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Bid om troost voor 
de overlevenden 
van de Holocaust

Sodastream wil 
fabriek in Gaza

Het Israëlische bedrijf Sodastream kon-
digde tijdens een conferentie van het 
Israëlische economiemagazine Globes aan 
dat het een fabriek in Gaza wil openen. 
Sodastream produceert apparaten waar-
mee je zelf priklimonade kunt maken 
van kraanwater. Het bedrijf staat erom 
bekend dat het een bedrijfscultuur heeft 
waarin het samenwerken tussen werk-
nemers van verschillende komaf wordt 
aangemoedigd als model voor vrede in 
Israël. Hoewel Hamas vijandig staat te-
genover Israël, maken Israëlische bedrij-
ven in Gaza wel een kans als ze zich als 
‘internationaal bedrijf ’ vestigen. Daniël 
Birnbaum, oprichter en voorzitter van 
Sodastream zei: “We willen dat de men-
sen in Gaza banen hebben. Echte banen. 
Want waar voorspoed is, kan vrede zijn.”

Israëlische 
productielijn voor 
F-35

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Lock-
heed Martin heeft het Israëlische bedrijf 
Israel Aerospace Industries (IAI) gekozen 
om ‘vleugelhuiden’ voor de F-35 te pro-
duceren. Het gaat om de hypermoderne 
straaljager, waarvan Nederland ook 37 
exemplaren heeft besteld. De vleugelhui-
den zijn een composietvezelmateriaal dat 
over de vleugels van de toestellen wordt 
aangebracht, waardoor deze stealth-capa-
citeit krijgen: onzichtbaar worden voor 
radarsystemen. Het Israëlische bedrijf 
heeft hiervoor een complete productie-
lijn in gebruik genomen. Deze lucratieve 
investering moet Israël de komende 
twintig jaar honderden miljoenen dollars 
opleveren.

Twee Joodse vrouwen maken een sneeuwpop op het plein voor de Klaagmuur in Jeruzalem. In januari viel
een fl ink pak sneeuw dat de stad wit kleurde. Dat leidde natuurlijk tot veel sneeuwpret voor de bewoners. 

De sneeuw bleef overigens niet lang liggen, maar smolt al snel weer weg.

De kortstondige sneeuwstorm was on-
derdeel van een heftige en koude perio-
de. Kort voor de sneeuwval werd vanuit 
Egypte veel stof op de wind meegevoerd, 
waardoor het zicht werd beperkt en 
mensen werd geadviseerd niet teveel in-
spannende activiteiten te ondernemen 
buitenshuis. De sneeuw stofte het land 
echter weer af.

Behalve de oppervlakkige pret wordt 
sneeuw in Jeruzalem ook dieper ervaren 
als een zegen. Hierbij halen rabbijnen 
de tekst aan uit Jesaja 1:18: “Al waren uw 
zonden als scharlaken, ze zullen wit wor-
den als sneeuw.” De sneeuw wordt dan 
ook gezien als een teken van Gods verge-
ving en genade. | Foto’s: Flash90
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Israël 
●    Israël wordt voortdurend aan de 

grenzen bedreigd. Gelukkig doen 
de Israëlische veiligheidsdiensten 
goed werk en is het leger zeer 
alert. Dank hiervoor en dank dat 
het Israëlische leger recentelijk 
verschillende terreurtunnels van 
Hezbollah heeft ontmanteld.

●   Bid voor kinderen die leven in ge-
bieden in Israël die vaak onder vuur 
liggen. Als de dreiging heel groot 
is, kunnen zij niet naar school en 
moeten zij keer op keer de schuil-
kelders in. Bid voor bescherming 
van de kinderen en dat zij mogen 
weten dat God voor hen zorgt.

●   Op 9 april worden er in Israël ver-
vroegde verkiezingen gehouden. 
Bid dat Israëlische burgers in de 
verkiezingstijd goed voorgelicht 
worden. Bid ook dat de politici 
de juiste accenten leggen in hun 
verkiezingsprogramma’s.

Israël en de volkeren 
●   Momenteel overwegen Tsjechië, 

Brazilië en Italië om hun ambas-
sade in Israël te verplaatsen naar 
Jeruzalem. Hierop zal waarschijn-
lijk veel kritiek komen vanuit de 
internationale gemeenschap. Bid 
dat deze landen zich niet door die 
kritiek laten leiden en dank dat er 
na de Verenigde Staten meer lan-
den zijn die hun ambassade willen 
verplaatsen.

●   Iran blijft een heel grote bedrei-
ging voor Israël. Bid dat Iran in de 
bedreiging van Israël alleen komt 
te staan en dat het niet lukt Israël 
direct of indirect aan te vallen.

●    “Want God heeft ons niet gegeven 
een geest van vreesachtigheid, 
maar van kracht en liefde en 
bezonnenheid” (2 Timoteüs 1:7). 
Bid dat christenen Israël openlijk 
durven te steunen en niet bang zijn 
voor boze reacties.

Christenen voor Israël 
●   “U zult een sierlijke kroon zijn in 

de hand van de Heere en een ko-
ninklijke tulband in de hand van uw 
God” (Jesaja 62:3). Dank voor deze 
prachtige belofte aan Israël. 

●   Bid voor het internationale werk 
van Christenen voor Israël. Dat er 
wereldwijd ingang mag zijn voor 
onze boodschap en dat er op veel 
plaatsen nieuwe afdelingen mogen 
ontstaan. 

●    Bid voor de mensen van Chris-
tenen voor Israël die boeken en 
Bijbelstudiemateriaal schrijven. Bid 
dat zij geïnspireerd mogen worden 
door de Heilige Geest.

De winter kan nog in alle hevigheid losbarsten. De eerste 
week van februari staat bekend als de koudste van het jaar. 
Pasen duurt nog lang en eerst komen nog zeven lijdenswe-
ken. Bij het Joodse volk is dat ook zo. In de stromende regen 
ontstaken we de grote menora in het historische hart van 
Leeuwarden en er werd gesproken over licht en toekomst, 
maar dat lijkt alweer lang geleden. Het Joodse feest Poerim is 
pas laat in maart. Daarvoor nog de herdenking van de Holo-
caust en het vasten van Esther. 

Tijd
In het Nieuwe Testament komen we de onvrede met de tijd 
ook tegen. Mensen klagen bij de apostel Petrus dat er hele-
maal niets verandert. Petrus moet het gevoel begrepen heb-
ben. Net als alle andere apostelen, leefde ook hij in de hoop 
dat de Heere spoedig zou komen. Het einde van de eeuwen 
was immers over hen gekomen. De beslissing was gevallen 

op Golgotha en bij de herrijzenis van Christus.
Hij antwoordt dat de Heere niet talmt, maar dat duizend 
jaar voor Hem is als één dag. God zal Zijn beloften vervullen, 
maar Hij wil niet dat er ook maar één zondaar verloren gaat. 
God néémt de tijd niet, Hij gééft de tijd.

Aanwezig
Ook Elia kent een anticlimax. Na zijn dappere geloofsdaad 
op de Karmel en het wonder van God, blijkt Izebel nog op-
permachtig en de profeet geeft de moed op. En dan bij de 
Horeb, beseft hij dat God zich niet alleen manifesteert met 
storm, vuur en aardbevingen, maar dat God Zijn werk ook 
doorzet in de stilte. In het suizen van een zachte stilte ver-
neemt Elia de aanwezigheid van God. En zo mogen wij door-
gaan met hopen. De Messias zet Zijn voetstappen op weg 
naar de grote dag, dwars door onze geschiedenis heen, soms 
in geruisloze stilte.
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Gebedspunten

Ingezonden

Het plan van Karel van Oordt
Roger van Oordt schreef in de krant van december 2018 een column met de titel Is er nog hoop?  
Hierin schreef hij: “In 1980 besloten een aantal zakenlieden om Christenen voor Israël en Israël  

Producten Centrum op te richten.” Daar wil ik toch graag wat aan toevoegen.  
Er is namelijk een lang proces aan voorafgegaan.

