnse Autoriteit opgezegd. En Denemarken ook. 
En nu wordt het onderwerp ook weer in Nederland 
ter tafel gebracht. Laten we hopen dat er wordt 
geluisterd. Het is opmerkelijk, want dat waren landen 
waar het verzet het sterkste was tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Misschien is er een connectie met het 
verleden. Dus wel een beetje hoop, maar niet veel.”

Op het wereldtoneel lijkt er wel iets te veranderen in de 
houding ten aanzien van Israël. Hoe kijk je daarnaar?
“Het Midden-Oosten is niet Europa. Het is een tribale 
cultuur, een andere mentaliteit, waarin het recht van 
de sterkste geldt. Obama dreigde in Syrië met rode 
lijnen en stuurde oorlogsbodems naar de Middelland-
se Zee, maar toen Assad zijn bevolking vergaste, deed 
hij niets. Maar met Trump heb je iemand die zegt wat 
hij doet en doet wat hij zegt en dat soort leiderschap 
wordt verstaan in het Midden-Oosten. En het feit dat 
Amerika zijn steun aan de PA heeft opgezegd en ook 
de steun aan Unrwa – wat een farce is overigens – 
daar sta ik voor te juichen.” 

Je hebt je ook uitgesproken tegen hatelijke taal tussen 
mensen onderling.
“Woorden beschadigen. En daarom zouden we er heel 
voorzichtig mee moeten zijn. Maar als je tegenwoor-
dig op sociale media je politieke voorkeur laat blijken, 
dan word je meteen met woorden kapotgemaakt. We 
zijn zó snel met ons oordeel. 
Het kwaad maakt mij niet aan het huilen – ik heb 
nooit over de aanslag gehuild –, maar vriendelijkheid 
brengt mij tot tranen. Als iemand vriendelijkheid 
toont, smelt er iets in ons. Er gebeurt iets met je ziel. 
Maar kwaadsprekerij verhardt ons. Daarom moeten 
we zo voorzichtig zijn met wat we zeggen.”

»  Een uitgebreide versie van dit interview leest u op 
cvi.nl/kaywilson
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Kay Wilson. | Foto: CvI

Op een stralende middag in december 2010 werden in de prachtige natuur van de heuvels  
van Jeruzalem de Joodse gids Kay Wilson en haar christelijke vriendin Kristine Luken  

door twee Palestijnse terroristen gegijzeld. Ze werden vastgebonden en een half uur lang  
in onzekerheid gehouden over hun lot. Dertig gruwelijke minuten vol angst, onzekerheid  

en valse hoop op een barmhartige afloop ...

israël aktueel | december 2018 
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Hoe staat het er?

De lachende rabbijn
 

Het is laat in de avond als een meisje het kantoor van rabbijn Moshe Peleg binnenkomt.  
Ze gaat zitten en barst in tranen uit. Geduldig wacht de rabbijn tot het meisje klaar is  

en haar verhaal zal doen, maar er komt maar geen einde aan haar tranen.
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Shorashim

Rabbijn Moshe Peleg startte het 
Shorashimcentrum in hartje Jeruzalem, 
een centrum voor Joodse studie. Maar 
al snel werd hij geconfronteerd met 
vele jongeren die op straat zwierven 
en sliepen in het park. Al snel opende 
hij een slaapruimte voor meisjes en zo 
groeide het centrum uit tot een veilig 
onderkomen en ontmoetingsplek waar 
de rabbijn met een toegewijde staf 
programma’s organiseert. Veel jonge-
ren hebben met hulp van de rabbijn 
gekozen voor het leven en zijn hun 
problemen te boven gekomen.

In sommige vertalingen staat er het voegwoord ‘maar’ 
tussen: “Maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus 
gekomen” (NBV). Staat Jezus tegenover Mozes en staat de 
genade tegenover de wet? De tekst komt uit de zogeheten 
proloog van het evangelie van Johannes (Johannes 1:1-18). We 
moeten haar dan ook in die context lezen. 
De proloog is een soort inleiding op het evangelie, in verhe-
ven taal, bijna als een gedicht. Het gaat over het Woord, dat 
voor de schepping bij God was en waardoor de schepping 
‘geworden’ is. Dat eeuwige Woord van God is “vlees gewor-
den en heeft onder ons gewoond”. Het Woord krijgt gestalte 
in de omgang van God met Israël en wordt vlees en bloed in 
Jezus. Heel het evangelie wil daar getuigenis van zijn. Past 
daarin een contraststelling van wet en genade, van Jezus en 
Mozes?
De vertalers van de NBV beroepen zich op Johannes 7:19 en 
22 en Johannes 8:5, alsof Jezus zich daar tegenover de wet 
van Mozes zou stellen. Het tegendeel is waar. Jezus gebruikt 
wel scherpe woorden. Hij verwijt Zijn gesprekspartners dat 

zij Mozes niet gehoorzaam zijn. Maar de wet getuigt juist van 
Hem, zegt Hij (vgl. ook Johannes 5:46).
Genade en waarheid zijn ook niet nieuw voor Israël. Genade 
en waarheid behoren tot Gods heerlijkheid (Johannes 1:14). 
In het Hebreeuws is dat het begrippenpaar chesed (genade, 
goedertierenheid, liefde, trouw) en emet (waarheid, trouw). 
Mozes mag die heerlijkheid al zien: “Toen de Heere bij hem 
[Mozes] voorbijkwam, riep Hij: Heere, Heere, God, barm-
hartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en 
trouw” (Exodus 34:6, vgl. Exodus 33:22). En Israël zingt ervan: 
“Dan wordt genâ van waarheid blij ontmoet” (Psalm 85:4, 
berijming 1773), in de HSV: “Goedertierenheid en trouw 
ontmoeten elkaar” (Psalm 85:11). 
Het Woord, waarmee God hemel en aarde schiep (Psalm 
33:6) is Zijn wijsheid (Spreuken 8:22). Het openbaart zich in 
de Thora die door Mozes gegeven wordt en krijgt zo gestalte 
in Israël, wordt vlees. Jezus Christus belichaamt Gods blij-
vende trouw aan Zijn verbond met Israël. Jezus is één met 
Israël. Genade en waarheid vervullen de wet.

Mazelen

Sinds het begin van 2018 hebben 
meer dan 1400 Israëli’s de mazelen 
gekregen. Hierbij zijn ook enkele 
doden gevallen, zoals begin novem-
ber nog een achttien maanden oude 
dreumes. Artsen en verpleegkundi-
gen zijn woedend op het ministerie 
van Gezondheid, waar geen goede 
beslissingen zijn genomen om de 
uitbraak van de ziekte te verhinderen. 
Er is nog altijd een tekort aan vaccins. 
| Foto: Flash90

Doodstraf
De Israëlische regering is bezig een 
wet aan te nemen die het mogelijk 
maakt om terroristen te straffen met 
de doodstraf. Hiervoor bestond al 
de mogelijkheid, maar alleen bij een 
unaniem oordeel van drie rechters. 
De nieuwe wet maakt een meer-
derheid van twee tegen één stem 
al voldoende voor een doodvonnis. 
Velen in Israël zijn voorstander van de 
doodstraf voor terroristen.

Veiliger bouwen

Bouwvakkers in Israël hoefden nét 
niet te staken om een veiliger werk-
omgeving af te dwingen. De dreiging 
van een algemene staking in de bouw 
bracht de overheid ertoe om maatre-
gelen te nemen voor meer veiligheid 
in de bouw. Zo worden de Europese 
veiligheidsnormen voor steigerwerk 
ingevoerd, komen er meer veilig-
heidsinspecteurs en zal meer gebruik 
worden gemaakt van veiligheids- 
netten. | Foto: Flash90

Mukhtarwet misbruikt
Toen de staat Israël werd opgericht, 
werd het bestaande rechtssysteem 
gehandhaafd. Veel wetten uit de 
tijd van Britse mandaat bleven zo 
bestaan. Zo stamt bijvoorbeeld de 
wet om het huis van een terrorist te 
verwoesten uit die tijd. Een andere 
wet ligt nu onder vuur. Onder het 
mandaat kon een mukthar, een 
Arabisch hoofd van een gemeen-
schap, bevestigen of een bouwaan-
vraag van een door hem vertrouwde 
persoon kwam. Deze wet word 
momenteel misbruikt om ‘illegaal’ 
te bouwen. Een Knessetcommissie 
vergaderde dan ook onlangs om deze 
wet af te schaffen.

Mozes tegenover Jezus?

december 2018 | israël aktueel

kort nieuws

“Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid  
zijn er door Jezus Christus gekomen” (Johannes 1:17).

Dan doet de rabbijn iets opmerkelijks. 
Hij begint te lachen. Het meisje stokt, 
maar het gelach van de rabbijn kwetst 
haar en daarom huilt ze nog harder. 
De rabbijn blijft echter lachen. Ook 
zijn gelach wordt harder. En zo zitten 
daar in een kantoortje in het centrum 
van Jeruzalem een meisje onbedaarlijk 
te huilen en de rabbijn uitbundig te 
lachen.
De absurde situatie brengt het meisje 
tot bedaren. “Waarom lacht u”, vraagt 
ze? “Waarom huil jij”, antwoordt hij. 
“Ik vroeg het eerst aan u”, zegt ze. “En 
jij antwoordt het eerst aan mij”, kaatst 
hij terug. Het blijft even stil. Dan zegt 
ze: “Omdat het leven #!@* is!” Haar 
woorden hangen even in de lucht. Dan 
zegt ze: “En waarom lachte u nou?” 
“Omdat het leven #!@* is”, antwoordt 
rabbijn Peleg. Ze begrijpt er niets van. 
“Hoe kunt u daar nou om lachen!?” 
Hierop antwoordt de rabbijn: “Als 
het leven is wat jij zegt, dan kun je er 
toch maar het beste van genieten?” 
Boos stormt het meisje hierop uit het 
kantoor van de rabbijn.

Een half jaar later blijft een meisje 
na een bijeenkomst met de rabbijn 
hangen en wacht tot iedereen weg is. 
Dan stapt ze op de rabbijn af. Ze lacht 
en zegt: “Herinnert u zich mij nog?” 
Even graaft de rabbijn in zijn geheu-
gen, maar dan weet hij het weer: “Ah! 

Het huilende meisje.” Lachend knikt 
ze. “Ik wilde u nog bedanken. U moet 
weten dat ik die avond op het punt 
stond om zelfmoord te plegen. Een 
goede vriendin had me daar al een paar 
keer van afgehouden, maar het ging 
gewoon niet meer. Uw woorden deden 
iets met mij. Ik ben na die avond lang-
zaam opgekrabbeld en nu gaat het 
goed met me. Dank u wel!”

“Onze geleerden schreven eens: wie 
een onbekende vrucht niet proeft, 
wordt gestraft”, vertelt rabbijn Moshe 
Peleg. “Daarmee wordt bedoeld dat 
we van dit leven mogen genieten.  

God heeft deze prachtige schepping 
voor ons gemaakt om van te genie-
ten. Als een schaal vol verrukkelijke 
vruchten om van te eten. Ik ontmoet 
zoveel jonge mensen die teleurge-
steld zijn in het leven. Die op allerlei 
manieren in de problemen zitten. Ik 
wil hen als het ware die schaal fruit 
voorhouden. Kijk eens naar jezelf. 
Besef eens wat een geweldig geschenk 
je lichaam is. Wat een prachtig 
geschenk het leven is! Geniet van de 
schepping! Geniet van de natuur, van 
muziek, van vriendschap, van humor, 
van het uitdagen van je intellect! Kies 
voor het leven!”

Rabbijn Moshe Peleg. | Foto: IsraelCNN
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Op weg 
Als je in het vliegtuig stapt richting 
Israël met als uiteindelijk doel Jeruza-
lem, dan is het nog maar de vraag of je 
de werkelijke diepte van je reis beseft. 
Instappen in Nederland en uitstappen 
op de bodem van het heilige land: 
in vijf uren comfortabel de afstand 
overbruggen die voor generaties van 
Joden werkelijk onoverbrugbaar was. 
Eeuwenlang klonk op de Sederavond: 
“Dit jaar nog hier, maar volgend jaar in 
Jeruzalem”. In de getto’s van Oost-Eu-
ropa en Rusland gedacht men de 
uittocht uit Egypte, maar de uittocht 
die men zelf zo vurig wenste was 
onbereikbaar. Fysiek en ook in politiek 
opzicht. Sjalách et ami ... “laat mijn volk 
gaan”, klonk het nog in de twintigste 
eeuw richting de machthebbers in het 
Kremlin. Dat moet je bedenken als je 
op tien kilometer hoogte een maaltijd 
genietend, of misschien wel slapend, 
doezelend, op weg bent naar de stad 
die voor zovelen het middelpunt van 
hun gedachten was en is.

Bedevaartlied 
Het opgaan naar Jeruzalem is het 
centrale thema van Psalm 122. Sjir 
ha-ma’alót luidt het opschrift. Ma’a-
lot is afgeleid van aláh dat opgaan, 
omhooggaan, betekent. Dit treffen we 
ook aan in het ons welbekende woord 
alija, dat opgang betekent. Nu ja, in het 
oude Israël was dat opgaan ook letter-
lijk, immers, Jeruzalem is nu eenmaal 
hoog gelegen. Vers 4 spreekt dan zowel 
over het opgaan als het omhoog-
gaan: aloe sjivteï-jáh zo lezen we ... “de 
stammen des Heren gaan op”. Of de 
pelgrims dat zingend deden omdat 
men verheugd was of dat de levieten, 
die immers voor de muziek zorgden, 
hen zingend en spelend opwachtten, 

staand op de tempeltrappen, is niet 
goed te achterhalen. De Statenver-
taling laat het opschrift onvertaald: 
een Lied Hammaäloth. De NBG zegt: 
bedevaartslied, de NBV spreekt van 
pelgrimslied. De Duitse vertaling van 
Buber/Rosenzweig noemt de psalm 
een Aufstiegsgesang. 