1 Koningen 19:12

Het suizen van  
zachte stilte 

Ik kijk naar buiten: de lucht is grijs en eindeloos strekken de donkere akkers zich uit over het Groningse  
land, de donkere vette klei. De eerste weken van januari zijn een anticlimax. Na de dagen van advent  

die zwanger waren van verwachting en uitkijken naar de komst van Gods koninkrijk, na het feest  
van de geboorte van de Heiland, lijkt het nu alsof alles bij het oude gebleven is.

In 1938 kwam ik als negenjarig jochie vanuit Amsterdam in  
Amersfoort wonen. Ik kwam daar op school naast de eveneens negen-
jarige Karel van Oordt te zitten die tegen mij zei: “Zullen we vriendjes 
worden?” Op mijn bevestigend ja, ontstond een zeer hechte vriend-
schap die ruim 75 jaar heeft geduurd. We aten regelmatig bij elkaar 
thuis. Daarbij werd door onze vaders voor de Joden gebeden. Let wel: 
dit was in 1938, vóórdat er sprake was van oorlog en Jodenvernieti-
ging. Van de staat Israël was nog helemaal geen sprake. Deze gebeden 
gingen uit van het geloof dat Gods beloften in de Bijbel waarheid zijn. 
Wij vonden dat heel gewoon. Later kwamen wij er achter dat dit niet 
zo vanzelfsprekend was.

Toen Karel net de veertig was gepasseerd zei hij tegen mij: “Marius, ik 
heb een plan. Israël heeft niks aan allerlei woorden, hoe goed bedoeld 
ze ook zijn. Israël moet relaties hebben waar ze hun goederen aan 
kunnen verkopen. Mijn plan is om zoveel geld te verdienen dat ik op 
mijn vijftigste kan stoppen met werken om voor mijn gezin te moeten 
zorgen. Dan wil ik mijn relaties gebruiken om contacten te leggen bij 
bedrijven om zo de export van Israël te versterken.”
Zo is Karel begonnen om inkopers van grote bedrijven als de Bijenkorf 
en V&D uit te nodigen om op zijn kosten in Israël contacten te leggen 
en handel te drijven. Als zo’n relatie tot stand kwam, werden de  

gemaakte kosten verrekend zodat hij steeds weer andere con-
tacten kon starten. Enkele jaren daarna ging hij met een aantal 
zakenlieden. En nu mag Roger het weer verder vertellen.

M. Dubiez

Karel van Oordt, oprichter van het Israël Producten Centrum en  
Christenen voor Israël. | Foto: CvI

5500 keer ’shalom!’ in Israël
Het was een behoorlijke stapel, die 5500 shalomkaarten 
die u als lezers in de afgelopen tijd invulde! Maar zo’n 
groet uit Nederland, gewoon een eenvoudige kaart om 
iemand ’shalom’ te wensen, is van grote waarde. Af-
gelopen maand werden de kaarten in Israël verspreid. 

Speciaal het vermelden waard zijn de vij�onderd 
kaarten die zijn gegeven voor het project First Home in 
the Homeland. Immigranten die naar Israël komen en 
dit door ons ondersteunde kibboetsprogramma gaan 
volgen, krijgen deze kaart als welkomsgroet. | Foto: CvI
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Kanttekening

Mozes in elke 
stad
Tijdens de vergadering van de
apostelen in Jeruzalem, waarover 
wij lezen in Handelingen 15, heeft 
Jacobus het laatste woord. Hij sluit 
zijn rede af met deze opmerking: 
“Want Mozes heeft van oude tijden 
af in elke stad mensen die hem 
prediken, want hij wordt elke sabbat 
in de synagogen voorgelezen” (vers 
21). Hij refereert aan het feit dat ook 
toen al – in de tijd van Jezus en de 
apostelen – de verstrooiing van de 
Joden over de wereld wijdverspreid 
was. Daarop doelde Petrus ook toen 
hij op de eerste Pinksterdag sprak 
over “allen die ver weg zijn” 
(Handelingen 2:39). 

De woorden van Jacobus worden 
door christenen op verschillende 
wijzen geïnterpreteerd. In ieder 
geval maakt het ons duidelijk dat er 
vanaf het begin een bepaald verband 
is geweest tussen de synagoge en 
de christelijke gemeente. Mozes en 
Jezus staan niet op gespannen voet 
met elkaar. Het evangelie kan niet 
gepredikt worden zonder de wet.
Een gebied waar toen ook al veel 
Joden woonden was Klein-Azië, wat 
in het huidige Turkije ligt. Op zijn 
zendingsreizen bezocht Paulus altijd 
als eerste de synagogen. Juist in de 
gebieden waar veel Joden woonden, 
zoals ook in Rome, ontstonden ook 
christelijke gemeenschappen. 
In de vijftiende en zestiende eeuw 
zijn er veel Joden uit met name 
Zuid-Europa naar de Lage Landen 
gevlucht. Eind zestiende eeuw 
maakten wij ons los van het ka-
tholieke Spanje en werden wij een 
protestantse, zelfstandige natie. Het 
motto van de Reformatie was: terug 
naar de Bijbel. De eeuw daarna 
is onze Gouden Eeuw geworden. 
Alleen bij een volk dat bereid is te 
kiezen voor een strenge moraal kan 
de cultuur, de samenleving en de 
economie tot grote hoogten stijgen. 
De geschiedenis bewijst dat wan-
neer een samenleving een strenge 
seksuele moraal loslaat het niet lang 
duurt voordat alles instort. 

De samenleving redt het niet 
zonder Mozes en de kerk redt het 
niet zonder Mozes, zonder Israël. 
Door de wegvoering en uitroeiing 
van driekwart van de Joden van Ne-
derland in de Tweede Wereldoorlog, 
zijn ook de meeste Joodse gemeen-
schappen uit ons land verdwenen. 
Sindsdien is het christendom in ons 
land in gigantisch verval gekomen. 
De samenleving zakt steeds dieper 
weg in asocialiteit en immoraliteit. 
We leven in een stervende cultuur. 
God laat niet met zich spotten. 
Degenen die Israël vervloeken, 
zullen vervloekt worden.

Oscar Lohuis
» olohuis@cvi.nl

De luchthaven vervangt het verouder-
de, veel kleinere vliegveld bij Ovda en is 
gebouwd als internationale luchthaven. 
Buitenlandse vluchten naar de toeristen-
stad Eilat zullen binnenkort ook landen 
op Ramon in plaats van op Ben Goerion. 

De belangrijkste luchthaven van Israël 
verwerkte in 2018 23 miljoen passagiers, 
maar met het groeiende toerisme naar 
Israël, kan Israël een nieuwe luchthaven 
goed gebruiken.
De luchthaven is vernoemd naar Ilan en 

Assaf Ramon. Ilan was een Israëlische 
astronaut die in 2003 omkwam toen het 
Columbia ruimteveer verongelukte. Zijn 
zoon Assaf was gevechtspiloot en kwam 
in 2009 op 21-jarige leeftijd om toen hij 
tijdens een oefenvlucht neerstortte.

Israëlische banken niet meer op 
uitsluitingenlijst pensioenfonds PFZW

Israël is een luchthaven rijker

Groet van de 
burgemeester
In december stuurden we als stichting 
een bemoedigende brief aan Jeruza-
lems nieuwe burgemeester, Moshe 
Lion. Begin januari ontvingen we een 
bedankbrief van hem.

“Lieve vrienden,

Bedankt voor jullie vriendelijke woorden 
en goede wensen. Ik ben vereerd dat de 
bevolking van Jeruzalem mij heeft ver-
kozen om deze stad te leiden, de eeuwige 
hoofdstad van het Joodse volk. 
Als burgemeester ben ik toegewijd ervoor 
te zorgen dat Jeruzalem verbonden blijft 
met onze vrienden wereldwijd. Hartelijk 
dank voor jullie steun aan de behoeftige 
bevolking van onze stad.
Ik zie ernaar uit om samen te werken aan 
een betere toekomst voor Jeruzalem.”

Met hartelijke groet,
Moshe Lion,
Burgemeester van Jeruzalem”

Afgelopen week nam Israël het vliegveld Ramon nabij Eilat o�  cieel in gebruik. Kosten noch moeite 
werden gespaard voor dit ambitieuze project. Aanvankelijk zullen alleen binnenlandse vluchten 

landen op de luchthaven, maar het vliegveld is berekend op twee miljoen passagiers per jaar.

Luchthaven Ramon ligt achttien kilometer ten noorden van Eilat, op de vlakte langs de grens met Jordanië. De bouw duurde vijf jaar en kostte ruim vierhonderd 
miljoen euro. | Foto: Flash90

Per januari 2019 heeft PFZW de uitsluitingenlijst beperkt tot twee 
identiteitsgebonden beleggingen, alsmede enkele wettelijke 

uitsluitingen. Andere uitsluitingen, waaronder vijf Israëlische 
banken, zijn niet langer op hun uitsluitingenlijst opgenomen.

PFZW hanteert voor haar beleggingen een uitsluitingenlijst, waarin transparant wordt 
gemaakt in welke sectoren en bedrijven het pensioenfonds niet wenst te beleggen. Zo 
staan in de uitsluitingslijst onder meer industrieën genoemd die nucleaire en massa-
vernietigingswapens of tabak produceren.

De vijf Israëlische banken stonden sinds januari 2014 vermeld op de uitsluitingenlijst 
van PGGM, de uitvoeringsorganisatie van PFZW, vanwege ‘betrokkenheid bij schending 
van internationaal en humanitair recht’. In de toelichting op de website van PGGM 
stond dat de vijf banken uitgesloten werden vanwege hun “betrokkenheid bij de fi nan-
ciering van nederzettingen in bezette Palestijnse gebieden”.

Op 13 januari 2014 protesteerden enkele honderden mensen op initiatief van Christenen 
voor Israël bij het hoofdkantoor van PGGM in Zeist tegen deze desinvesteringsmaat-
regel. Roger van Oordt, directeur van Christenen voor Israël, reageert opgetogen: “We 
zijn blij dat PGGM de uitsluitingenlijst nu heeft aangepast. Deze vijf Israëlische banken 
hoorden daar volgens ons namelijk echt niet thuis.”

In 2014 demonstreerden enkele honderden christenen bij het hoofdkantoor van PGGM in Zeist tegen de 
uitsluiting van Israëlische banken. | Foto: CvI 



Maar door deze diplomatie ontbrak elke vorm van openlijk 
verzet tegenover de wegvoering van vele tienduizenden 
Joden, en tevens een oproep aan de leden van de kerk in 
stad en land om Joden bescherming te bieden. Daarbij klonk 
steeds weer het eeuwenlange hatelijke element: de vervol-
ging van de Joden is gevolg van het feit, dat zij Christus ver-
worpen hebben en gekruisigd. Dus theologisch beschouwd: 
hun eigen schuld ...

Enkele rechtvaardigen
Deze houding noemt dr. Hans Jansen in zijn Theologie na 
Auschwitz een ‘zonde van verzuim’, begaan door een christe-
lijke kerk, slapend als een os, of zoals de theoloog Kremer het 
eens zei “als tien marmotten!”.
Op het grondvlak van de kerk waren er slechts enkelen, zo 
zegt dr. Jansen, die met gevaar voor eigen leven, als ‘recht-
vaardigen te midden van de volkeren’ Joden hebben gehol-
pen en gelegenheid gaven om onder te duiken. Kort gezegd: 
iedere regio had zijn Johannes Post moeten hebben, iedere 
kerkelijke gemeente haar ds. Overduin en ieder dorp een 
familie Ten Boom.

Catechese der verguizing
Dr. Lou de Jong heeft in het zesde deel van zijn grote werk 
Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 
aangetoond dat dit zwijgen van de kerken óók te maken 
heeft met de traditionele ‘catechese der verguizing’ van de 
Joden. De tekst “Zijn bloed kome over ons en onze kinde-
ren!” (Matteüs 27:25) werd sinds de vierde eeuw uitgelegd 
als een zelfvervloeking, waarvan de gevolgen voorgoed op 
het Joodse volk zouden blijven rusten. In de geschiedenis 
heeft de Kerk daardoor steeds de rollen omgekeerd: vloek 
voor Israël en zegen voor de Kerk, verwerping voor Israël en 
verkiezing voor de Kerk, het oordeel voor Israël en de belofte 
voor de Kerk ...

Stichting Boete en Verzoening
In ons restauratie- en onderhoudswerk van 37 jaren op de 
Joodse begraafplaatsen hebben wij steeds weer beklemtoond, 
dat het werk niet alleen maar werd ondernomen uit vriend-
schap voor Israël, maar in de eerste plaats uit verootmoedi-
ging voor God en Zijn volk over de eeuwenlange vijandschap 
in de Kerk jegens de Joden en de verschrikkelijke gevolgen 
daarvan in Joods bloed en tranen. 
Lerend van Daniël 9, Nehemia 9 en Ezra 9 uit de Tenach 
namen wij het woord om niet veroordelend, maar wel 
verootmoedigend over ons voorgeslacht te spreken: “Wij 

hebben gezondigd en ons misdragen ... Wij zijn van Uw 
geboden en regels afgeweken, en wij hebben niet geluisterd 
naar Uw dienaren ...”. Ook klonken de woorden van Jezus 
steeds in onze oren, die sprak: “Wanneer jij je offergave naar 
het altaar (in de tempel) brengt, en jij je daar herinnert dat je 
broeder of zuster je iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar 
achter: ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna 
je offer brengen” (Matteüs 5:23,24). Wij trokken ons daarbij 
de verwijten van de Joden aan over het verleden van de Kerk, 
en zochten de verzoening daarover. Ons werk op de Joodse 
begraafplaatsen was daardoor geen arbeid op zich, maar het 
had zijn waarde slechts als onderstreping van de ernst van 
onze verootmoediging tegenover God en Zijn volk.

Opdracht in uitvoering
Deze woorden gaven ons de moed, om daadwerkelijk han-
den en voeten te geven aan de uitvoering van de opdracht 
“Ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer 
brengen” (Matteüs 5:24). Al die jaren werken op de Joodse 

begraafplaatsen heeft het klimaat tussen Joden en christenen 
in Nederland wel degelijk verbeterd, gezien de positieve reac-
ties die vanuit Joodse kant klinken.
Joden en christenen delen met elkaar het geloof in Israëls 
God, die in de geschiedenis duidelijk heeft gemaakt, bloed-
schulden niet te vergeten, ook al denken de mensen er niet 
meer aan (2 Samuël 21:1). Maar na schuldbelijdenis en stap-
pen om tot verzoening met de slachtoffers te komen, wil God 
vergeving schenken (21: 3-6).

Het is geen onbegonnen werk, zo roepen wij de kerken toe. 
We blijven hopen dat zij deze verootmoediging ooit ook 
durven uitspreken. Opperrabbijn Jacobs zei ons: “Wij blijven 
uitzien.”
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Het zwijgen van de kerkBoeie of toch 
boeiend
Wellicht hoort u ook regelmatig 
het stopwoord ‘boeie’. Als iemand 
dit woord bezigt, zou je in eerste 
instantie kunnen denken hij of zij 
het boeiend vindt wat je zegt. Maar 
al snel kom je erachter wat er echt 
bedoeld wordt: het laat me koud. Of 
eigenlijk: ik wil dat het me koud laat. 
Zo vergaat het veel christenen vaak 
als het over Israël gaat.