Vrede 
In vers 6, 7 en 8 valt het woord ‘vrede’, 
sjaloom. In vers 6 wordt er een opval-
lende vorm omheen geweven: sja’aloe 
sjlom jeroesjalájiem ... “bidt Jeruzalem 
vrede toe”. Verzoek erom. Let op wat 
hier wordt toegepast: klankherhaling 
die het onthouden gemakkelijk maakt. 
Zoals bijvoorbeeld in ons ‘kant-en-
klaar’ en ‘rust roest’ zien we hier sja’ál, 
sjl en sjalájiem. Deze bewust gekozen 
taalvorm haakt zich snel vast in je 
geheugen en daardoor beklijft ook de 
inhoud.

Nauwkeurig lezen 
De vertaling kan vaak de werkelijk-
heid van de grondtekst niet ‘bijbenen’. 
Maar ook de grondtekst zelf laat de 
diepte van zijn inhoud vaak pas zien na 
ernstig speuren. We lezen vers 8: “Om 
mijn broeders en mijn vrienden wil ik 
zeggen: vrede zij in u.” Daar zien we 
het kleine woordje ‘om’ staan. Nu, dat 
is een slappe vertaling van het lemá’an 
uit de grondtekst. Dat betekent: ter 
wille van. We komen het bijvoorbeeld 
tegen in Psalm 23, vers 3: “Hij leidt mij 
in de rechte sporen, om zijns naams 
wil”. Dus: ter wille van zijn naam. Nu 
is lemá’an verwant aan één van de bete-
kenissen van het werkwoord anáh. Het 
betreft: zich ernstig bezighouden met, 
zich bekommeren om. En nu zijn we 
aangekomen bij wat je een moderne, 
hedendaagse laag van Psalm 122 zou 

kunnen noemen. In Davids tijd zal 
men gelezen en gezongen hebben: “Uit 
bekommernis voor mijn broeders en 
vrienden ...” Maar wat zingen wij?

Een opgangslied voor onze tijd 
De Psalmdichter schrijft zijn lied voor 
de mensen in zijn eigen tijd. Maar wie 
eenmaal in Jeruzalem tijdens het Loof-
huttenfeest langs de weg heeft gestaan 
en gezien heeft hoe groepen mensen en 
delegaties van uit de hele wereld Israël, 
Jeruzalem, een hart onder de riem 
komen steken, digene ziet plotseling 
Psalm 122 voor zich. Delegaties vanuit 
landen als Spanje, Engeland, Frankrijk, 
Kenia, de Filippijnen, Mexico, Brazilië 
en uit vele andere naties trekken voorbij 
in een urenlange mars door de straten 
van Jeruzalem, alle met bemoedigende 
woorden op spandoeken en plakkaten. 
Nu proef je niet alleen de woorden van 
David, maar veel meer. ‘Israel, you are 
not alone’ lazen we op één van de span-
doeken. 
Of je het wilt of niet, de woorden van 
David melden zich: “Ter wille van mijn 
broeders en mijn vrienden, ja, voor hen 
wil ik het goede zoeken”. Die boodschap 
wordt hier, voor onze ogen, uitgedra-
gen. Wil ik zoeken, staat er eenvoudig. 
Maar de vorm in de psalm is sterker. 
Het gaat hier om een specifieke gram-
maticale vorm die uitroept: láát mij dat 
toch zoeken, ik wil het! Het is de vorm 
van de zelfaansporing, zoals die ook 
klinkt in Genesis 12, vers 3. Niet: Ik zál 
zegenen, nee: ‘Láát mij toch zegenen, 
Ik wil het!’ Een indrukwekkende stoet 
van Israëlvrienden en Israëlhelpers trok 
door de straten van Jeruzalem. Bidders 
ter wille van Israël, die samen het goede 
zoeken voor broeders en vrienden, 
bekommernis tonen. Psalm 122 leefde 
plotseling op.
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Het Koninkrijk 
der hemelen
Als je in de Bijbel leest over het 
Koninkrijk der hemelen, denk je toch 
gauw aan een koninkrijk in de hemel. 
Nu zal ik niet zeggen dat er geen 
hemel is. De Bijbel spreekt uitgebreid 
over de hemelse heerlijkheid, over 
Christus die aan de rechterhand van 
God troont en over de engelen en 
de heiligen in de hemel, maar het 
Koninkrijk der hemelen is toch iets 
anders en dat zit zo:

Omdat God in de Thora verbiedt Zijn 
naam ijdel te gebruiken, groeide in 
Israël het gebruik om de naam van 
God, JHWH, dan maar zo mogelijk te 
vermijden. In de Joodse wereld van 
het Nieuwe Testament is dat zeker 
het geval. Vaak wordt God aangeduid 
zonder Zijn naam te gebruiken. Als 
de hogepriester Jezus ondervraagt 
zegt Hij bij voorbeeld: “Bent U de 
Zoon van de Gezegende?” en dan 
antwoordt Jezus dat hij de Zoon des 
mensen zal zien, gezeten aan de 
rechterhand der Macht (Marcus 14:61 
en 62). En zo zegt Jezus elders dat 
als mensen hun vijanden lief zullen 
hebben, zij kinderen zullen zijn van 
de Allerhoogste.

Soms wordt zelf naar God verwezen 
door iets te zeggen in de lijdende 
vorm. Jezus doet dat in de bergrede 
bij de zaligsprekingen: “Zalig die treu-
ren want zij zullen vertroost worden. 
Zalig die hongeren en dorsten naar 
de gerechtigheid, want zij zullen 
verzadigd worden” (Matteüs 5:4 en 
6). Het is duidelijk dat God hen zal 
troosten, dat God hen zal verzadigen.

God wordt ook aangeduid met ‘de 
hemel’. Zo zegt de verloren zoon in 
de gelijkenis dat hij gezondigd heeft 
tegen de hemel en tegen zijn vader. 
En Jezus vraagt de overpriesters of zij 
denken dat de doop van Johannes uit 
de hemel was of uit de mensen. En als 
Jezus dus zegt: “Bekeert u, want het 
Koninkrijk der hemelen is nabijgeko-
men”, bedoelt Hij het Koninkrijk van 
God. En dat komt op aarde! Psalm 
115 zegt: “De hemel is de hemel van 
de Here, maar de aarde heeft Hij de 
mensenkinderen gegeven” (vers 16). 
En als Jezus zegt dat Zijn Koninkrijk 
niet van deze wereld is, bedoelt Hij 
alleen dat het van een geheel andere 
orde is dan al die imperiums die 
mensen maken.

Woordschat
Ds. Henk Poot
» hpoot@cvi.nl

Niet alleen
Psalm 122 is een bedevaartlied, een aansporing om op te trekken  

naar het huis des Heren. Geldt de inhoud van dit lied alleen  
voor het oude Israël, voor de Israëlieten van destijds?  

Nee, onze tijd laat meer zien.

Foto: Flash90
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Begrotingstekort
Premier Netanyahu roept het mini- 
sterie van Financiën op om nog eens 
goed te kijken naar de besteding van 
Israëls budget. Het begrotingstekort 
van Israël is namelijk enorm gestegen 
en staat momenteel op 3,6 procent 
van het bruto nationaal product. 
Nog in augustus presenteerde  
Netanyahu een plan om tot 2030 
extra geld te investeren in Israëls 
veiligheid, maar door het tekort 
dreigen deze plannen in het water 
te vallen.

Landbrug
Na het bezoek van premier  
Netanyahu aan de golfstaat Oman, 
bezocht de Israëlische minister van 
Economie Israel Katz de Arabische 
natie. Hij presenteerde er een ambiti-
eus plan om via een spoorverbinding 
een landbrug te creëren van Haifa, 
via Jordanië, naar het Arabisch schier-
eiland. Het plan zou het vervoer van 
goederen sneller en  
milieuvriendelijker maken dan 
momenteel via de zeeroutes het 
geval is. Bovendien zou zowel Israël 
als Jordanië er in hoge mate econo-
misch van kunnen profiteren. De 
Omaanse gesprekspartners van 
minister Katz toonden zich enthousi-
ast over het plan. | Foto: Youtube

Geen hadj
Moslims in Israël konden nooit de 
hadj, de voor moslims verplichte 
pelgrimsreis naar Mekka, maken met 
hun Israëlische paspoort. Saoedi- 
Arabië, waar Mekka ligt, laat geen 
Israëlische burgers toe. Daarom 
reisden Israëlische moslimpelgrims 
via Jordanië, waar ze een tijdelijk 
Jordaans paspoort kregen. Nu erkent 
Saoedi-Arabië ook die tijdelijke 
Jordaanse paspoorten niet meer.

Reddingsoperatie

Israëlische reddingsteams en medisch 
specialisten hielpen eind oktober 
Jordanië. Na hevige regenval was 
een schoolklas op excursie aan de 
Jordaanse zijde van de Dode Zee 
door plotselinge waterstromen 
verrast en daardoor ingesloten 
geraakt. De Israëli’s hielpen op 
verzoek van de Jordaanse regering bij 
het zoeken naar vermisten en het in 
veiligheid brengen van de scholieren. 
| Foto: Flash90

Na die eerste bedevaart ben ik elk jaar 
meegegaan als brancardier voor zieken 
en gehandicapten; daardoor leerde ik 
verstaan hoe God kracht geeft en gene-
zing brengt, vooral in de ziel. Lourdes 
is tot op de dag van vandaag 
een bron van kracht en vreug-
de in mijn leven. Mede hier-
door versta ik mijzelf allereerst 
als pelgrim: iemand die, in de 
gemeenschap van de kerk, on-
derweg is naar het huis van de 
Vader waarheen onze Heer Je-
zus ons is voorgegaan en waar 
een ontelbare menigte heiligen 
door Hem is opgenomen. Dat 
geloof doet mij ook beseffen dat 
ik mij telkens moet bekeren, om 
zo te leven dat de Heer zich in 
mij kan verheugen en mij eens 
zal binnenleiden in zijn eeuwi-
ge vreugde.

Psalm 84 is daarom mijn meest geliefde 
psalm, een pelgrimslied bij uitstek. Wij 
christenen zijn mensen van de Weg, wij 
hebben daarbij Gods kracht nodig en 
vreugde, om die mee te dragen en uit te 

stralen, de vreugde dat God aanwezig 
is, zowel in het diepst van ons hart, bij 
zijn volk alsook in Sion, in het hemelse 
Jeruzalem, waar wij voor Hem gaan 
verschijnen. Deze psalm bid ik in het 

dankbare besef dat velen deze reeds 
gezongen hebben in de eeuwen die ons 
vooraf zijn gegaan; allereerst Israël, 
Gods uitverkoren volk, waaronder onze 
Heer Jezus, wellicht ook met Maria en 

Jozef toen zij bij gelegenheid van het 
Pesach-feest op bedevaart gingen naar 
de tempel in Jeruzalem.

Psalm 84 wordt in onze dagen vaak 
gebeden tijdens bedevaarten, 
hetzij naar het Heilig Land, 
Rome, Lourdes, of waar ook, 
dichtbij of ver weg. Die bede-
vaarten, alles wat ontvangen 
en gedeeld wordt in geloof en 
leven, zijn voor velen, zowel 
voor overtuigde gelovigen als 
zoekende mensen, onder wie 
jongeren, vaak bronnen van 
steun en verdieping in geloof, 
voor de rest van hun leven. Juist 
als pelgrims met elkaar bidden 
en zingen, waaronder psalm 84, 
op plaatsen die nauw met onze 
Heer en zijn heiligen verbonden 
zijn, geeft vaak veel bemoediging 
en hoop.

Mgr. Woorts is hulpbisschop van het Aarts-
bisdom Utrecht en namens de Nederlandse 
r.-k.-bisschoppenconferentie bisschop-referent 
voor Kerk en Jodendom en voor bedevaarten.

december 2018 | israël aktueel

Dag van het Jodendom 
De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland viert sinds 2008 op 
17 januari de Dag van het Jodendom. 17 januari gaat vooraf 
aan de Internationale Gebedsweek voor de eenheid van 
christenen. Geen willekeurige keuze: op deze manier wordt 
duidelijk gemaakt dat de dialoog met de Joden een zaak is 
voor alle christenen en dat deze dialoog van een andere aard 
is dan die met andere godsdiensten. 
Elk jaar stelt de Bisschoppelijke Commissie voor het Joden- 

 
dom een bepaald thema vast. Voor 2019 is dat het thema 
‘leren/lernen’. Een landelijke werkgroep werkt dit uit tot 
werkmateriaal voor gespreksavonden in de parochie. Daar-
naast organiseren verschillende leden van de werkgroep in 
hun eigen bisdom een activiteit, bijvoorbeeld een bezoek 
aan een synagoge. 
De informatie over de Dag van het Jodendom en het 
ontwikkelde materiaal is te vinden op dagvanhetjodendom.nl.

Paus Johannes Paulus II bidt bij de Klaagmuur op 26 maart 2000. Mgr. Woorts: “Hij staat daar allereerst als pelgrim, in gebed bij de resten van de Tempel des 
Heren. Ik vind dit een veelzeggende en tevens ontroerend mooie foto. Hij is de eerste paus die in Rome de synagoge heeft bezocht en onder zijn pontificaat 
heeft de erkenning van de staat Israël door de heilige stoel plaatsgevonden.” | Foto: Flash90

“Gelukkig die wonen in uw huis, 
die immer Ú mogen loven; 

gelukkig de mensen die sterk zijn in U,
met de pelgrimsweg in het hart.

Gaan zij door een laagte van dorre woestijngroei,
een oase scheppen zij daar:

de eerste regen daalt er weldadig;
van kracht tot kracht gaan zij voort

om op Sion voor God te verschijnen.” 

(Psalm 84:6-8, Willibrordvertaling, KBS 1978)

Een pelgrimslied 
Toen ik 16 jaar was, ging er een wereld voor mij open: ik nam deel aan een jongerenbedevaart naar Lourdes.  