Dan zien we echter over het hoofd 
dat het niet alleen boeiend is wat 
God in onze tijd doet, maar dat het 
ons ook niet koud mag laten. Laten 
we even kijken naar de grote daden 
die Hij in Zijn genade gedaan heeft 
voor Zijn volk Israël. Het herstel van 
het volk in het land, het wonder 
van het herstel van de Hebreeuwse 
taal als spreektaal, de wonderlijke 
Israëlische overwinningen in de 
oorlogen en dan nog recent de 
ontdekking van de tunnels aan de 
grens met Libanon waar Hezbollah 
een geweldige aanslag tegen Israël 
wilde beramen. Het is bijzonder om 
telkens weer getuige te mogen zijn 
dat Hij bewaring geeft.

Ook 2019 zal boeiend zijn. Niet in 
de laatste plaats, omdat wij ons 
verbonden mogen voelen met, zoals 
Paulus het noemde, de beminden 
om der vaderen wil. Of zoals in 
Romeinen 15 staat: dat de Heiland 
een dienaar van de besnijdenis is 
geworden om de beloften aan de 
vaderen gedaan te bevestigen. Daar 
staat dan weer bij: opdat de heidenen 
Hem wegens Zijn ontferming zouden 
gaan verheerlijken. Zo mochten ook 
wij deel krijgen aan Zijn ontferming 
en mogen we met Israël de Heere 
loven.

Het is dan ook een bijzonder 
boeiende opgave om dit jaar in 
kerken, scholen, kringen en overal 
waar christenen samenkomen te 
getuigen van Gods onwankelbare 
trouw, zoals in Psalm 105 staat, tot 
in duizend geslachten. Een bijzonder 
boeiende opgave voor u en mij. 
Niet omdat Israël beter, vromer 
of exclusiever is, maar omdat God 
getrouw is en Zijn plannen niet falen 
ondanks onszelf, een zwakke en 
telkens afdwalende kudde. 

Moge Hij ons dit jaar de kracht geven 
door Zijn heilige Geest om van Zijn 
liefde en trouw te getuigen, want 
Zijn koninkrijk is nabij. God is trouw 
aan Zijn volk. Dat mag ons echt 
boeien.

De tijd van de bezetting van ons land door het naziregime was een zeer donkere tijd. Het is te  
begrijpen, dat de kerken in Nederland in het contact met de nazi’s steeds de weg van de stille  

diplomatie zochten, om de lichtgeraakte en explosieve nazi’s niet al te veel tegen de haren  
in te strijken, en daardoor juist talloze levens van christenen in gevaar te brengen. 
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Roger van Oordt 
» rvoordt@cvi.nl

Herstelwerkzaamheden op een Joodse begraafplaats. | Foto: Sybrandi

“In de geschiedenis 
heeft de Kerk steeds de 
rollen omgekeerd: vloek 
voor Israël en zegen 
voor de Kerk.”
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Israël stopt PA

Israël heeft kunnen voorkomen dat 
de Palestijnse Autoriteit een volwaar-
dig lidmaatschap van de Verenigde 
Naties krijgt. De PA wilde daarvoor 
een verzoek indienen bij de komende 
vergadering van de VN. Israël maakte 
meerdere leden van de VN overtui-
gend duidelijk dat de PA hypocriet 
is. “Ze blijven terroristen maandelijks 
betalen en moedigen geweld tegen 
en laster van Israël aan; ze voldoen bij 
lange na niet aan de defi nitie van een 
vredelievende staat.” | Foto: Flash90

Opmerkelijk bezoek
Begin januari liepen twee opmerke-
lijke bezoekers het Israëlcentrum van 
onze stichting binnen. Het waren 
twee Syrische vluchtelingen. Ze had-
den gezwommen in het nabijgelegen 
zwembad in Nijkerk en zagen ‘Israël’ 
op onze gevel staan. Dat wekte hun 
nieuwsgierigheid. Ze toonden zich 
verbaasd over een centrum als dit. 
Een van hen vertelde dat een familie-
lid uit Syrië was geholpen door Israë-
lische artsen die hulp boden langs de 
grens met Syrië. De twee beloofden 
nog eens terug te komen.

Christenvrienden in 
Brazilië
Eind december bracht premier 
Netanyahu een bezoek aan Brazilië. 
Tijdens dit bezoek was er ook een 
ontmoeting met christenvrienden 
voor Israël. Op die bijeenkomst 
zei Netanyahu: “We hebben geen 
betere vrienden dan in de wereld-
wijde gemeenschap van christenen, 
en zij hebben geen betere vriend in 
de wereld dan de staat Israël”. Ook 
Christenen voor Israël heeft een 
actieve afdeling in Brazilië.

Onterecht jubileum

Nog steeds is hij voor alle wereld-
leiders het aanspreekpunt, de ver-
tegenwoordiger van de Palestijnen, 
en wordt hij zelfs met president 
aangesproken. Maar Mahmoud 
Abbas is na het verlopen van zijn 
verkozen termijn als voorzitter van de 
Palestijnse Autoriteit eigenlijk sinds 
2009 al geen democratisch gekozen 
voorzitter meer. In al die jaren heb-
ben de Palestijnen geen mogelijkheid 
gekregen hun stem democratisch uit 
te brengen. | Foto: Flash90

Wisseling van de wacht
Half januari nam luitenant-generaal Aviv 
Kochavi (2e v.l.) het stokje over van zijn 
voorganger Gadi Eisenkot (3e v.l.) als staf-
chef van het Israëlische leger. Sinds 2017 
was Kochavi al plaatsvervangend stafchef en 
de opvolging was dus niet onverwacht. Na 
de o�  ciële benoemingsceremonie bezoch-
ten Eisenkot en Kochavi de Klaagmuur. 
Daar gingen ze samen in gebed. Er werd 
gebeden uit de Psalmen en om bescherming 
van de soldaten. Ook bad ieder afzonderlijk 
bij de muur en stopte een brie� e tussen de 
stenen. Kochavi zei zijn taak op zich te ne-
men met een “heilig ontzag”. | Foto: Flash90
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Een terugblik
Al is het nieuwe jaar alweer een paar weken oud, toch is het altijd goed om even terug te blikken 

op vorig jaar. Onze praktische hulp met vooral gratis vervoer naar een consulaat en de 
Israëlische ambassade, en daarna naar een luchthaven, wordt enorm gewaardeerd. 

Het geeft families een veilig gevoel, een stukje bescherming, 
ook in hun strijd om alle o�  ciële documenten te verzamelen. 
Want pas dan krijg je een uitreisvisum en kun je met zeventig 
kilo bagage per persoon een nieuw bestaan gaan opbouwen 
in Israël. We beschikken nu dankzij uw continue steun over 
acht busjes en drie personenwagens voor ons werk. Dat is 
geen overbodige luxe in een land dat zestien keer groter dan 
Nederland en twintig keer groter dan België is!

Vertrek blijft moeilijk
We hielpen afgelopen jaar families uit plaatsen waar we 
nog niet eerder waren geweest. Ook vroegen een aantal 
Holocaustoverlevenden ons hen te helpen bij hun vertrek naar 
Israël. Onze twee schuilplaatsen (in Kiev en in het oosten) 
waren drukbezet, vooral met gezinnen uit het oorlogsgebied 
en met families vlak voor hun vertrek en die erg ver van een 
luchthaven wonen. Als het kan, vermijden we nachtritten, 
vooral tijdens de koude wintermaanden. Het blijft echter een 
probleem als families gevlucht zijn zonder de bedoeling naar 
Israël te vertrekken. Maar vanwege de uitzichtloze en gevaar-
lijke situatie in het oosten kiezen ze toch om te vertrekken. 
Dan moeten er vaak nog documenten worden verkregen uit 
de archieven. Dat is vaak een heel gedoe en het is bovendien 
gevaarlijk om terug te gaan.

Helpen waar het kan 
We hebben in Oekraïne twintig en in Rusland twaalf 
alijaseminars (informatiebijeenkomsten over vertrek naar 
Israël) gehouden en we organiseerden samen met de christelij-

ke alija-alliantie en de Israëlische ambassade zes consuldagen. 
Dit zijn bijeenkomsten waar deskundige en praktische uitleg 
wordt gegeven over de mogelijkheden voor Joden die naar 
Israël willen verhuizen.
De samenwerking met het Joods Agentschap en een aantal 
rabbijnen in nieuwe plaatsen verloopt uitstekend en daarvoor 
zijn we dankbaar. Het bezoek in oktober van de Nederlandse 
opperrabbijn Binyamin Jacobs en zijn vrouw Blume was een 
opsteker, vooral voor rabbijnen en hun gemeenteleden die 
afgelegen wonen.

In Jesaja 11:12 staat zo duidelijk geschreven over het werk dat 
we hier al vele jaren mogen doen: “Hij zal een banier omhoog-
heff en onder de heidenvolken en Hij zal de verdrevenen van 
Israël verzamelen en hen die vanuit Juda overal verspreid zijn, 
bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde.”

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

Holocaustoverlevende Svetlana (tweede van links) uit het dorpje Dzigovka overleefde het getto van Yampol. Ze hoopt binnenkort naar Israël te reizen, samen 
met haar dochter en kleinzoon. Hier is ze op weg naar de Israëlische ambassade in Kiev. | Foto: CvI
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Zes ... zeven!
We gaan een nieuwe tafel kopen. 
Het gaat zo niet meer. Waren we in 
het begin met ons tweeën en later 
met ons vijven – nu zijn we met ons 
dertienen. Of eigenlijk: tot nu toe 
waren we met dertien man. Vanaf 
nu zijn dat er vijftien. Het begon 
allemaal tien dagen geleden ...

Onze vijf boeven wilden mee. Maar 
het mocht niet van het ziekenhuis, 
dus reden wij, dat wil zeggen de 
liefste vrouw in de wereld en onder-
getekende, naar het ziekenhuis waar 
onze zesde kleinzoon ter wereld 
zou komen. Eenmaal op aarde, gaf 
hij een prachtige acte de présence 
die de hele kraamafdeling mee kon 
beluisteren. Duidelijk een aanwinst 
voor zijn twee broertjes van twee 
en vier, die een nieuwe aanwinst 
zoeken voor hun boevenclubje. 
Toen Or (licht) enkele dagen later 
thuis kwam, waren zijn broertjes er 
meteen bij en verliep de ontvangst 
vlekkeloos. Voor mijn levenspartner 
en ik kan het jaar (2018) niet meer 
stuk: zes kleinzonen, met de nadruk 
op zonen, want het zijn allemaal 
jongens.

Minder dan een week later, maar 
toch in een ander jaar, werd onze 
eerste kleindochter geboren: Gaia 
(met de ‘g’ van “goal!”); het eerste 
kind van onze zoon en zijn vrouw 
creëerde een drama door met haar 
vier kilo een bevalling van 24 uur 
te organiseren. Uiteindelijk was ze 
daar, ons prinsesje.

Zeven kleinkinderen is een voor-
recht en een zegen. In Amstelveen 
zit mijn vader te glunderen nu hij 
over 27 achterkleinkinderen regeert. 
Mijn moeder kijkt vast trots van 
Boven naar ons en maakt daar zeker 
de boel gek met haar blijdschap. 27 
achterkleinkinderen voor een stel 
dat tachtig jaar geleden ontdekte 
dat ze samen 337 familieleden waren 
verloren aan de Duitse moordcul-
tuur, is heel indrukwekkend en heel 
emotioneel en ik was ook niet ver-
baasd dat het regende bij ons.

En wij? Wij zijn de Almachtige  
dankbaar.

Simon Soesan
» ssoesan@cvi.nl

Het klopt, dat het conflict in het land van onze voorvaderen 
veroorzaakt wordt door twee boeken: de Bijbel en de Koran. 
Israëls politiek laat zich leiden door de Bijbel en de politieke 
koers van de Palestijnen wordt gedicteerd door de Koran. 
Logischerwijs ligt er geen vrede tussen de twee volken in het 
verschiet, dat begrijpen zowel Joden als Palestijnen. Maar de 
hoop blijft.
En toch weten Joden en moslims dagelijks met elkaar samen 
te leven. Een paar jaar geleden werd een van mijn zonen  
bar mitswa. Een jaar daarvoor waren we vertrokken uit het 
dorp Ma’ale Adumim, dat tussen Jeruzalem en de Dode Zee 
ligt, en naar een mosjav ten westen van Jeruzalem verhuisd. 
In Ma’ale Adumim maakte Hisham ons huis meer dan twaalf 
jaar lang elke woensdag schoon. Hisjam is een Palestijn 
en religieuze moslim uit het Arabische dorp Ubeidiya, ten 
oosten van Bethlehem. Toen we de wildernis van Judea 
verlieten, huilde Hisham en zei dat we zijn beste werkgevers 
waren. Het klopt dat we hechte vrienden waren. Hoe vaak 
niet hielpen we hem en zijn familie en hoe vaak niet bracht 
hij ons geschenken van zijn pelgrimstocht naar Mekka?  

Maar als Palestijn had hij geen toestemming om ons in  
Israël te bezoeken. Die goedkeuring was alleen voor Jood-
se nederzettingen in de zogenaamde ‘bezette gebieden’.
Voor het dertiende verjaardagsfeestje van mijn zoon belde 
hij me op en vroeg me om langs te komen. Dus reed ik 
met mijn drie zonen voorbij een controlepost tot aan zijn 
Palestijnse dorp. We omarmden elkaar en de blijdschap 
was groot, want we hadden elkaar al meer dan een jaar 
niet meer gezien. “Ik heb een cadeautje voor jullie,”  
vertelde Hisham, wijzend naar de bagageruimte van zijn 
auto. Het was een lam dat we voor het bar mitswafeest 
moesten slachten. We stopten het dier in onze kofferbak 
en reden met harde muziek langs de controlepost, in de 
hoop dat geen van de soldaten het geblaat zou horen. 
Want vee mag eigenlijk niet naar Israël worden vervoerd. 
Een paar maanden later hebben we het lam in onze tuin 
geslacht voor Pesach. Ook Hisham was bij ons in de 
mosjav. Hij heeft een bezoekvergunning gekregen. Het is 
maar een klein verhaal, dat geen uitzondering is en geen 
titel waard.

Een verhaaltje zonder titel
In het Midden-Oosten staan Joden en Arabieren eerder synoniem voor een conflict dan  

co-existentie. Zo komt het in ieder geval tot uiting in de verslaggeving in de media.  
Het samenleven van mensen is echt mogelijk en ik kan het zelf bewijzen.  

En als dát mogelijk is, dan is het samenleven van volken ook mogelijk.  
Dat wil ik geloven en dat is mijn hoop.

februari 2019 | israël aktueel

Over ploegscharen  
en snoeimessen

Tegelijk met de bouw van het VN-
hoofdkwartier in New York werd in 
1948 ook een trap aangelegd aan de 
overkant van de straat naar een lager-
gelegen parkje (zie foto). De trap loopt 
langs een granieten muur waarin de 
tekst uit Jesaja 2:4 staat gebeiteld: “En 
zij zullen hun zwaarden omsmeden tot 
ploegscharen en hun speren tot snoei-
messen. Geen volk zal tegen een ander 
volk het zwaard opheffen. Oorlog voe-
ren zullen zij niet meer leren.”
Die hoopvolle woorden voor Israël, 
als ideaal gebeiteld in het graniet, zo 
kort na de twee wereldoorlogen, 
blijken zeventig jaar later een gotspe.
Waar het Israël aangaat, blijken de 
volkeren hun spreekwoordelijke 
ploegscharen en snoeimessen prima 
te kunnen gebruiken als wapens. In 
hedendaags Nederlands noemen we ze 
‘resoluties’.