Tot dan toe kende ik de Kerk alleen door mijn parochie in Abcoude. In Lourdes zag ik mensen – jong en  
oud, ziek en gezond – vanuit heel de wereld samen in geloof bijeen; ieder met zijn eigen taal en  

verhaal, maar één in het geloof. Het raakte mij diep en maakte mij intens blij.
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Hoe ben je bij Israël Aktueel terecht gekomen?
“Ik werkte bij de EO en er was sprake van dat er ruimte 
kwam voor een tv-programma over Israël. Toen kwam Pee 
Koelewijn, ook werkzaam bij de EO, bij mij langs: kun je 
mij helpen, want er gaat een programma Zicht op Israël 
komen en jij schrijft goed. We kenden elkaar al een beetje, 
we kwamen uit hetzelfde kerkelijke nest. Later kwam Pee 
opnieuw met een vraag. Of ik een keer op bezoek wilde 
komen bij Karel van Oordt [oprichter van Christenen voor 
Israël, red.]. Pee was er ook bij. En nog een paar mensen. 
Er was een schriftlezing en gebed, Karel van Oordt ging 
er bij staan, heel statig. Of het iets voor mij was, was zijn 
vraag. Ik antwoordde: ik ben niet goed in het verkopen 
van stropdassen, maar schrijven kan ik wel. Ik werd al snel 
mederedacteur van Israël Aktueel.” 

Waar komt uw band met Israël vandaan?
“In zekere zin wel van huis uit. Mijn ouders waren beide 
onderwijzer. Maar de Zesdaagse Oorlog [van 1967] dat was 
echt het moment waarop ik dacht: ik ga er me meer in 
verdiepen, meer over lezen, Leon Uris bijvoorbeeld. Hoe is 
het mogelijk? Dit is zo groot, met zoveel vijanden rondom, 
en toch krijgt Israël het voor elkaar om stand te houden.”

Waarom wilde u er meer van weten?
“De eerste plaats: ze zijn er weer, op het toneel, als volk 
met eigen land. Ik had veel over Israël gehoord en geleerd. 

Ik had er boeken over gelezen. Omdat je toch wel de Bijbel 
kent, vooral de profetieën, wist ik dat de Joden terug 
moeten komen naar hun land. Het mooiste project van 
Christenen voor Israël is daarom wat mij betreft Breng de 
Joden thuis. De stam van Manasse komt terug, de Ethiopi-
sche Joden. Dat zijn de profetieën. Het kan ook niet anders! 
Ik heb nooit getwijfeld, het moet gebeuren. Ik snap alleen 
niet dat de dominees daar zo’n moeite mee hebben. Er is 
een soort angst. Zoiets ook van ‘dat hebben we niet geleerd 
op de opleiding’. Ik heb een nieuwe, jonge predikant wat 
bladen en folders meegegeven over de terugkeer van het 
Joodse volk naar Israël. Maar voor de meeste christenen is 
het onderwerp ver van hun bed, ze willen zich er niet in 
verdiepen, meestal omdat ze zo zijn opgevoed. Daar komt 
nog wat bij, de BDS en de mensen die maar roepen ‘ach, die 
arme Palestijnen’. De mensen kennen de geschiedenis niet! 
Ja, dat is echt een punt.”

Wat is dan uw boodschap?
“De boodschap is in ieder geval: ga op onderzoek! Lees 
boeken. En zeker wat betreft de geschiedenis. Neem nou 
1948. Hoe komt het nu dat wij gelovigen in 1948 niet bezig 
waren met Israël? Nou, we waren bezig met politionele 
acties –Nederlandsch met s-c-h Indië werd Indonesië – en 
we hadden verloren. Of onze aandacht lag bij emigreren: 
weg uit Nederland, weg uit de vooroorlogse gebieden. Onze 
belangstelling ging helemaal niet uit naar die nieuwe staat 
in het Midden-Oosten, dat interesseerde ons echt niets. 
En we dachten ook ‘wij zijn Israël’, dus nadenken over dat 
nieuwe land in het Midden-Oosten was niet relevant.” 

“De kerk is Israël, dat is nog steeds het probleem. En dan 
maakt het niet veel uit of het gaat over reformatorische 
kerken of vrije groepen – nee, over Israël wordt nooit 
gesproken. Dat merkten we ook als we bij Christenen voor 
Israël iets wilde uitgeven: Israël is een moeilijk onder-
werp. De brochures van Rebecca de Graaf bijvoorbeeld, we 
vonden dat die en andere brochures uitgegeven moesten 
worden. Maar vind maar eens een uitgever. Weet je wie er 
mee kwam om Chai Pers [de uitgeverij van Christenen voor 
Israël, red.] daarom op te richten? Die persoon zit hier op 
de bank! En niet lang daarna volgde misschien het grootste 
succes van de uitgeverij: we brachten het boek Israël is uniek 
van Lance Lambert uit.” 

Eigenlijk is het verhaal van Bert Koning óók het verhaal 
dat hij u als lezer wilde meegeven via al zijn columns: ga op 
onderzoek, leer over de geschiedenis en verdiept je in wat 
de Bijbel over Israël te zeggen heeft.
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Israël deelt medische 
kennis

Het was de eerste cursus ooit in 
Afrika voor artsen over hoe zij vrij 
algemene orthopedische afwijkingen 
bij kinderen kunnen behandelen. 
Vijftig artsen uit Ethiopië en omrin-
gende landen deden mee. Er worden 
in Afrika veel kinderen met dergelijke 
afwijkingen geboren, maar behande-
ling is er nauwelijks. Voor artsen in 
Afrika is het moeilijk om bijvoorbeeld 
naar Amerika te gaan voor extra 
scholing. De Israëlische arts Eidel-
man nam daarom het initiatief om in 
Ethiopië een cursus te geven. | Foto: 

Flash90

Zorgen om antisemitisme
Elke drie jaar wordt aan leiders van 
Joodse gemeenschappen in Europa 
gevraagd wat dé onderwerpen zijn 
die voor hun gemeenschap van 
belang zijn. Uit het onderzoek van dit 
jaar, gedaan door de American Jewish 
Joint Distribution Committee, blijkt 
dat zorg over antisemitisme groeit, 
de steun voor Israël toeneemt, en dat 
de grote meerderheid van plan is te 
blijven waar ze zijn.

Hulp aan Palestijnse 
kinderen

Wie in de Gazastrook of op de 
Westoever doof wordt geboren, 
heeft een probleem. Er is geen hulp 
beschikbaar in de vorm van gehoor-
implantaten. Dat gaat de artsen 
van het Haddassah ziekenhuis in 
Jeruzalem aan het hart. Zij helpen 
kinderen uit deze gebieden. “Het is 
een lastig proces, maar het lukt dank-
zij een goede afstemming tussen de 
Palestijnse Autoriteit, de Israëlische 
overheid en het Peres Centrum voor 
Vrede”, vertelt dr. Michal Kaufman, 
hoofd van de afdeling gehoorimplan-
taten. | Foto: Flash90

Ontdekking
Tijdens restauratiewerkzaamheden 
werden dikke lagen pleister verwij-
derd van oude synagoge in Silwan, 
net buiten de Oude Stad van Jeruza-
lem. Dat bracht de plek aan het licht 
waar vroeger de mezoeza, het deur-
kokertje, bij de entree van de syna-
goge heeft gezeten. De synagoge is 
in 1885 gebouwd door immigranten 
uit Jemen.

Afscheid van Bert Koning

Schrijver van  
het eerste uur stopt

We hebben het niet letterlijk nagezocht, maar het kan bijna niet anders: er is geen krant Israël Aktueel waarin  
de naam, of beter de bijdragen van Bert Koning niet staan. Dat is bijzonder. Vanaf de allereerste krant was 
Bert Koning betrokken. Met een geheel eigen stijl – kort en bondig – en een focus op de actualiteit en de 

Bijbel waren zijn bijdragen in deze krant niet alleen lezenswaardig, ze waren leerwaardig. Maar inmiddels is 
Bert Koning al geruime tijd de pensioenleeftijd gepasseerd en neemt hij daarom afscheid als schrijver.

» Over Bert Koning

Bert Koning komt van oorsprong uit Noord-Holland. 
Hij komt uit het grafische vak als retoucheur/letter-
tekenaar. Jarenlang werkte hij bij de Evangelische 
Omroep voor het programmablad Visie en maakte hij 
het programma Zicht op Israël. Hij schreef meerdere 
boeken en illustreerde recent nog het boek Het alef-
beet van Kees de Vreugd, dat bij Christenen voor Israël 
verscheen.



advertentie

Israël. Natuurlijk met Oppenheim Travel

Pakketreizen naar Eilat
Iedere woensdag en zaterdag rechtstreekse 
vluchten van Amsterdam naar Eilat (Ovda) 
met Transavia. Inclusief 20 kg bagage, 
10 kg handbagage en privétransfer!
Laatste terugvlucht 30/03/2019.

Bijvoorbeeld:
één week Prima Music *** of Nova Like *** 
vanaf € 779 p.p.

of

één week Dan ***** of Herods ***** 
vanaf € 1259 p.p.

Fly-drives Israël
Ruime keuze in prachtige fly-drives. 
Arrangementen vanaf € 1025 p.p.

Autohuur
Huur voordelig een auto in Israël. 
Al vanaf € 19 per dag!

Boek bij ons altijd met optimale consumentenbescherming

Speciale hotelaanbiedingen
Veel aanbiedingen in diverse hotels in heel Israël

Bijvoorbeeld: 
Herods by the Beach Tel Aviv *****
Scherpe prijzen en een groot gedeelte van het jaar 
een gratis upgrade naar een clubkamer incl. toegang 
tot de executive lounge. Vanaf € 90 p.p.p.n. 

Boek dit hotel minimaal 2 maanden voor vertrek 
en krijg zelfs op deze lage prijs nog 10% korting!

Of: 
Prima Park Hotel in Jeruzalem ***+
Een prettig hotel vlakbij het Israël Museum. Met 
het openbaar vervoer voor de deur van het hotel 
bent u razendsnel midden in het centrum van 
Jerusalem.  Vanaf € 55 p.p.p.n. 

Incl. gratis toegang tot het sportcentrum van de 
Hebreeuwse Universiteit met o.a. binnenzwembad 
en fitness



advertentie

Al  45 jaar de toonaangevende Israëlspecialist!

Beleef de woestijn!
Israël heeft een prachtig een veelzijdig woestijn gebied. Ontdek dit kleurrijke en adembenemende landschap.

Enkele mogelijkheden:

Rondreis Israël, inclusief  
Mysteries van de woestijn
Een groepsrondreis door heel Israël met een 
overnachting aan de Dode Zee en een jeepsafari 
door de woestijn. Iedere maandag gegarandeerd 
vertrek. Vanaf € 1949 p.p.

Desert Shade
Ontdek de wereld van de nomaden in deze  
Eco Lodge. In dit prachtige natuurgebied worden 
vanuit Desert Shade vele tours georganiseerd  
waarbij u een goed beeld krijgt van het leven in de 
woestijn en kunt u genieten van de schitterende 
omgeving. Vanaf € 43 p.p.p.n.

Speciale Desert Shade Jeepexcursie € 62 p.p.

Kibboets Nes Ammim 
De enige christelijke kibboets in Israël, nu extra voordelig! 
Vanaf € 46 p.p.p.n. verblijft u in deze unieke kibboets en proeft u de sfeer van het kibboetsleven!

www.oppenheim.nl • 020 - 404 20 40
Nijenburg 2H (1e etage), 1081 GG Amsterdam

Groepsrondreizen Israël
Highlights Tour Israël, onvergetelijke en zeer complete groepsrondreizen inclusief gids en alle entree-
gelden. Iedere maandag gegarandeerd vertrek met een vrije dag op zondag. Prijzen vanaf € 1635.

Deze reizen zijn ook mogelijk met een privégezelschap van 2-8 personen vanaf € 1880 p.p.

Reis met uw eigen groep 
Organiseer met uw eigen groep (bijvoorbeeld uw kerkelijke gemeente) een onvergetelijk reis naar Israël.
Wij hebben al  meer dan 40 jaar ervaring met op maat gemaakte groepsreizen!
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De Messias wordt geboren in Bethlehem. Dat zeggen de Schriftgeleerden tegen koning Herodes  
als de wijzen uit het oosten hem komen opzoeken (Matteüs 2), met een verwijzing naar de profetie  

in Micha 5:1: “En u, Bethlehem-Efratha”. Matteüs vertelt in uiterst sobere bewoordingen over de geboorte  
van Jezus. Alle nadruk ligt bij Matteüs op de a�omst van Jezus uit het geslacht van David. Dat wordt  
bezegeld met de profetie van Micha, waarin Bethlehem in feite staat voor het koningshuis van David. 

De betekenis van Bethlehem
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Bethlehem betekent ‘broodhuis’. In het 
Hebreeuws zeg je béth-lèchem. Beth is 
huis, en lechem is brood. Terzijde is het 
misschien aardig om op te merken dat 
in het Arabisch Bait-Lahim ‘vleeshuis’ 
betekent. 
Onderzoekers veronderstellen dat de 
naam oorspronkelijk mogelijk verwezen 
heeft naar een godenpaar Lachmu en 
Lachamu. Maar daar is in de Bijbel niets 
meer van terug te vinden. De betekenis 
‘brood’ speelt natuurlijk wel een rol in het 
verhaal van Ruth, dat tegelijk de voorge-
schiedenis van David, en dus van Jezus, 
is. In het Broodhuis wordt het Brood des 
levens geboren (Johannes 6:35). Dat Beth-
lehem waarschijnlijk ook een offerplaats 
was, blijkt uit 1 Samuël 16.

Rachel
De eerste keer dat de stad in de Bijbel 
genoemd wordt, is in het boek Genesis: 
“Zo stierf Rachel en zij werd begraven 
langs de weg naar Efrath, dat is het 
tegenwoordige Bethlehem” (Genesis 
35:19). Er is trouwens nog een Beth-
lehem, in Galilea, in het stamgebied van 
Zebulon (Jozua 19:15). Vandaar dat het 
Bethlehem dat we allemaal kennen in 
de Bijbel vaak de toevoeging krijgt ‘in 
Juda’ (bijv. Richteren 17:7; Ruth 1:1). 
Waar is Rachel nu begraven? Er is 
namelijk ook sprake van een graf van 
Rachel in het gebied van Benjamin  
(1 Samuël 10:2), wat ook logisch is, 
omdat Rachel de moeder van Benjamin 
is. Dat zou zich tussen Rama en Bethel 
moeten bevinden. 
Matteüs legt een verbinding tussen 

Rachel en Bethlehem in het verhaal van 
de kindermoord: “Een stem is in Rama 
gehoord, geklaag, gejammer en veel 
gekerm: Rachel huilde over haar kinde-
ren.” Matteüs citeert Jeremia 31:15, waar 
het over de gedeporteerde Israëlieten 
gaat, maar waar ook de belofte van 
terugkeer klinkt. Jozef vlucht met Maria 
en Jezus naar Egypte. Ooit, ten tijde van 
Jeremia, verzamelde zich een groep Ju-
deeërs nabij Bethlehem om naar Egypte 
te vluchten (Jeremia 41:17). Maar Jezus 
komt ook weer terug: “Uit Egypte heb 
Ik mijn zoon geroepen” (Matteüs 2:15; 
Hosea 11:1). 

David
Bethlehem in Juda heeft in de eerste 
plaats betekenis als de stad waar David 
vandaan komt. David behoort tot een 
van de belangrijkste families van Beth-
lehem, die haar a¤omst terugvoerde 
op Perez, de oudste zoon van Juda en 
Tamar. Toch is Bethlehem nooit de 
koninklijke residentie geweest. David  
is eerst zeven jaar koning in Hebron  
(2 Samuël 5). Dan wordt zijn koning-
schap door alle stammen erkend en ver-
overt hij Jeruzalem, een stad die feitelijk 
buiten alle stamgebieden valt. Neutrale 
grond, in zekere zin, en daarom bij uit-
stek geschikt als koningsstad voor heel 
het rijk én als centrale heilige plaats. 
David kon nog wel eens terugverlangen 
naar Bethlehem. Er wordt verteld  
(2 Samuël 23:14 e.v.) dat David in 
gevecht met de Filistijnen dorst kreeg: 
“Wie geeft mij water te drinken uit de 
bron van Bethlehem, die bij de poort 

ligt?” De toegang tot Bethlehem werd 
bewaakt door de Filistijnen. Drie van 
Davids helden slagen erin om door de 
linies van de Filistijnen heen te komen, 
water te putten uit de bron van Beth-
lehem, en dat naar David terug te bren-
gen. Maar David wil het niet drinken: 
“Zou ik het bloed van de mannen drin-
ken die er met gevaar voor hun leven op 
uit gegaan zijn?” Het water giet hij uit 
als een plengoffer voor de Heere. 

Herders
De evangelist Lucas is veel uitvoeriger 
over de plaats en omstandigheden van 
Jezus’ geboorte dan Matteüs. Maar ook 
hij legt er de nadruk op dat Bethlehem 

de stad van David is. David was er her-
der. Zouden de herders in de velden bij 
Bethlehem ook van koninklijken bloede 
zijn? De Misjna (de Joodse mondelinge 
leer) zegt dat de schapen die zij hoed-
den bestemd waren voor de offerdienst 
in de tempel. Deze herders waren 
de eersten die het Lam Gods dat de 
zonden der wereld wegdraagt, mochten 
zien.

De moderne stad Bethlehem is een Arabische plaats onder bestuur van de Palestijnse Autoriteit.  
| Foto’s: Wikimedia Commons

Joden komen in Bethlehem om te bidden bij het graf van Rachel. Dit ligt tegenwoordig zwaar beveiligd ingesloten door een veiligheidsmuur.

bijbel in beeld



Laten wij eens kijken naar enkele profetieën die gaan over de komst en de geboorte van de Messias.  
Wat leren zij ons over de Messias, over hoe Hij zal komen en wat Hij zal gaan doen?  

Waarvoor komt de Messias tot Israël? 

Waarvoor zou de  
Messias komen?
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Een Kind is ons geboren
De meest bekende profetie is waarschijnlijk die van 
Jesaja 9, een tekst die bij ons zowel in de adventstijd 
als bij het kerstfeest veel wordt aangehaald: “Want een 
Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de 
heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt 
Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwi-
ge Vader, Vredevorst” (vers 5). Het probleem is dat wij 
vaak daarna stoppen met lezen, met als gevolg dat we 
deze Bijbeltekst geïsoleerd gebruiken. Waarvoor wordt 
dit Kind geboren? Vers 6 zegt: “Aan de uitbreiding 
van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde 
komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, 
om het te grondvesten en het te ondersteunen door 
recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. 
De naijver van de Heere van de legermachten zal 
dit doen.” De Messias komt om plaats te nemen op 
de troon van zijn vader David, om een koninkrijk te 
grondvesten, dat staat door recht en gerechtigheid. 
Dat het niet om een geestelijk maar om een aards 
koninkrijk gaat, maakt een eerder vers duidelijk, vers 
4: “Ja, elke laars, stampend met gedreun, iedere solda-
tenmantel, gewenteld in bloed, zal verbrand worden, 
voedsel voor het vuur.” 

Een Twijgje uit de stronk van Isaï
Twee hoofdstukken verder komen we opnieuw een 
profetie over de geboorte van de Messias tegen: 
“Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen 
stronk van Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht 
voortbrengen. Op Hem zal de Geest van de Heere 
rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van 
raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des 
Heeren” (Jesaja 11:1-2). Als we even verder lezen wordt 

duidelijk waarvoor Hij komt, namelijk om in gerech-
tigheid te oordelen (vers 4 en 5) en Zijn Koninkrijk 
op aarde te vestigen (vers 6): “Een wolf zal bij een lam 
verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, 
een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij 
elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven.” En (vers 
9): “Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten 
op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn 
van de kennis van de Heere, zoals het water de bodem 
van de zee bedekt.” 

Uit u zal Mij voortkomen
Een laatste voorbeeld vinden we in het boek Micha. 
Een tekst die voorspelt dat Bethlehem de geboorte-
plaats van de Messias zal zijn: “En u, Bethlehem-Efra-
tha, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van 
Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal 
zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van 
eeuwige dagen af” (5:1). Deze tekst maakt duidelijk 
dat degene die in Bethlehem geboren zou worden aan 
God gelijk zou zijn: “Uit u zal Mij voortkomen (...) Zijn 
oorsprongen zijn (...) van eeuwige dagen af.” Waarvoor 
zou Hij komen? Om een Heerser te zijn in Israël, een 
gedachte die nog verder omschreven wordt in vers 3: 
“Hij zal staan en hen weiden in de kracht van de Hee-
re, in de majesteit van de Naam van de Heere, Zijn 
God. Zij zullen veilig wonen, want nu zal Hij groot 
zijn tot aan de einden van de aarde.” 

De Messias zal Koning zijn
Elke keer weer komen wij dus dezelfde gedachte tegen, 
namelijk dat de Messias zal komen om Koning te zijn, 
en als zodanig te oordelen en te zorgen voor recht en 
vrede in de wereld. Wij geloven dat de Messias (de 

Christus) al geboren is in deze wereld. In het leven van 
Jezus Christus zijn honderden profetieën uit het Oude 
Testament reeds in vervulling bij Zijn eerste komst. 
Tegelijkertijd moeten we constateren dat de heer-
schappij, dat koningschap en die mondiale gerechtig-
heid waar veel andere profetieën over spreken nog niet 
gekomen zijn. Wanneer je orthodoxe Joden vraagt of 
zij geloven dat de Messias al gekomen is, dan zeggen 
zijn: ‘Nee, nog niet, want kijk eens hoeveel onrecht, 
oorlog en onderdrukking er nog is in de wereld!’ Den-
kend aan bovenstaande teksten is het heel begrijpelijk 
dat zij zo redeneren.
Ook de mensen in Jezus’ tijd verwachtten het konink-
rijk op aarde. Kijk maar naar de lofzang van Zacharias: 
“En Hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opge-
richt in het huis van David, Zijn knecht, (...) namelijk 
verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand 
van allen die ons haten” (Lucas 1:69-71). Ook de enge-
len zijn het eens met deze toekomstverwachting. De 
engel Gabriël zei tegen Maria: “De Heere, zal Hem de 
troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het 
huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan 
Zijn Koninkrijk zal geen einde komen” (vers 32,33). 

De vraag van de discipelen, of Jezus in hun tijd het ko-
ninkrijk voor Israël weer zou herstellen (Handelingen 
1:6), was vanuit Bijbels perspectief dus een terechte 
en begrijpelijk vraag. Wij mogen weten dit koninkrijk 
gaat komen wanneer Hij terugkomt en dat dan recht, 
vrede en waarheid vanuit Jeruzalem zal komen over 
de hele wereld. Als zoveel profetieën over Zijn eerste 
komst letterlijk in vervulling zijn gegaan, zullen de 
overige profetieën over de Messias ook letterlijk in 
vervulling gaan. 

geloofsopbouw israël aktueel | december 2018 

Een jonge loot uit een afgehouwen boomstronk. | Foto: Shutterstock



advertenties

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

    

 

bankrekening nummer:  
NL12 RABO 0335 5422 39 

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

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

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

Stichting Jaffa-Project Nederland Strijen
Strijen

 

 

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

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

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

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

35 JAAR JAFFA INSTITUUT  
30 JAAR STICHTING JAFFA-PROJECT NEDERLAND 

 

a ebook  
a a roje t  
Nederland 

JAFFA redt levens. Doet u mee ? Want ELK leven telt van…

    

 

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

 

Stichting Jaffa-Project Nederland Strijen
Strijen

 

 

baby - kleuter – basisschoolleerling – 
teenager – volwassene – bejaarde 

Voor IEDER maakt het Jaffa Instituut het verschil  tussen 
de strijd om te overleven of ten onder te gaan.  

Het stelt ieder dan in staat om een constructieve burger te zijn 
in de samenleving 

Voor IEDER is een passend programma. Zo is de hulp effectief. 

Dit keer hier geen opsomming van de activiteiten. 

Onze november nieuwsbrief neemt u mee in vogelvlucht. 
Het is een informatieve vlucht. Vliegt u mee en wilt u een  

 ‘euro’ steentje bijdragen? ELKE euro telt. 

Hartelijk bedankt – Toda raba 

 

GODS WOORD IS ÉÉN
In de opbouw van de Bijbelboeken draait het naast 
het begin en het einde, vooral om het centrum 
van de teksten, dat de centrale boodschap van 
God weergeeft. Aan de hand van de Hebreeuwse 
compositie van de Bijbel wordt u meegenomen 
langs de Wet, Profeten en Geschriften. Deze vormen 
een samenhang met de Evangeliën, Brieven en 
Openbaring. Zijn Woord is één, zoals God Zelf één is. 
Als bijbelleraar en auteur geeft Jacob Keegstra veel 
lezingen over Gods Woord. Daarbij wil hij christenen 
toerusten in Gods beloften over Israël. 

Geloofsopbouw | Paperback | 185 pagina’s | december 2018 

NUR 700 | ISBN 978 94 92959 24 9

 

 

Geloofsopbouw | Hardcover | 936 pagina’s | december 2017 | 

NUR 700 | ISBN 978 90 79859 74 0

TERUG NAAR DE BRON
In dit boek neemt auteur Mike M. Doeve u mee 
op een reis door de heilsgeschiedenis. De nieuwe 
inzichten uit het theologisch historisch onderzoek 
geven antwoord op veel vragen waar vaak niet meer 
bij stilgestaan wordt. Ontdek wat er gebeurt wanneer 
we de Bijbel door een Joodse leesbril benaderen en 
trachten te begrijpen. Deze uitvoerige studie brengt 
het Oude Testament weer in harmonie en verbinding 
met het Nieuwe Testament.

TERUG NAAR DE BRON

Bestel boeken nu via onze webshop. Altĳ d gratis verzending!

‘Dochters van Eva’ gaat over de taak van de 
vrouw binnen de Bijbelse context. Gertruud 
Bakker is geïnteresseerd in de joodse geschriften, 
zoals Talmoed en Midrasj. Ze probeert vanuit 
de Hebreeuwse grondtekst de belangrijke rol 
van de vrouw binnen het huwelijk, gezin en de 
samenleving te doorgronden. Dit boek kijkt verder 
dan de algemene kennis over de vrouw binnen het 
christelijke denken. 

DOCHTERS VAN EVA
Spiegel je aan vrouwen uit de bijbel

€16,60

€15,00

€28,95

verrassend | inspirerend | opbouwend
Scholten Uitgeverij  | T  038 3030 223 | E  info@scholtenuitgeverij.nl  | www.scholtenuitgeverij.nl

Geloofsopbouw | Paperback | 246 pagina’s | september 2018 | 

NUR 703 | ISBN 978 94 92959 00 3

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

Jan Budding Schilderwerk
Veenendaal

Voor al uw schilderwerk,
binnen en buiten!

06-39 675 192

donderdag 30 mei – zaterdag 1 juni 2019

In het gastvrije pension Waldfrieden, all inclusive 
voor € 245,- p.p.  
Met Bijbelstudie vanuit Bijbels Hebreeuws 
perspectief, themawandeling, middag 
schilderen met schildertips en elkaar 
ontmoeten. Tevens genieten van heerlijke 
Bijbelse gerechten. 

Geniet van een inspirerend Hemelvaartsweekend midden in de Eifel

Meer informatie en aanmelden: www.pension-waldfrieden.com 

www.jes-creations.nl



De herberg van Bethlehem hoort bij het evangelie van de geboorte van onze Heiland, zoals de herders  
erbij horen en de engelen en de ster en de wijzen uit het Oosten. Hij stond ergens in Bethlehem,  

de stad van David maar toen Jozef en Maria aanklopten, bleef de deur dicht.

De herberg van Bethlehem
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De herberg krijgt amper een halve tekst van de evan-
gelist Lucas, maar hij wordt genoemd, en vergeten 
doen we hem niet. Ik denk dat het ook wel een geliefd 
onderwerp voor de preek op kerstavond is, zeker als 
de preek niet te moeilijk moet zijn dit keer, omdat er 
veel volk is dat er anders niet is. En we kunnen er ook 
uitgebreid over vertellen, fantaseren misschien ook 
wel. Zo laten we Jozef en Maria – het liefst op dezelfde 
tijd als van de kerkdienst – in het donker, in Bethlehem 
aankomen en aankloppen aan de poort. De herbergier 
kennen we inmiddels ook, dat is een vette uitbater en 
zijn hoofd loopt om van het bedienen. Het is druk in 
de zaak in verband met de volkstelling. We horen hem 
naar de voordeur schuifelen en als hij het luik van de 
poort wegschuift, ziet hij Jozef en Maria, hij neemt ze 
op, ziet dat er weinig aan het echtpaar te verdienen valt, 
fronst zijn voorhoofd, strijkt met zijn vette vingers nog 
eens door zijn grijze baard en zegt: Vol ... het is jammer, 
maar we zitten al dagen vol. Waarop hij zonder aarzelen 
het luik weer dichtdoet en Jozef en Maria in de kou 
laat staan. Waarop de voorganger zich a¡eert van de 
herberg en de luisterende gemeente voorhoudt: Maar is 
er bij u wel plaats voor de Heiland?