Ook het jaar 2018 werd welhaast tra-
ditioneel afgesloten met een reeks 
VN-resoluties waarin Israël de a�eer 
van de volken te verduren kreeg. In 
onbeschaamd diplomatenproza werd 
‘overwegende dat’ en ‘heroverwegende 
dat’, dat wat in de ogen van de volken 
onverkwikkelijk is aan Israëls handelen 
veroordeeld. Dat oordeel ligt er niet dik 
bovenop natuurlijk. Maar gera�neerd 
wordt Israëls handelen zodanig aan de 
orde gesteld, dat duidelijk is dat Israëls 
optreden eigenlijk niet door de beugel 
kan. Daarbij gaan de opstellers overi-

gens resoluut voorbij aan alles wat Israël 
noopt tot dergelijk handelen. Alle agres-
sie, terreur, onrecht en bedreigingen 
aan Israëls adres worden stelselmatig 
genegeerd. Geen aandacht voor Ha-
mas’ en Irans uitgesproken wens Israël 
genocidaal te vernietigen. Geen kwaad 
woord over de beloningen voor terroris-
ten. Geen woord over de aanhoudende 
terreur met molotovcocktails aan vlie-
gers en ballonnen. Voor wie het goed 
beschouwt, is dit alleen al voldoende 
reden om de eenzijdigheid ervan in te 
zien. Maar dat lijken maar weinig lan-
den te onderkennen.

Er staat nog een tekst in Jesaja. Die 
zal waarschijnlijk in geen enkele 

VN-publicatie ter sprake komen. In 
Jesaja 25:7 staat: “En Hij zal op deze 
berg verslinden de sluier waarmee het 
gezicht van alle volken omsluierd is, 
en de bedekking waarmee alle naties 
bedekt zijn.” Er is iets met Israël dat 
de volken niet begrijpen, niet zien. En 
dat lijkt zich te uiten in een a�eer van 
Israël. Die zie je terug in de stemmin-
gen over dit soort resoluties in de VN. 
Met grote meerderheid van stemmen 
worden deze gesteund, ook door Ne-
derland. En waar de resoluties net iets 
té eenzijdig zijn, klinkt geen tegen-
stem, maar stille instemming met een 
‘onthoudt zich van stemming’. Mag 
die dag waarover Jesaja sprak snel 
komen.
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Niet alleen de staat Israël vierde vorig jaar zijn zeventigjarig bestaan. Ook de Verenigde Naties  
vierden dit jubileum. Een opvallende parallel: Israël en de volken.

Foto: Wikimedia Commons
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Minder groei Judea en 
Samaria
De groei van de bevolking in de 
Joodse dorpen in de gebieden Judea 
en Samaria is het afgelopen jaar 
opnieuw teruggelopen. De bevolking 
groeide met 3 procent. In de jaren 
daarvoor was dat 3,4 procent (2017) 
en 3,9 procent (2016). De leiders van 
de dorpen verklaren de teruglopende 
groei doordat er onvoldoende wonin-
gen worden gebouwd.

Dove kandidaat Knesset
Bij de aankomende verkiezingen voor 
de Knesset in het voorjaar doet er 
ook een dove kandidaat mee. Het is 
de eerste keer dat een persoon met 
deze handicap kandidaat is voor het 
Israëlische parlement. Shirly Pinto 
staat op de lijst voor de partij Nieuw 
Rechts. Ze zet zich in voor de rechten 
van dove mensen.

Nieuwe grasmaaiers

Tel Aviv heeft nieuwe grasmaaiers 
aangeschaft om de gazons van het 
Yarkonpark kort te houden. Deze 
grasmaaiers kunnen namelijk goed 
onderscheid maken tussen onkruid 
en gras enerzijds, en bijzondere en 
gewenste planten anderzijds. Tel Aviv 
schafte zestien stuks aan, en twee 
toezichthouders. Doordeweeks staan 
ze gestald bij de kinderboerderij. Een 
keer per week mogen de maaima-
chines – schapen – samen met twee 
bordercollies – de toezichthouders 
– aan het werk in het park Yarkon. | 
Foto: Flash90

Luisteren naar  
sleutelbloemen
Wie had dat gedacht: bloemen die 
kunnen afluisteren. Onderzoekers 
van de universiteit van Tel Aviv 
kwamen erachter dat sleutelbloe-
men het geluid van bijen en vlinders 
herkennen. Als ze die ‘horen’, maken 
ze binnen enkele minuten nectar aan. 
Zo zorgt de bloem ervoor alleen die 
dieren aan te trekken die nuttig zijn, 
en kunnen bijvoorbeeld mieren niets 
zoets stelen.

Op schema

El Al vloog in 2018 meer op tijd dan 
het jaar daarvoor. 86 procent van de 
vluchten vertrok en landde volgens 
schema. In 2017 was dat 70 procent.  
| Foto: Flash90
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In januari 2013 sprak de Israëlische premier Benjamin Netanyahu met  
een delegatie van het Amerikaanse Congres over de situatie in Syrië.  

Hij legde toen uit dat zijn regering, wanneer het om Syrië ging,  
de keus had tussen slecht, slecht en slechter.

Netanyahu noemde toen al de Iraanse 
wapentransporten naar Hezbollah 
in Syrië en de dreiging van nieuwe 
chemische aanvallen door het regime 
van dictator Bashar al-Assad. We zijn 
nu zes jaar verder en wanneer het om 
Syrië gaat en de toenemende Iraanse 
dreiging voor de Joodse staat, heeft 
Israël nog altijd de keus tussen slecht, 
slecht en nog slechter.

Bedrieglijke kalmte
Nadat troepen die Assad steunen de 
Golanhoogvlakte weer heroverden op 
islamistische rebellengroepen, lijkt 
de rust te zijn teruggekeerd aan het 
noordelijke front. Het scheiding van 
troepenakkoord uit 1974 wordt weer 
nageleefd en UNDOF, de vredesmacht 
van de Verenigde Naties op de Syrische 
Golanhoogvlakte, heeft zijn posities 
weer ingenomen. Het akkoord tussen 
Israël en Syrië zorgde voor een bijna 
veertigjarige periode van rust op de 
Golanhoogvlakte, maar dat wil niet 
zeggen dat de huidige kalmte aan het 
noordfront blijft voortbestaan. De 
situatie in Syrië, maar ook die aan de 
grens met Libanon, is een bron van 
zorg voor de Israëlische regering en het 
Israëlische leger.

Daar komt bij dat de situatie langs de 
grens met Gaza onrustig blijft. In no-
vember leidde dit bijna tot een nieuwe 
oorlog tussen Hamas en Israël. Op 9 
november werden vanuit Gaza 460 
raketten op Israël afgeschoten. Hierop 
reageerde de Israëlische luchtmacht 
met 150 aanvallen op vooraf geselec-
teerde militaire doelen in de door 
Hamas bestuurde enclave.

Het grotere plaatje
Dat het in november niet tot een 
nieuwe oorlog tussen Hamas en Israël 
kwam, had alles te maken met de situa-
tie in het noorden. Premier Netanyahu 
nam de beslissing om geen nieuwe 
grondoperatie te beginnen in Gaza, 
omdat hij naar het grotere plaatje kijkt. 
Dat grotere plaatje is de voortdurende 
Iraanse poging om Israël onder druk te 
zetten vanuit verschillende hoeken in 
het Midden-Oosten.
Israëlische o�cieren en functionaris-
sen zeiden dat Iran via de door hen 
gesteunde organisatie Islamitische Jihad 
in Gaza, Israël had willen meetrekken in 
een grondoorlog in Gaza. De opdracht 
voor het grote aantal raketaanvallen 
was gegeven vanuit Teheran, zo stelde 
Israël. Hamas verzoende zich eind 2017 
met Iran en werkt tegenwoordig nauw 
samen met Hezbollah en Islamitische 
Jihad in de strijd tegen Israël.