Vervulling van profetie
Nu wijzen veel gebeurtenissen en elementen uit de 
geboortegeschiedenis terug naar de Bijbelse profe-
tieën. De wijzen of misschien wel de koningen zien 
we terug in Psalm 72 en Jesaja 60: “Mogen alle konin-
gen zich voor Hem nederbuigen, alle volkeren Hem 
dienen” (Psalm 72:11), en: “Goud en wierook zullen zij 
aanbrengen en de roemrijke daden des Heren blijde 

verkondigen” (Jesaja 60: 6). De herders in Efratha zien 
we voorzegd in Micha 4:9 en 5:1, de kribbe in Jesaja 1:3 
en de ster in de profetie van Bileam: “Ik zie Hem, maar 
niet nu; ik schouw hem, maar niet van nabij; een ster 
gaat op uit Jakob, een scepter rijst op uit Israël” (Numeri 
24:17). En zo is het ook met het logement van Beth-
lehem. Het wordt vermeld in het evangelie en niet voor 
niets. Het herbergt een boodschap in zich!

Jeremia 14
Daarvoor moeten we terug naar het boek Jeremia. Dat 
boek brengt ons bij één van de donkerste en meest dra-
matische periodes uit de geschiedenis van Israël. Het 
volk heeft gezondigd en zich van God afgekeerd. Ze bid-
den voor zon, maan en sterren, verdrukken de armen, 
ontheiligen de Sjabbat en sommige koningen hebben 
God zo gekrenkt en gekwetst, dat God het oordeel over 
Juda en Jeruzalem brengt. God heeft Babel, de aloude 
tegenspeler van Jeruzalem, met zijn troepenmacht voor 
de poorten van Sion gebracht. 
God heeft Jeremia geroepen om Israël het onheil aan te 
zeggen. En dat heeft de profeet gedaan, onder tranen. 
Maar hij heeft ook gesmeekt om Gods barmhartigheid. 
Alleen, het antwoord van God was bars, bidden heeft 
geen zin meer: “Al stond Mozes met Samuël voor Mij, 
dan zou mijn ziel zich toch niet tot dit volk neigen” 
(Jerermia 15:1). Jeremia roept het uit: mensen in de stad 
creperen van de honger, buiten de stad liggen ze gedood 
door het zwaard en de priesters en de profeten dolen 
door het land, zonder dat ze nog weten wat ze moeten 
doen. En dan lezen we dat intense en indrukwekkende 
gebed van de profeet in hoofdstuk 14: “Al getuigen onze 

ongerechtigheden tegen ons Here, doe het om uws 
naams wil. (...) Hoop van Israël, zijn Helper in tijd van 
nood, waarom zoudt Gij zijn als een vreemdeling in het 
land, als een reiziger die slechts zijn intrek neemt om te 
overnachten (...) Gij zijt toch in ons midden, Here, uw 
naam is over ons uitgeroepen, laat ons niet aan ons lot 
over!” (Jeremia 14:7-9). Maar Jeremia zal Gods antwoord 
op zijn gebed niet horen.

Immanuël
Waar het antwoord wél wordt gehoord is in het evan-
gelie van de geboorte van de Here Jezus! God keert 
zich in zijn Zoon tot Israël. In Hen wordt Gods naam 
zegenend op het Joodse volk gelegd. In Hem komt God 
in het midden van Zijn volk en laat Hij door engelen 
blijdschap a¡ondigen die heel Zijn volk ten deel zal 
vallen. Maar er nog iets. Het zou ons amper opvallen als 
we de Griekse vertaling (LXX) van Jeremia niet zouden 
kennen, want daar staat iets opvallends, daar staat: 
“Helper in tijd van nood, waarom zoudt gij zijn als een 
vreemdeling in het land, als een reiziger die slechts zijn 
intrek neemt in een kataluma, in een herberg.” 
En datzelfde woord gebruikt Lucas. Dat is de bood-
schap van de herberg of zoals u wilt van de herbergier 
in het evangelie. Er was geen plaats in de herberg omdat 
er geen plaats móést zijn. De Zoon van God is geen 
passant, niet iemand die er vandaag is en morgen weer 
vertrekt. Hij is geen voorbijganger. In Christus is God 
gekomen om nooit meer weg te gaan. Hij is Immanuël, 
God-met-ons. In Christus is God thuisgekomen in Isra-
el. En ik hoop dat dát voortaan de kern zal zijn van elke 
preek over de herberg van Bethlehem.
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Kijkt u uit naar de komst van de Messias? Wilt u 
graag samen met andere Israëlvrienden stilstaan 
bij de heerlijke verwachting van Zijn Koninkrijk?

Kom dan op zaterdag 8 december naar de jaarlijkse  
adventbijeenkomst van Christenen voor Israël met als 
thema: De komst van de Koning en het Koninkrijk. 
Frank van Oordt spreekt over ’De komst van de Koning’ 
en ds. Henk Poot over ’De komst van het Koninkrijk’. 
Daarnaast is er samenzang om over deze verwachting te 
zingen.
De adventbijeenkomst vindt plaats in het Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34 in Nijkerk. De bijeenkomst begint 
om 13.00 uur en duurt tot 15.00 uur. 

» Wilt u er graag bij zijn? Meldt u zich dan even aan via 
cvi.nl/advent of 033-2458824.

Maandag 3 december

Chanoekaviering in 
Leeuwarden

Zaterdag 8 december

Adventbijeenkomst 
in Nijkerk

25 januari in Nijkerk

Holocaustherdenking
De o�ciële herdenking van de Shoah, Holocaustherdenkingsdag, valt op 27 januari, de dag waarop Auschwitz door 
het Russische leger werd bevrijd. Ook in 2019 organiseert Christenen voor Israël ter gelegenheid van die dag een 
herdenkingsbijeenkomst. Deze vindt dit jaar plaats op vrijdag 25 januari 2019 van 13.00 tot 15.00 uur in De Fontein (Ds. 
Kuyperstraat 2) in Nijkerk. 

Tijdens deze bijeenkomst zal onder meer Rita Schweibes uit Oekraïne spreken. Zij is een van de driehonderd overle-
venden van het concentratiekamp in Pechora. Ze komt uit Tulchin en draagt zorg voor de Joodse gemeenschap daar.

Iedereen is welkom de herdenking bij te wonen, maar men dient zich wel van tevoren op te geven, via  
bijeenkomst@cvi.nl of 033-2458824.

Er is weer een bijzonder evenement op til. Op 
maandagavond 3 december wordt namelijk 
voor de zesde keer de grote Davidstermenora 
aangestoken. Dit keer is het Wilhelminaplein 
in Leeuwarden het decor van deze openbare 
Chanoekaviering, waarvoor de Joodse ge-
meenschap en Christenen voor Israël u van 
harte uitnodigen.

Het tweede lichtje van de ruim twaalf meter hoge 
menora wordt aangestoken in het bijzijn van onder 
meer opperrabbijn Binyomin Jacobs, burgemeester van 
Leeuwarden Ferd Crone en Arno Brok, de commissaris 
van de koning voor de provincie Friesland.
Naast diverse sprekers is er Joodse muziek en er zijn 
warme drankjes en lekkere hapjes. Het evenement 
begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 20.30 uur. 
Iedereen is welkom en de entree is gratis!

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



Het kerstfeest in de geboortestad van de Here 
Jezus heeft in de afgelopen decennia aan feeste-
lijkheid ingeboet. Waar de stad eens voorname-
lijk christelijk was, is tegenwoordig het aantal 
christenen in de stad dramatisch gedaald. De 
Palestijnse Autoriteit zwaait er de scepter.

Rond kerst verandert de stad in een wat onwerkelijk 
decor van de oosterse stad die het is, versierd met 
westerse kerstuitingen die weinig met de kern van 
het kerstfeest te maken hebben. Christenen vieren de 
geboorte van de Here Jezus niet al te openlijk.
Al jaren heeft Christenen voor Israël contact met 
Naim Khoury, voorganger in de First Baptist Church in 
Bethlehem, en zijn vrouw Elvira. Veel Arabische kerken 
hangen de bevrijdingstheologie aan en moeten weinig 
van Israël hebben. Maar dominee Khoury gelooft dat 
het land Israël werd gegeven aan het volk Israël en hij 
ziet de terugkeer van Joden naar het land Israël dan ook 
als vervulling van Gods beloften. Dat levert hem niet 
veel vrienden op.
Toch wil ds. Khoury getuigen. En het kerstfeest is daar-
voor een prachtige gelegenheid. Zijn gemeente deelt 
rond deze tijd kerstpakketten uit aan arme gezinnen in 

de stad. Ook organiseert Khoury feestelijke maaltijden 
in zijn kerkgebouw.
Deze prachtige initiatieven kosten natuurlijk geld en 
daarom ondersteunt Christenen voor Israël dit mooie 
werk. Helpt u mee? Stort dan uw bijdrage op  NL38 
ABNA 0529 310 252 van Christenen voor Israël en 
vermeld daarbij ‘Kerst in Bethlehem’. Hartelijk dank.

Kerst in Bethlehem, anno 2018

Tulpentoer
In de week voorafgaand aan het drukken van deze krant 
werden er in heel Israël weer tulpenbollen uitgedeeld ter 
bemoediging van het Joodse volk. Duizenden tulpenbol-
len werden geplant in dorpen, steden en bij projecten 
in het hele land. De bloemen staan symbool voor de 
vriendschap van christenen uit Nederland en vormen 
een dubbele bemoediging: tijdens de tulpentoer zelf, als 
de bollen worden uitgedeeld en we de mensen in Israël 
mogen ontmoeten, en in het voorjaar als de bloemen 
opkomen en gaan bloeien.

»  Op onze website kunt u teruglezen hoe de tulpentoer 
dit jaar is verlopen: kijk op cvi.nl/tulpenactie.
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Israël Thema Talks
Op donderdag 6 december zijn er twee lezingen in de serie van de Israël Thema 
Talks. Het thema luidt die dag ‘Israël en het licht’. Met Chanoeka viert het  
Joodse volk de overwinning van het licht op het duister. Welke boodschap  
kunnen we daaruit leren?

Nodig een spreker uit

Evelien van Dis
Afgelopen voorjaar en zomer exposeerde Evelien 
van Dis haar werk in het Israëlcentrum in Nijkerk. 
Tijdens enkele lezingen vertelde ze over haar werk 
en dit bleek inspirerend. Daarom bieden we u de 
mogelijkheid om Evelien uit te nodigen om bij u in 
de buurt een lezing te geven.

Evelien van Dis is ongeveer dertig jaar lang docent beel-
dende vorming geweest op een reformatorische scho-
lengemeenschap. Van december 1998 tot februari 2009 
woonde in Jeruzalem en werkte ze als vrijwilliger onder 
andere in een boekwinkel aan de Jaffastraat. Voor de 
etalage van die winkel maakte ze wekelijks een etalage-
poster met Bijbelteksten waarbij ze het leesrooster van 
de synagoge volgde. Dat leesrooster bevat de parasja,  
een lezing uit de vijf boeken van Mozes (Thora) in even-
zoveel gedeelten als er jaarweken zijn, en de haftara, een 
lezing uit de profeten. Uiteindelijk leverde het maken 
van deze etalageposters het boek Bijbelwoorden verbeeld 
op met veertig a�eeldingen. Bij de achtergronden van 
haar werk kan Evelien prachtig vertellen. 

»  U kunt haar – en overigens ook andere sprekers – 
uitnodigen via cvi.nl/sprekers.

Het Kribbeplein in Bethlehem met kerstversieringen. | Foto: Flash90

Kinderen uit dorpen langs de grens met Gaza planten tulpenbollen 
tijdens de tulpentoer in 2017. | Foto: CvI

Gespreksmiddag n.a.v. manifest ds. Jan Offringa

Wat heeft Israël met de kerk?
Platform Appèl Kerk en Israël organiseert op maandag 14 januari 2019 een gespreksmiddag over het ma-
nifest van ds. Jan Offringa en een aantal liberale theologen. De laatsten betogen dat Israël geen speciale 
plaats in de christelijke theologie kan hebben en dat de onopgee�are verbondenheid met het volk Israël 
uit de kerkorde moet worden geschrapt.

Deze gespreksmiddag is bedoeld voor van predikanten en gemeenteleden die concreter in willen gaan op de onderwer-
pen die ds. Offringa aandraagt. Als eerste zal dr. Marcus van Loopik, o.a. medewerker van Pardes, vanuit Joods perspec-
tief hierop ingaan. Ds. Offringa zal zelf zijn standpunt toelichten en er zal een reactie zijn vanuit het Platform Appèl 
Kerk en Israël.

»  De bijeenkomst is op maandag 14 januari 2019 van 13.30 tot 16.30 uur in het LDC aan de Joseph Haydnlaan 2 in 
Utrecht. Aanmelden door € 10,0 over te maken op NL98 INGB 0009 5537 26 van Platform Appel Kerk en Israel met 
vermelding gespreksmiddag 14-1-2019.

17.00 uur | rabbijn Shmuel Katz: De mooiste liedjes en verhalen over Chanoeka
Rabbijn Shmuel Katz is al meer dan tien jaar rabbijn in de Gerard Dousynagoge in Amsterdam. 
Hij staat bekend als de ‘zingende rabbijn’, want naast een bevlogen spreker kan rabbijn Katz ook 
prachtig zingen. Een perfecte combinatie om u tijdens zijn Thema Talk (of moeten we zeggen: 
‘Thema Song’?) mee te nemen op een reis langs de mooiste liedjes en verhalen bij Chanoeka. Dat 
wordt sfeervol!

19.30 uur | ds. Oscar Lohuis: Israël, een licht voor de volken
Ds. Oscar Lohuis is een rondreizende prediker, evangelist en Bijbelleraar. Hij spreekt in kerken, 
verzorgt Bijbelstudies en schrijft columns in verschillende bladen, waaronder ook deze krant. 
Tijdens een prekenserie over Romeinen 9, 10 en 11 ontdekte ds. Lohuis dat God nog steeds trouw 
is aan Zijn volk Israël. Tijdens zijn Thema Talk laat Lohuis zien hoe Israël, in deze letterlijk en 
figuurlijk donkere tijd, een licht voor de volken is.

De Israël Thema Talks vinden plaats in het Israëlcentrum, Henri Nouwenstraat 34 in Nijkerk. Geschikt voor iedereen 
die meer wil leren over Israël! 

»  Deelname kost € 10,- en aanmelden kan via cvi.nl/thematalks.



Expositie  
Otto de Bruijne
Onder de titel Licht in de nachten van Israël expo-
seert Otto de Bruijne van 19 januari tot 4 mei in het 
Israëlcentrum in Nijkerk. Zijn tekeningen over het 
leven van Jakob en de schilderijen met de nacht-
visioenen van Zacharia vertellen op een prachtige 
manier het verhaal van Israël.

Otto de Bruijne, theoloog en kunstenaar, presenteert  
op een creatieve en inspirerende manier Bijbelse 
thema’s. Hij bouwde in 2011 de Canvas Kapel, te be-
zichtigen op het terrein van de Near East Ministry in 
Voorthuizen en zijn werk is in reizende tentoonstellin-
gen op verschillende plaatsen te zien. Onder andere is 
het Panorama Openbaring, een bijna tien meter lange 
wand over het boek Openbaring, te bewonderen. De 
expositie Licht in de nachten van Israël is dagelijks gratis 
te bezoeken tussen 10.00 en 16.00 uur (zon- en feestda-
gen gesloten). Tot en met 12 januari is de tentoonstel-
ling Wereldwonder Israël nog te bezichtigen, die verhuist 
daarna naar Middelburg.
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8 december in Amersfoort

Slotconcert Holland-Koor
Het Holland-Koor sluit op zaterdag 8 december het jaar feestelijk af met een traditioneel eindejaarsconcert in de 
Sint Joriskerk aan de Hof 1 in Amersfoort. Het thema van de muziek en de overdenkingen is ‘Dankbaar voor zeven-
tig jaar Israël’. Het concert begint om 17.00 uur en de toegang is gratis.

Het opmaken van een testament is geen alledaagse 
bezigheid. Daarom zien veel mensen er een beetje 
tegenop. U weet wel dat het er ooit van moet komen, 
maar schuift het voor u uit. Daarom vijf vragen – én 
antwoorden – om het belang van een testament te 
onderstrepen. 

Waarom is het maken van een testament belangrijk?
Als u geen testament opmaakt, worden uw bezittingen 
bij overlijden onder uw erfgenamen verdeeld volgens 
wettelijke richtlijnen. In een testament kunt u die 
verdeling zelf bepalen. Wellicht wilt u iets nalaten aan 
bijvoorbeeld goede vrienden of de kerk. Ook kunt u in 
uw testament goede doelen opnemen.

Kunt u Christenen voor Israël opnemen in het  
testament?
Als u bij leven het werk van Christenen voor Israël 

steunt, overweegt u wellicht ook dit in uw testament te 
doen. U kunt Christenen voor Israël voor een bepaald 
bedrag (een legaat) in uw testament opnemen, maar u 
kunt ook uw hele nalatenschap voor Christenen voor 
Israël of een specifiek doel bestemmen.

Kunt u door het testament bepaalde projecten in 
Israël steunen?
Ja, u kunt bijvoorbeeld de gaarkeukens of hulp aan 
Holocaustoverlevenden als een legaat in uw testament 
opnemen. Als u geen project aanwijst, kijkt Christenen 
voor Israël waar op dat moment de nood het hoogst is. 

Wat is een executeur-testamentair?
Een executeur-testamentair is iemand die na uw over-
lijden uw zaken a�andelt. U kan bij leven al zo iemand 
aanwijzen. U kunt hem of haar ook de bevoegdheid 
geven om de hele nalatenschap af te handelen. Deze 

persoon kan dan bijvoorbeeld legaten uitbetalen, spul-
len overdragen, de abonnementen en de huur opzeggen, 
de woning verkopen en de financiële afwikkeling van de 
nalatenschap verzorgen. Als u dat wilt, kunt u Christe-
nen voor Israël ook aanwijzen als executeur-testamen-
tair.

Wanneer kunt u het beste een testament laten  
opstellen?
U bent nooit te jong, want u weet niet wanneer het 
moment van afscheid komt. Daarom is het belangrijk 
een en ander vroegtijdig bij een notaris vast te leggen. 
U kunt uw testament later altijd (via de notaris) weer 
aanpassen.

»  Met de kaart bij deze krant kunt onze brochure aan-
vragen of een afspraak maken. Dat laatste kan ook via 
schenken@cvi.nl of 033-2458824 (woensdag).
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Nieuws uit Israël
U leest nu de laatste krant van 2018. Pas eind januari 2019 verschijnt er weer een nieuwe editie van Israël Aktueel. 
Maar in de tussentijd kunt u twee nieuwsbrieven tegemoet zien: over voedselhulp voor de armen van Israël en hulp 
aan Holocaustoverlevenden.

Armoede
Armoede is een groot probleem in Israël. Zelfs wer-
ken betekent niet automatisch genoeg salaris om van 
rond te komen, werkende armen worden deze mensen 
genoemd. Voor kinderen is armoede zo mogelijk een nog 
groter probleem: het remt hun lichamelijke ontwikke-
ling, leidt tot minder goede schoolprestaties en zo zijn 
de kansen op een goede baan een stuk kleiner. Voedsel is 
van levensbelang. In deze nieuwsbrief leest u meer over 
hoe u kunt helpen.

Overlevenden Holocaust
In januari kunt u een nieuwsbrief over de situatie van 
Holocaustoverlevenden in Israël in uw brievenbus 
verwachten. Ondanks het onvoorstelbare leed kozen 
velen van hen voor het leven. Maar de trauma’s bleven 
en spelen vaak op latere leeftijd op. Hulp in onder 
meer de vorm van therapie en activiteiten kan dit leed 
verzachten.

Zeventig jaar Israël
Het afgelopen jaar mocht het Holland-Koor meewer-
ken aan drie grote concerten in Nederland ter ere van 
het zeventigjarig bestaan van de staat Israël. Daarnaast 
maakte het koor een onvergetelijke reis naar Israël, waar 
het onder meer mocht optreden in het gebouw van het 
Joods Agentschap in Jeruzalem. Tijdens het slotconcert 
in Amersfoort wordt dankbaar teruggekeken op het afge-

lopen jaar, en nog één keer uitgebreid gevierd dat Israël 
al zeventig jaar een zichtbaar teken is van Gods trouw.

Koor- en samenzang
Naast koorzang is er samenzang onder leiding van 
dirigent Jan Quintus Zwart, Ronald IJmker (orgel), Jan 
Lenselink (piano) en Noortje van Middelkoop (panfluit). 
Ds. Kees van Velzen verzorgt de overdenking.

Concert van het Holland-Koor. | Foto: Holland-Koor

Vijf vragen over het testament



Helaas, ook dit jaar is het nodig dat arme Joodse mensen 
in Oekraïne ondersteuning krijgen met een voedselpak-
ket. De economische situatie in Oekraïne is nog altijd 
belabberd, en zéker niet verbeterd in de afgelopen jaren. 
Velen vrezen de winter die voor de deur staat. Kou, vocht 
en wind zijn bijna niet buiten de deur te houden – de 
Oekraïense huisjes op het platteland zijn hun naam ‘huis’ 
soms niet meer waard. Met voedselpakketten helpen we 
de arme Joodse gemeenschap. Een pak rijst, een fl es olie, 
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Voedselpakketten voor Oekraïne

macaroni, suiker en meer helpt echt. En we stoppen ook 
altijd iets lekkers in het pakket als koek of chocolade. 
Samen met een kaart met onze hartelijke groet, is een 
voedselpakket in Oekraïne een vorm van omzien naar de 
ander. | Foto: CvI

»  Met een bijdrage van tien euro geeft u één persoon 
een voedselpakket. Ga daarvoor naar 
cvi.nl/voedselpakketten en doneer online. 

De profeten staan vol beloften van 
God over de terugkeer van Israël 
naar het beloofd land. En in Eze-
chiël lezen we dat God zijn kudde 
zal weiden op de bergen van Israël. 
Die bergen liggen niet in Tel Aviv of 
Nethanya, maar in Judea en Samaria.

We beschouwen het als een voor-
recht om als christenen mee te 
mogen helpen aan de terugkeer van 
het Joodse volk, ook naar het hart-
land van Israël. Daar liggen zoveel 
Bijbelse plaatsen die verbonden zijn 
met de identiteit van het Joodse volk. 
Maar God belooft ook dat zij daar 
veilig zullen wonen: “Dan zullen zij 
de volken niet langer tot prooi zijn, 
maar zij zullen veilig wonen zonder 
dat iemand hen opschrikt” (Ezechiël 
34:28). En ik geloof dat God ons ook 
daarvoor wil gebruiken.

Tijdens de Oslo-akkoorden in het 
begin van de jaren negentig werd 

Het feit dat veruit de meeste Joden 
niet in de Here Jezus geloven, is voor 
veel christenen een bron van aanstoot 
en reden om Israël te veroordelen. In 
het boekje Waarom het voor Joden zo 
moeilijk is in Jezus te geloven presen-
teert ds. Kees Kant de achtergronden 
van deze vraag. Een dun en prettig 

leesbaar boekje dat deze veel gestelde 
vraag op boeiende, en soms onthut-
sende manier beantwoordt.

»  Waarom het voor Joden zo moei-
lijk is in Jezus te geloven; ds. Kees 
Kant; Chai Pers, Nijkerk; € 3,50, te 
bestellen via cvi.nl/winkel.

Shalomfonds

Zij zullen veilig wonen

Bid voor de vrede van 
Jeruzalem
Bij deze krant treft u een exemplaar aan van onze 
gebedskalender, een tweemaandelijkse uitgave met 
handreikingen voor een dagelijks gebed voor Israël. Bid 
voor de vrede van Jeruzalem, lezen we in Psalm 122:6. 
Met deze gebedskalender willen we deze oproep vorm-
geven. Door heel Nederland bidden honderden christe-
nen samen voor de vrede van Jeruzalem en het herstel 
van het Joodse volk.

»  Bidt u mee? Abonneer u dan gratis op deze gebeds-
brief. Kijk op cvi.nl/gebed of bel 033-2458824.

Judea en Samaria verdeeld in zoge-
naamde A-, B- en C-gebieden. In 
de A-gebieden heeft de Palestijnse 
autoriteit het voor het zeggen en 
de C-gebieden staat onder het 
beheer van Israël. In de A-gebieden, 
waarin bijvoorbeeld ook Bethlehem, 
Ramallah en Nablus liggen, zijn geen 
Joodse dorpen en huizen te vinden. 
Sterker nog: die plaatsen zijn zelfs 
voor Joden verboden gebied. Maar 
in de C-gebieden liggen de zaken 
anders. Daar bouwen de Arabie-
ren en breiden ze hun dorpen uit 
en in dit gebied liggen ook Joodse 
dorpen. Er is een verschil tussen 
de Joodse dorpen en de Arabische 
dorpen en dat is niet alleen dat je de 
Joodse dorpen kunt herkennen aan 
hun rode daken. De Joodse dorpen 
moeten zich beveiligen tegen terreur 
en de Arabische niet.
De Joodse dorpen doen dat door een 
hek om hun dorp heen te zetten, 
maar veel vaker door bewakings-

camera’s. Die zijn duur. Ze moeten 
elke verdachte beweging laten zien 
en niet alleen overdag, maar ook ’s 
nachts. Twee dorpen hebben ons 
gevraagd om mee te helpen bij de 
aanschaf van zulke camera’s: Reche-
lim in Samaria en Tekoa Daleth. 
We hebben hen al eerder fi nancieel 
gesteund, maar het kost veel meer. Ik 
wil u vragen om een bijdrage zodat 
het Joodse volk, ook in Judea en 
Samaria veilig kan wonen. (HP)

»  Uw bijdrage voor het Shalomfonds 
is welkom op NL38 ABNA 0529 
310 252 van Christenen voor Israël. 
Vermeld in de omschrijving: bewa-
kingscamera’s Judea Samaria.

Donderdag 6 en 13 december

Feestelijke 
verwenavonden bij 
het IPC
De klant centraal stellen, dat doet het Israël Producten 
Centrum graag. Maar op donderdagavond 6 en 13 decem-
ber doet het IPC er nog een schepje bovenop. Met het oog 
op de feestdagen zijn er twee speciale koopavonden in de 
Israëlwinkel. Behalve dat de winkel sfeervol is ingericht, 
wordt u ook getrakteerd op van alles.

Wie vanaf 18.00 uur naar de Israëlwinkel komt, wordt 
verwelkomd met livemuziek. U kunt heerlijk inspiratie 
opdoen voor de feestdagen. Dat doet u onder het genot 
van een hapje en een drankje. Kijk op uw gemak rond 
met welke producten uit Israël u uzelf of een ander kunt 
verwennen. In de winkel zijn er op deze avond proe-
verijen van allerlei producten. Er is ook een workshop 
handlettering waar u zo bij mag aanschuiven. Uw aanko-
pen worden feestelijk ingepakt door de medewerkers. En 
voor elke klant is er een goodiebag. 

»  De medewerkers van de Israëlwinkel hopen u op deze 
feestelijke verwenavonden te mogen begroeten: op 
donderdag 6 en 13 december tussen 18.00 en 22.00 
uur, aan de Henri Nouwenstraat 34 in Nijkerk.

Nieuw verschenen

Waarom het voor Joden zo moeilijk is in 
Jezus te geloven
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Ons internationale werk

Hoopgevend enthou-
siasme in Brazilië
Christenen voor Israël in Brazilië bestaat uit maar 
liefst drie teams, verspreid over meerdere regio’s in 
het immens grote land. De maand oktober was voor 
hen het hoogtepunt van dit jaar. Maar liefst acht gro-
te bijeenkomsten en conferenties vonden daar plaats.