Aanvalstunnels
Ongeveer een maand na het raketge-
weld uit Gaza werd bekend dat het 
Israëlische leger operatie Noordelijk 
Schild was begonnen. Die operatie 
kwam nadat het leger eindelijk toegaf 
dat men al meer dan vier jaar op 
de hoogte was van het bestaan van 
aanvalstunnels die door Hezbollah 
met Iraanse en Noord-Koreaanse hulp 
waren aangelegd. De Hezbollahtunnels 
- er zijn er waarschijnlijk tientallen ge-
graven onder de grens met Israël - zijn 
groter dan die van Hamas en liggen op 
ongeveer 25 meter diepte.
Het is inmiddels ook duidelijk gewor-
den waarom het leger zo lang wachtte 
met actie tegen deze tunnels. Dat heeft 

alles te maken met psychologische oor-
logsvoering en het herstel van Israëls 
afschrikwekkende opstelling. Door te 
wachten met actie tegen de tunnels 
totdat ze bijna bruikbaar waren, ving  
het leger twee vliegen in één klap. 
Het Israëlische leger liet Iran honder-
den miljoenen dollars pompen in het 
tunnelproject - geld dat anders voor de 
aankoop van wapens en financiering 
van terreur tegen Israël was gebruikt - 
en het liet Hezbollah en Iran weten dat 
men vrijwel alles weet over het plan 
om Israël van de kaart te vegen.

Gedurende de eerste dagen van opera-
tie Noordelijk Schild heerste er grote 
spanning in het grensgebied met Li-
banon. Men verwachtte dat Hezbollah 
een tegenactie zou uitvoeren die tot 
oorlog zou kunnen leiden. Dat dit niet 
gebeurde en het totale stilzwijgen van 
Hezbollah over de ontdekking van de 
tunnels zegt veel over de psychologi-
sche klap die de Iraanse as incasseerde.

Ondertussen in Syrië
In Syrië vindt ondertussen een proces 
plaats dat veel lijkt op de periode in 
Libanon waarin de Iraanse Revolutio-
naire Garde daar Hezbollah oprichtte. 
De Revolutionaire Garde heeft in Syrië 
het Golan Bevrijdingslegioen opge-
richt, dat bestaat uit sjiitische milities 
uit Afghanistan, Irak, Iran en Pakistan. 
Het legioen telt naar verluidt tussen de 
zestig- en tachtigduizend strijders en is 
zwaarbewapend. Het smokkelt wapens 
van Iran naar Syrië met vrachtvliegtui-
gen van twee Iraanse luchtvaartmaat-
schappijen die banden hebben met de 
Revolutionaire Garde.
Israëls mogelijkheden om in Syrië 
Iraanse wapentransporten aan te 
vallen, is echter beperkt. De Russen 
leverden een geavanceerd luchtafweer-
systeem aan het leger van Assad en 
voerden nieuwe regels in voor de coör-
dinatie tussen Israël en het Russische 
leger over Israëlische acties in Syrië. 
Sinds eind september, toen de Russen 
deze besluiten namen, heeft de Israëli-
sche luchtmacht slechts twee keer een 
aanval uitgevoerd op doelen in Syrië.

Nieuwe complicatie
Een andere, nieuwe, complicatie is dat 
de Amerikaanse regering van Donald 
Trump plotseling besloot om alle Ame-
rikaanse militairen weg te halen uit 
Syrië. Die militairen waren bezig met 
het trainen en bewapenen van soldaten 
van de door Koerden gedomineerde 
Syrian Democratic Forces. Zij werden 
na de strijd tegen IS voorbereid op een 
nieuwe missie: het verhinderen van de 
Iraanse militaire opbouw in Syrië. Dit 
alles heeft tot gevolg dat Israël vrijwel 
alleen is komen te staan tegenover de 
Iraanse as in Syrië, Libanon en Gaza.

Israëlische soldaten bij de opening naar een tunnel die het leger ontdekte onder de grens met  
Libanon. | Foto: Flash90
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De Jerusalem Print Workshop
De Jerusalem Print Workshop werd in 1974 door Arik Kilemnik 

opgericht. Dit centrum voor de bevordering van drukkunst is sinds 
1977 gevestigd in een pittoresk gebouw daterend uit de 

Ottomaanse periode, op de grens van West- en Oost-Jeruzalem.

Deze interessante werkplaats is niet 
alleen creatief, maar ook educatief, zodat 
traditionele technieken bewaard blijven. 
Het atelier fungeert als een studiecen-
trum voor druktechnieken, cursussen, 
seminars, tours en activiteiten voor 
artiesten en het algemene publiek. Naast 
twee expositieruimten is er ook een 
bibliotheek met een rijke collectie aan 
kunstboeken, waaronder ook zeldzame 
exemplaren over drukkunsttechniek. 
Oude en nieuwe technologieën verze-
keren de voortgang van de Hebreeuwse 
drukkunst in Jeruzalem en Israël. De 
Jerusalem Print Workshop groeide zo uit 
tot een van de leidinggevende kunst- en 
culturele instanties in Israël.

Werkplaats
In de werkplaats werken internationale 
artiesten schouder aan schouder met Is-
raëlische kunstenaars. Geassisteerd door 
het studioteam produceren zij kunst-
boeken. Ondanks het beperkte budget 
van de non-profi torganisatie, fi nanciert 
de Workshop het volledige proces 

van schets tot eindproduct. Artiesten 
kunnen het atelier een paar weken tot 
een aantal maanden gebruiken. Lokale 
kunstenaars komen daar vaak op vaste 
dagen in de week een paar uur werken. 
Iedereen mag gebruik maken van al het 
studiomateriaal. De kunstenaars worden 
terzijde gestaan door een vakkundig 
team van meesterdrukkers die hun 
kennis en ervaring in de Workshop 
opdeden. Ieder van hen is een specialist 
in een aspect van de drukkunst en hun 
werk wordt in minstens zes tentoonstel-
lingen per jaar in de galerie geëxposeerd. 
De Workshop ziet het namelijk als zijn 
missie de drukkunstcreativiteit van on-
a� ankelijke kunstenaars te verbreden. 

Interieur
Verspreid door de studio staan zeldzame 
en oude drukpersen. De pers uit 1854 
werd door Yoel Moshe Salomon in Italië 
gekocht. In 1863 richtte hij in Jeruzalem 
een Hebreeuwse drukkerij op. Op deze 
pers werd de bekende krant Halevanon
gedrukt.

Minder bezoek uit Israël
Het aantal bezoekers uit Israël aan 
Auschwitz in Polen is het afgelopen 
jaar fors teruggelopen. Bezochten in 
2017 nog 83.000 Israëlieten het voor-
malige concentratiekamp, in 2018 
waren dat er maar 65.000. Vermoe-
delijk heeft deze terugloop te maken 
met nieuwe wetgeving in Polen, die 
het stra� aar stelt Polen medeschul-
dig te houden voor de Holocaust.

Grens Gaza-Egypte dicht

Een jaar lang had de Palestijnse 
Autoriteit de controle over de 
grenspost tussen Gaza en Egypte. 
Hierdoor was Egypte bereid de grens 
aan zijn zijde weer te openen, nadat 
de grensovergang lange tijd gesloten 
was. Maar de PA kondigde aan zijn 
personeel terug te trekken. Daarop 
nam terreurorganisatie Hamas de 
controle over, waarop Egypte op zijn 
beurt de grens weer sloot. Egypte 
vertrouwt Hamas niet. | Foto: Flash90

EU bouwt illegaal
Werkzaamheden voor het plaveien 
van een weg door de heuvels van 
Hebron zijn in volle gang. De EU 
en Groot-Brittannië gaven hiervoor 
opdracht. Maar wat Israël betreft is 
de weg illegaal. De weg loopt dwars 
door een oefengebied van het leger 
heen. Israël zegt te gaan handhaven.

Israël uit Unesco
Met ingang van 1 januari 2019 is Israël 
niet langer meer lid van Unesco. 
Unesco is de afdeling van de VN 
die gaat over cultuur, erfgoed en 
onderwijs. Israël stapt uit de organi-
satie vanwege haar anti-Israëlische 
“vooringenomenheid, eenzijdigheid 
en bizarre houding”. Danny Danon, 
VN-ambassadeur, lichtte toe: “Israël 
zal geen deel uitmaken van een 
orgaan dat continu geschiedenis her-
schrijft, waaronder het uitwissen van 
de Joodse band met Jeruzalem.”