Zo mocht Christenen voor Israël Brazilië een bijeen-
komst voor voorgangers houden in het hoofdkantoor 
van het Braziliaanse Bijbelgenootschap in Recife. De 
directeur was zo onder de indruk van de lezingen over 
Israël dat hij al zijn kantoren en Bijbelcentra in het land 
beschikbaar stelde voor lezingen en Bijbelstudies over Is-
raël. Op het provinciehuis in Natal werd een conferentie 
georganiseerd waarbij ook een congreslid aanwezig was 
alsook de ambassadeur van Israël. “Waar en wanneer jul-
lie als Christenen voor Israël ook maar een conferentie 
organiseren over Israël: als jullie mij willen uitnodigen 
als spreker, dan beloof ik er te zullen zijn voor jullie”, zo 
was de reactie van de Israëlische ambassadeur.

Samenwerken
Op het stadhuis van Extremoz waren we ook welkom 
om een conferentie te beleggen. Tijdens een toespraak 
vertelde de burgemeester hoe hij zijn ambtswerk doet 
vanuit zijn geloof in God. Hij las daarbij zelfs een ge-
deelte voor uit de Bijbel. Hij vertelde vervolgens dat hij 
graag wil samenwerken met ons. Wat een bijzondere 
belevenissen waren dit. In diezelfde week waren er elke 
avond bijeenkomsten over Israël in diverse kerken. Het 
bijzondere was dat deze kerken zelf het initiatief hadden 
genomen om ons team in Brazilië te benaderen voor 
lezingen en Bijbelstudies in hun gemeenten.

Veel jongeren
Het was opvallend dat er vooral veel jongeren en jongvol-
wassenen op a� wamen. Op die zaterdagavond waren er 
in een baptistengemeente in Senhor do Bonfi m maar liefst 
200 jonge mensen aanwezig voor de lezingen. De volgende 
ochtend was er drie kwartier voor aanvang van de dienst 
gelegenheid om nog vragen aan ons te stellen. Maar liefst 
40 jongeren maakten daarvan gebruik, waardoor de aan-
vang van de dienst moest worden uitgesteld. Wat hoopge-
vend. Boeken en nieuwsbrieven, vertaald in het Portugees, 
werden massaal uitgedeeld. Ons team in Brazilië o.l.v. 
pastor Val Nogueira kijkt met grote dankbaarheid terug op 
deze week van activiteiten. Het is heel goed om voor dit 
team en het werk in Brazilië te bidden. (KK)
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Lentereis
8 t/m 15 april € 1.375,-

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

Hartlandreis
13 t/m 22 mei € 1.765,-

Vogelvlucht 2
5 t/m 12 juni € 1.375,-

Herfstreis
25 september t/m 2 oktober € 1.445,-

Loofhuttenreis
16 t/m 24 oktober € 1.725,-

Vogelvlucht 3
21 t/m 28 oktober € 1.395,-

Werkreis Oekraïne
4 t/m 11 mei € 850,- (all-in)

Herhalersreis
12 t/m 19 oktober € 850,- (all-in)

Werkreis Oekraïne
14 t/m 21 december € 850,- (all-in)

Israëlreizen in 2019

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

Bemoedigend, verrijkend en inspirerend

Reisaanbod 2019

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

Onze eigen podcast
Sinds enkele maanden is Christenen voor 
Israël begonnen met een eigen podcast. 
Een podcast is een soort radio-uitzen-
ding op het internet. U kunt deze op elk 
gewenst moment beluisteren, niet alleen 
via de computer, maar ook bijvoorbeeld 
op uw smartphone.
In onze podcast vindt u uitzendingen van ongeveer een half 
uurtje met leuke interviews, informatie over onze activitei-
ten en Bijbelse achtergronden over Israël. Daarnaast kunt 
u ook sommige lezingen van onze sprekers beluisteren en 
downloaden via onze podcast. En dit alles geheel gratis!

»  Kijk op cvi.nl/podcast of zoek naar ’Christenen voor 
Israël’ in iTunes en abonneer u op de podcast.

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

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

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

Werkreizen Oekraïne 
De Joodse gemeenschap in Oekraïne draagt nog 
altijd de sporen van een heftig verleden. Ook anno 
2019 zijn de leefomstandigheden voor velen van hen 
moeilijk, mede door armoede en het weer oplaaien-
de antisemitisme. Tijdens de werkreis naar Oek-
raïne zijn er talloze ontmoetingen met de Joodse 
gemeenschap(pen). U kunt hier meehelpen bij het 
inpakken en uitdelen van de voedselpakketten en 
meer leren over de indrukwekkende Holocaustge-
schiedenis van het land. Ook maakt u kennis met 
alijaveldwerker Koen Carlier en zijn team. De Joodse 
gemeenschap ervaart uw komst en meeleven als 
hartverwarmend en bemoedigend. Deze reis zal u 
zeker niet onberoerd laten. 
»  Informatie en aanmelden: reizen@cvi.nl.

Israel Today
Wie niet genoeg kan krijgen van het nieuws uit Israël, doet er goed aan om een abonne-
ment te nemen op Israel Today, een maandblad vol nieuws uit Israël. Het blad wordt ge-
maakt in Jeruzalem door een professionele en toegewijde redactie met een warm hart voor 
Israël en voor de Here Jezus. Abonnementen zijn er voor de gedrukte en digitale uitgave. 
Een proefabonnement van drie maanden op de papieren uitgave kost slechts € 9,95. 
»  Kijk op israeltoday.nl voor meer informatie.
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5% korting op alle boekingen 
voor 31 december

AMCHA ISRAEL
In Israel wonen nog 190.000 

overlevenden van de Holocaust. 

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

Steun Vrienden van 
Amcha Nederland Amersfoort

IBAN: NL42 ABNA 049 06 06 210

www.amcha.nl

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

De SPRUIT - De Bijbel geeft een viervoudige beschrijving van de 
Heere Jezus Christus. Hij is Degene, Die tweeduizend jaar geleden 
(Bethlehem - Golgotha) als de Vernederde op aarde was (de Knecht), 
maar Die Zich in de (nabije) toekomst zal openbaren als de Verhoogde 
(de Koning). Hij is het ook, Die op gelijke wijze als wij aan vlees en 
bloed deel had (de Mens), maar Die boven alles is: God, te prijzen tot 
in eeuwigheid!
P.A. Slagter - 64 blz - 20x12,5 cm - 9789066944244 - € 5,50

AMEN Bijbelmagazine - 9 november j.l. verscheen nummer 
141 met o.m. de volgende artikelen: ‘De veelkleurigheid van de 
schepping’, ‘Heeft Jefta zijn dochter echt geofferd?’, ‘Openbaring 
in vogelvlucht’ en ‘AMEN Actueel’. Neem een abonnement op dit 
2-maandelijkse blad en/of word Online-abonnee met toegang tot 
meer dan 1500 Bijbelstudie-artikelen! Kijk voor meer informatie 
op www.amen.nl of bel: 0343 594411.

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

O.J. Vossema - 160 blz - 21x14,7 cm - 9789066944237 - € 15,25

Schatten uit Gods Woord - 4 - Dit boek bevat 22 hoofdstukken 
met even zoveel onderwerpen, zoals: De olijfboom; Liefdesappels; 
De bruiloft in Kana; De getallenstructuur van de Bijbel; In het zand 
geschreven; De gedeelde komst van Christus; Overeenkomsten en 
verschillen in de vier evangeliën; De Naam en de titels van de Heere 
Jezus Christus in het Nieuwe Testament en veel meer.

De NAMEN in de Bijbel - Betekenis & concordantie 
Bijbelse geschiedenissen komen tot leven als je weet wat de 
betekenis is van de namen die er in voorkomen. Leer meer over de 
aard en het wezen van personen en plaatsen! Dit boek (harde kaft) 
bevat alle ruim 6000 Bijbelse namen inclusief alle teksten waar ze 
voorkomen. Deze 2e druk uit 2001 is een klassieker, die niet mag 
ontbreken in uw boekenkast.
H.B. Slagter (red.) - 400 blz - 21,7x15,5 cm - 9789066942141 - € 21,95
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3 december 2018, Chanoeka 
(Inwijdingsfeest)
Thoralezing: Numeri 7:1-17
4 december 2018, Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:18-29
5 december 2018, Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:24-35
6 december 2018, Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:30-41
7 december 2018, Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:36-47
8 december 2018, Chanoeka
Thoralezing: Mikeets, Genesis 41:1-44:17; 
Numeri 7:42-53 Haftaralezing: Zacharia 
2:14-4:7
9 december 2018, Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:48-59
10 december 2018, Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:54-8:4
15 december 2018
Thoralezing: Wajigásj, Genesis 44:18-47:27 
Haftarahlezing: Ezechiël 37:15-28
18 december 2018
Asara beTewet (Vastendag van 10 Tewet)
22 december 2018
Thoralezing: Wajechí, Genesis 47:28-50:26 
Haftarahlezing: 1 Koningen 2:1-12
29 december 2018
Thoralezing: Sjemót, Exodus 1:1-6:1
Haftarahlezing: Jesaja 27:6-28:13, 29:22-23
5 januari 2019
Thoralezing: Wa’erá, Exodus 6:2-9:35
Haftarahlezing: Ezechiël 28:25-29:21
12 januari 2019
Thoralezing: Bo, Exodus 10:1-13:16
Haftarahlezing: Jeremia 46:13-28
19 januari 2019
Thoralezing: Besjalàch, Exodus 13:17-17:16 
Haftarahlezing: Richteren 4:4-5:31
21 januari 2019
Toe Bisjwat (Nieuwjaar der Bomen)
26 januari 2019
Thoralezing: Jitro, Exodus 18:1-20:23 
Haftarahlezing: Jesaja 6:1-7:6 en 9:5

Sprekers
Maandag 26 november
20.00 uur: Eindhoven: Lezing Sondra 

Baras.  Locatie: 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: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34. Met Sondra 
Baras en ds. Henk Poot. 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: Kortessem (België): Studieavond 

met Peter Pellemans (5/7).  Locatie: 
Omstraat 50. Thema: Focus op Israël.

19.30 uur: Sneek: Lezing ds. Kees Kant. 
Locatie: Baptistengemeente, 
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.

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: Dorpskerk, Marktplein 7. 
Thema: Judea en Samaria, waar 
Bijbelse profetieën worden vervuld.

Maandag 3 december
19.00 uur: Leeuwarden: Chanoekaviering. 

Locatie: Wilhelminaplein. Meer info: 
cvi.nl/chanoeka 

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: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34. Met rabbijn 
Shmuel Katz en ds. Oscar Lohuis. 
Inschrijven € 10,- via cvi.nl/thematalks 
of 033-2458824.

Zaterdag 8 december
13.00-15.00 uur: Nijkerk: 

Adventbijeenkomst.  Locatie: 
Israëlcentrum, Henri Nouwenstraat 
34. Thema: De komst van de Koning 
en het Koninkrijk. M.m.v. ds. Henk 
Poot en Frank van Oordt. Aanmelden 
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: Judea en 
Samaria, waar Bijbelse profetieën 
worden vervuld.

Dinsdag 11 december
20.00 uur: Oldemarkt: Lezing ds. Kees 

van Velzen.  Locatie: Gebouw de 
Ontmoeting, Marktplein 9. Thema: 
Troost, troost Mijn volk.

Donderdag 13 december
19.30 uur: Kortessem (België): Studieavond 

met Peter Pellemans (6/7).  Locatie: 
Omstraat 50. Thema: Focus op Israël.

20.00 uur: Breda: Lezing ds. Oscar Lohuis. 
Locatie: Markuskerk, Hooghout 96. 
Thema: Jeruzalem, stad van de grote 
Koning.

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: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34. Met ds. 
Willem J.J. Glashouwer. 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): Studieavond 

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

Maandag 7 januari
20.00 uur: Onstwedde: Seminar ds. Henk 

Poot (1/3).  Locatie: d’Ekkelkaamp, 
Kerklaan 7. Thema: Het geheim van 
Israël.

Dinsdag 8 januari
19.30 uur: Leeuwarden: Seminar ds. Henk 

Poot (1/2).  Locatie: De Pelikaankerk, 
Pelikaanstraat 10. Thema: Israël en het 
evangelie van Johannes.

20.00 uur: Leusden: Lezing ds. Kees 
van Velzen.  Locatie: De Dorpskerk, 
Arnhemseweg 75, parkeren in omgeving. 
Thema: Geënt op de edele olijf.

Woensdag 9 januari
20.00 uur: Leerdam: Seminar ds. Henk 

Poot (1/2).  Locatie: Pauluskerk, 
Europaplein 1. Thema: Jezus, Johannes 
en Israël.

Donderdag 10 januari
09.30 uur: Purmerend: Lezing Marianne 

Glashouwer.  Locatie: De Schuilplaats, 
Rivierenlaan 283. Thema: Rust vinden 
bij God in deze drukke wereld.

19.45 uur: Hoogezand: Lezing ds. Henk 
Poot.  Locatie: De Ark, Rembrandtlaan 
194. Thema: Jezus en Israël, Zoon van 
de Gezegende.

20.00 uur: Wijk en Aalburg: Lezing ds. 
Oscar Lohuis.  Locatie: D’Alburcht, 
Kastelenzaal, Perzikstraat 14a. Thema: 
De terugkeer van de Joden naar het 
beloofde land.

20.00 uur: Nijmegen: Lezing 
Peter Pellemans.  Locatie: 
Ontmoetingscentrum, Prof. 
Ragoutstraat 23. Thema: De Joodse 
wortels van het christelijke geloof.

Maandag 14 januari
20.00 uur: Onstwedde: Seminar ds. Henk 

Poot (2/3).  Locatie: d’Ekkelkaamp, 
Kerklaan 7. Thema: Het geheim van 
Israël.

Dinsdag 15 januari
15.00 uur: Amerongen: Lezing Marijke 

Terlouw.  Locatie: Zorgcentrum Elim, 
Koenestraat 128. Thema: Omzien naar 
armen en ouderen in Israël.

19.30 uur: Leeuwarden: Seminar ds. Henk 
Poot (2/2).  Locatie: De Pelikaankerk, 
Pelikaanstraat 10. Thema: Israël en het 
evangelie van Johannes.

Woensdag 16 januari
09.45 uur: Katwijk aan Zee: Lezing 

Marianne Glashouwer.  Locatie: Het 

Anker, Voorstraat 74. Thema: Zeventig
 jaar Israël, Gods trouw aan Zijn volk.

20.00 uur: Leerdam: Seminar ds. Henk 
Poot (2/2).  Locatie: Pauluskerk, 
Europaplein 1. Thema: Jezus, Johannes 
en Israël.

20.00 uur: Weert: Lezing Peter Pellemans. 
Locatie: Wijkcentrum Keenterhart, St. 
Jozefskerkplein 3. Thema: De Joodse 
wortels van het christelijke geloof.

20.00 uur: Groesbeek: Lezing ds. Kees van 
Velzen.  Locatie: De Serre, Kerkstraat 
18. Thema: Uw volk is mijn volk.

Donderdag 17 januari
19.30 uur: Kampen: Lezing ds. Willem J.J. 

Glashouwer.  Locatie: Broederkerk, 
Botermarktzaal, Broederstraat 16. 
Thema: De twaalf artikelen en Israël.

20.00 uur: Utrecht: Lezing ds. Oscar 
Lohuis.  Locatie: Jeruzalemkerk, 
Tuindorpzaal, Troosterlaan 65. Thema: 
De terugkeer van de Joden naar het 
beloofde land.

Maandag 21 januari
20.00 uur: Onstwedde: Seminar ds. Henk 

Poot (3/3).  Locatie: d’Ekkelkaamp, 
Kerklaan 7. Thema: Het geheim van 
Israël.

Dinsdag 22 januari
20.00 uur: Noordwijk: Lezing ds. Kees 

van Velzen.  Locatie: De Vinkenhof, 
Achterzeeweg 1. Thema: Zie, Ik ben 
met jullie. 

Woensdag 23 januari
20.00 uur: Zuidhorn: Lezing ds. Henk 

Poot.  Locatie: De Gastkerk, De Gast 
58. Thema: De toekomst van Israël.

20.00 uur: Dieren: Lezing ds. Jaap de 
Vreugd. Locatie: Ontmoetingskerk, 
Admiraal Helfrichlaan 54. Thema: 
Israël en de volkeren.

20.00 uur: Leidschendam: Lezing 
ds. Oscar Lohuis.  Locatie: 
Kruisheuvelkerk, Burg. Roeringlaan 6. 
Thema: Tekenen van de aanstaande 
wederkomst.

Donderdag 24 januari
20.00 uur: Ermelo: Seminar ds. Henk Poot 

(1/3).  Locatie: Oude Kerk, Kerkbrink 
1. Thema: Israël en het evangelie van 
Johannes.

20.00 uur: Lelystad: Lezing ds. Kees van 
Velzen.  Locatie: Max het musje, 
Groene Velden 83. Thema: Geënt op 
de edele olijf.

20.00 uur: Wormer: Lezing ds. Jaap de 
Vreugd.  Locatie: De Wijngaard, 
Dorpstraat 134a. Thema: Met Israël 
naar de toekomst.

Vrijdag 25 januari
12.30 uur: Nijkerk: Holocaustherdenking. 

Locatie: De Fontein, Ds. Kuyperstraat 
2. Aanmelden verplicht: 
bijeenkomst@cvi.nl of 033-2458824.

Maandag 28 januari
20.00 uur: Poeldijk: Seminar ds. Henk 

Poot (1/3).  Locatie: Hervormd 
Kerkelijk Centrum, Fonteinstraat 6. 
Thema: Abraham, de vriend van God.

Dinsdag 29 januari
20.00 uur: Groningen: Seminar ds. Henk 

Poot (1/3).  Locatie: Immanuelkerk, 
Overwinningsplein 1. Thema: Lessen 
uit thema’s: Israël en Jezus, Jeruzalem 
de kerk en de toekomst.

20.00 uur: Hoogeveen: Lezing ds. Kees 
van Velzen.  Locatie: Grote zaal van de 
Oosterkerk, Leeuweriklaan 35. Thema: 
Ruth: Geënt op de edele olijf.

Woensdag 30 januari
20.00 uur: Eastermar: Seminar ds. Henk 

Poot (1/4).  Locatie: De Hoge Stins, 
Torenlaan 12-14. Thema: Boodschap 
van Zacharia, hoop voor de toekomst.

20.00 uur: Dedemsvaart: Lezing ds. Jaap 
de Vreugd.  Locatie: Kerkelijk Centrum 
de Antenne, Wilhelminastraat 3. 
Thema: Israël een teken van hoop.

Donderdag 31 januari
20.00 uur: Ermelo: Seminar ds. Henk Poot 

(2/3).  Locatie: Oude Kerk, Kerkbrink 
1. Thema: Israël en het evangelie van 
Johannes.

20.00 uur: Maasbracht: Lezing Peter 
Pellemans.  Locatie: Zalencentrum 
de Spil, Suikerdoossingel 55. Thema: 
De Joodse wortels van het christelijk 
geloof

Muziek
Zaterdag 8 december
17.00 uur: Amersfoort: Eindejaarsconcert 

Holland-Koor.  Locatie: Sint Joriskerk, 
Hof 1. Gratis toegang.

Overig

Donderdag 6 december
18.00-22.00 uur: Nijkerk: Feestelijke 

koopavond in de Israëlwinkel. 
Locatie: Israëlcentrum, Henri 
Nouwenstraat 34. Met workshops, 
muziek en proeverijen. Gratis toegang.

Donderdag 13 december
18.00-22.00 uur: Nijkerk: Feestelijke 

koopavond in de Israëlwinkel. 
Locatie: Israëlcentrum, Henri 
Nouwenstraat 34. Met workshops, 
muziek en proeverijen. Gratis toegang.

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

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

19 januari t/m 4 mei
10.00-16.00 uur: Nijkerk: Tentoonstelling 

Licht in de nachten van Israël. 
Locatie: Israëlcentrum, Henri 
Nouwenstraat 34. Dagelijks gratis te 
bezoeken (m.u.v. zon- en feestdagen).

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 25 januari 
2019.

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

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

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

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

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

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

TECHNISCHE REALISATIE: Novente concept en creatie, Nunspeet

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

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

colofon

Aalten Zaterdag 15 december van 
10.00-16.00 uur – Tijdens de 
kerstmarkt in het centrum

Alphen a/d Rijn Zaterdag 1 
december 10.30-16.00 
uur – In Triomfatorkapel, 
Molenwerfstraat 1, Mevr. E.
 van Staveren 0172-742855

Amsterdam Zaterdag 8 december 
11.00-15.00 uur – Tituskapel, 
hoek Derkinderenstraat/
W. Nuijenstraat 1,
Mevr. Wichers 020-6455530 

Arnemuiden Zaterdag 1 december 
10.00-13.30 uur – Hersteld 
Hervormde Gemeente Van 
Cittersweg 2 R

Edam Zaterdag 15 december van 
10.00-16.00 uur – Kerstmarkt, 
Grote Kerkstraat 59

Groningen Vrijdag 14 december 
11.00-16.00 uur – 
Woonzorgcentrum Veldspaat 
Veldspaatstraat 368

Groningen Zaterdag 15 december 
13.00-17.00 uur – Zorgcentrum 
De Es, Beukenlaan 156

Heerde Vrijdag 14 december van 
14.00-21.00 uur – Zaterdag 15 
december van 10.00-15.00 uur – 
Kerstmarkt rondom de kerk

Huizen Woensdag 12 december 
14.00-17.00 uur – In: Voor Anker, 
Oranje Nassauplein 100

Koedijk Zaterdag 15 december 
13.00-20.00 uur – 
Ontmoetingscentrum De 
Rietschoot, Saskerstraat 22

Marken Zaterdag 8 december 
15.00-18.00 uur – Kerstmarkt 
in dorpshuis Het Trefpunt, 
Kerkbuurt 90

Nieuwleusen Zaterdag 1 december 
9.30-12.00 uur en 13.30-17.00 uur 
–  Bij: Christelijke boekhandel 
Elah, Burg Backxlaan 362 
Marjon Neelis 0529-484328

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

Oldemarkt Zaterdag 1 december 
10.00-16.00 uur – In: de 
Ontmoeting, Marktplein 9 
Mevr. Bouwer 0561-452171

Oud Beijerland Vrijdag 7 december 
van 13.00 – 22.00 uur –  
Zaterdag 8 december van 10.00 
– 21.00 uur – Kerstmarkt, meer 
info: 06-81170331 

Ouderkerk a/d Amstel Vrijdag 7 
december 16.00-21.00 uur – 
Zaterdag 8 december 10.00-
21.00 uur –  Winterfair

Voorburg Vrijdag 7 december 
19.00-21.00 uur – Verkoop 
van Israëlproducten met 
wijnproeverij! Appelgaarde 231  
Fam. Roeloff s 070-7442767

Yerseke Zaterdag 8 december 
10.00-14.00 uur – Kerstmarkt in 
Hervormd Kerkelijk Centrum de 
Haven, Dreef 6

Zwolle Dinsdag 4 t/m vrijdag 7 
december 10.00-17.00 uur 
– Wieten Schoencomfort, 
Diezerkade 4 Tijdens Chanoeka

Winter- en kerstmarkten 
met een consulente van het Israël Producten Centrum
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advertenties

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

voeding, kleding, therapie en verbandmiddelen

WWW.JEMIMA.NL / � nanciele-adoptie

BIJ U THUIS
KIES UW KEUKEN 

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

KEUKEN KOMT. 

U KIEST DE MATERIALEN 
WAARMEE WIJ TER PLEKKE HET

3D-ONTWERP MAKEN. 

WIJ MONTEREN UW KEUKEN EN 
STAAN OOK NA OPLEVERING 

GARANT VOOR KEUKENPLEZIER!

1 2 3

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

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

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



What’s your reality?
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Isrealityreizen 2019
Lekker dobberen op de Dode Zee, de toerist uithangen in Jeruzalem en 
ook nog een paar dagen vrijwilligerswerk doen. Dat zijn de Isrealityreizen 
naar Israël in een notendop. Oftewel: een reis om nooit te vergeten!

In de zomer van 2019 organiseren we weer twee toff e reizen naar Israël:

•  22 t/m 31 juli
•  12 t/m 21 augustus

Vind jij het leuk om met christelijke jongeren uit heel Nederland de reis van je leven 
te maken naar het beloofde land? Voor maar € 995,- heb jij een unieke tiendaagse 
reis naar Israël in de pocket. 

» Ga naar isreality.nl/reizen voor meer info!

Meer inspiratie? 
Volg ons dan op Instagram: 

instagram.com/isrealityNL
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ISREALITY.NL

Kerst is de geboorte van de Here Jezus vieren, gezellig samen zijn met 
familie en zingen over de herdertjes die bij nacht in het veld lagen. Maar 
wist je dat kerst ook juist een goed moment is om stil te staan bij Israël? 
We zetten vijf redenen hiervoor op een rijtje.

Het begon allemaal in Israël!
Oké, die lag natuurlijk wel een beetje voor de hand. Het kerstverhaal speelde zich 

af in Israël. Jozef en Maria trokken van Nazareth (in het noorden) naar Bethlehem 
(vlak bij Jeruzalem). Toeval? Nope. Dat stond al lang geschreven in de Bijbel: “En 
u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit 
u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van 
oudsher, van eeuwige dagen af” (Micha 5:1).

Jezus is de Koning van Israël
Toen de wijzen uit het Oosten op zoek gingen naar het kindje Jezus, vroegen ze: 

‘Waar is de pasgeboren Koning van de Joden?’ De term ‘Messias’ is de koningsti-
tel van Israël, zoals ‘farao’ dat bijvoorbeeld was van Egypte. De Here Jezus is dus 
onlosmakelijk als Koning verbonden aan Zijn volk Israël, zoals ook bleek uit de 
geboorteaankondiging uit Lucas 1.

We fi ght the same battle
In een wereld die steeds donkerder lijkt te worden, staan Joden en christenen 

zij aan zij in het verspreiden van het licht. Dat is ook één van de lessen die zowel 
kerst als Chanoeka (het Joodse lichtfeest) ons leren: dat het licht de duisternis 
overwint. Rabbijn Chaim Eisen uit Jeruzalem zei daarover: “Volgens Jesaja 42:6 is 
het allereerst de roeping van Israël om een licht voor de wereld te zijn. Maar wij 
kunnen die taak nooit alléén vervullen. Want in Jesaja 49:6 worden ‘de einden van 
de aarde’ genoemd. Christenen kunnen het licht van Zijn openbaring zelfs tot aan 
de einden van de aarde brengen, en de volken terugroepen naar de levende God. 
Dat is hard nodig, zeker hier in Europa.”

Vrede voor Jeruzalem
Met kerst zingen we liedjes over vrede op aarde. Jezus wordt ook de Vredevorst 

genoemd (Jesaja 9:5). Deze tijd, waarin we stilstaan bij vrede en de vrede in het 
Midden-Oosten constant onder spanning staat, is een extra motivatie om te bid-
den voor de vrede van Jeruzalem (Psalm 122:6).

God gaat Zijn beloften aan Israël vervullen
Als de dominee in zijn kerstpreek zegt dat de Here Jezus is gekomen om jou 

te verlossen van je zonden, dan knik je natuurlijk instemmend. Maar als hij zou 
zeggen dat aan Jezus de troon van Zijn vader David is gegeven en dat Hij Koning 
over het huis van Jakob (= Israël) zal zijn, frons je vast even met je wenkbrau-
wen. Toch staat juist dát in de Bijbel bij de geboorteaankondiging van Jezus (lees 
Lucas 1). Een populaire Bijbeltekst rond kerst is Jesaja 9:5 (“Want een Kind is ons 
geboren, een Zoon is ons gegeven”). Maar wie een vers verder leest, ziet dat Jezus 
inderdaad op de troon van David in Jeruzalem zal zitten en dat aan Zijn koninkrijk 
geen einde komt. Als we met kerst weer deze boodschap horen, mogen we erop 
vertrouwen dat God Zijn beloften aan Israël gaat vervullen!

 Vijf redenen om  
 met kerst stil te 
 staan bij Israël 
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