Meer export

De Israëlische export steeg in 2018 
naar recordhoogte, naar 110 miljard 
dollar. Israël boort nieuwe markten 
aan en dat zorgt voor groei van de 
Israëlische economie. | Foto: Flash90

De Jodenvervolging in foto’s
De door het NIOD samengestelde tentoonstelling De Jodenvervolging in foto’s – Nederland 1940-1945

opent vanaf 28 januari in Amsterdam. Deze eerste grote fototentoonstelling waarin de visuele 
geschiedenis van de Jodenvervolging in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt 

getoond, is te zien in het Nationaal Holocaust Museum.

De vervolging van de Joden in Nederland 
tijdens de Duitse bezetting is uitvoerig 
in beeld gebracht. Zowel professionele 
fotografen als amateurs maakten aangrij-
pende foto’s van deze donkere periode. 
Veel foto’s zijn bewaard gebleven. Daarin 
onderscheidt Nederland zich van andere 
door nazi-Duitsland bezette landen. 
Een groot aantal foto’s is gemaakt door 
professionele fotografen, meestal in op-

dracht van Duitse instanties voor gebruik 
als propaganda. Daarnaast waren er ook 
talloze amateurs, die de vervolging en 
de deportatie van de Joden fotografeer-
den. Het NIOD (Instituut voor Oorlogs-, 
Holocaust- en Genocidestudies) beheert 
veruit de grootste fotocollectie over dit 
thema en deed uitgebreid onderzoek naar 
de visuele geschiedenis van de Jodenver-
volging in Nederland. Talloze archieven 
in binnen- en buitenland werden geraad-
pleegd; dit heeft geleid tot de ontdekking 
van vele nog onbekende foto’s.
De tentoonstelling toont een groot en 
representatief overzicht van de fotografi -
sche vastlegging van de Jodenvervolging. 
De beelden laten op indringende en 
confronterende wijze de gevolgen van de 
anti-Joodse maatregelen in bezet Neder-
land zien. Ze getuigen van het genade-
loze optreden van de Duitse bezetter, de 
medewerking van Nederlanders aan de 
deportaties, maar ook van de hulp aan 
onderduikers en van het dagelijkse Joodse 
leven tijdens de bezetting. Daarnaast is er 

aandacht voor de naoorlogse opvang van 
de weinige overlevenden uit de kam-
pen en degenen die terugkeerden uit de 
onderduik.

kort nieuws
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Europa tegen 
de Joden

Wie denkt dat het leed van 
de Jodenvervolging zich 
alleen afspeelde tijdens de 
Tweede Wereldoorlog moet 
Europa tegen de Joden drin-
gend lezen. De Duitse his-
toricus dr. Götz Aly heeft de 
periode 1880-1945 uitvoerig 
onder de loep genomen. Op honderden 
pagina’s rijgen de haat- en lastercampagnes 
zich aaneen. Of concreter: de grootscheepse 
moordpartijen, verkrachtingen, berovingen 
en brandstichtingen zijn aan de orde van de 
dag in een verdeeld Europa, in het tsarenrijk 
en Sovjet-Unie. Aly beschrijft nauwkeurig 
wat zoal de oorzaken waren van deze felle 
haatcampagnes tegen het Joodse volksdeel. 
Hij noemt voorbeelden als afgunst omdat 
veel Joden door hard werken of studie veel 
wisten te bereiken; het radicaal-nationa-
lisme zorgde voor grote onrust, waarbij 
Joden verdreven werden van huis en haard. 
Pijnlijk is de betrokkenheid van veel gewone 
burgers bij het antisemitisme in Europa. 
Opgehitste gemoederen zorgden voor toe-
nemend extreem geweld.
Europa tegen de Joden vertelt de lezer 
over het stelselmatige antisemitisme, dat 
uitmondde in de Holocaust. Aly beschrijft 
de pogroms, de gewelddadige aanvallen, 
zo minutieus dat de lezer zich soms moet 
dwingen verder te lezen: zo afschuwelijk 
zijn de gebeurtenissen die hij beschrijft. 
(TdO)

Dr. Götz Aly; Europa tegen de Joden, 
1880-1945; Verbum; € 29,95Een van de artiesten in the Jerusalem Print Work-

shop aan het werk. | Foto’s: P. van der Zande
Een kast met kalkstenen platen voor lithografi eën.

Een jong verloofd Joods stelletje op de Dam in 
Amsterdam. | Foto: Joods Historisch Museum

Jonge Joden bij een ANWB-bord waarop staat ‘Joden 
niet gewenscht’. | Foto: The Ghetto Fighters’ House, 
Israël/The Photo Archive



Haar gedegen wetenschappelijke studie Veel valse hoop naar de Jodenvervolging in Nederland  
wordt in recensies – terecht – vergeleken met gezaghebbende meesterwerken als  
Ondergang van Jacques Presser en Kroniek der Jodenvervolging van Abel Herzberg.

Duitse historica onderzoekt Jodenvervolging Nederland

Veel valse hoop

Ethiopisch  
onderzoekscentrum

Het eerste Ethiopisch-Joodse onder-
zoekscentrum opende begin januari 
zijn deuren. Het centrum streeft er-
naar tradities van de Ethiopisch-Joodse 
gemeenschap te bewaren. De religieu-
ze leiders van de gemeenschap hopen 

ook dat het academisch instituut een 
nieuwe manier is om over de rijkdom 
van de Ethiopische cultuur te spreken. 
De afgelopen decennia heeft de Ethi-
opisch-Joodse gemeenschap vaak met 
discriminatie te maken gehad.  
| Foto: Flash90

Meer Arabische vrouwen 
werken
Het wordt als een positieve ontwikke-
ling gezien voor de Arabische gemeen-
schap in Israël: steeds meer Arabische 
vrouwen hebben een betaalde baan. 
Met een stijging van 3,8 procent werkt 
nu bijna veertig procent van de Ara-
bische vrouwen. Belangrijkste reden 
voor de stijging is volgens bureau Taub 
dat deze vrouwen hoger opgeleid zijn.

Grafstenen aan het licht
Grafstenen uit de Romeinse tijd 
kwamen onverwacht aan het licht in 
de buurt van Beth Shean. Een vrouw 
maakte een wandeling en ontdekte 
bij toeval de stenen. Door de regenval 
waren zand en aarde weggespoeld. 
De grafstenen dateren uit de derde of 
vierde eeuw, de laat-Romeinse tijd.

Training voor Tanzania
Dokters in Tanzania hebben van hun 
Israëlische collega’s een specialistische 
training gehad voor de behandeling 
van kanker met radiotherapie. In 
het land sterven na Kenia de meeste 
mensen aan kanker. Om te voorkomen 
dat in 2030 meer dan de helft van de 
kankerpatiënten overlijdt aan de ziek-

te, investeert het land in locaties waar 
mensen behandeld kunnen worden, en 
in de opleiding van personeel.

Meer Joden naar Israël

Het afgelopen jaar zijn er meer Joden 
naar Israël vertrokken dan het jaar 
ervoor. Zo’n vijf procent meer. In totaal 
immigreerden er 29.600 Joden, van wie 
de meesten uit Rusland. | Foto: Flash90
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De titel van het boek verwijst naar de hoop die de ver-
volgde Joden koesterden om uit handen van de bezetter 
te blijven. In de meeste gevallen bleek die hoop tever-
geefs. Een interview met de schrijfster van dit belang-
wekkende boek, dr. Katja Happe.

Wat was de aanleiding voor uw onderzoek? 
“Een gedeelte van mijn studietijd heb ik doorgebracht 
aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds die tijd ben ik 
gefascineerd door de Nederlandse geschiedenis. Vooral 
de tijd dat Nederland bezet werd door de Duitsers 
(1940-1945) heeft mij altijd geïnteresseerd en dan met 
name de vraag hoe de bezetting in een buurland van 
Duitsland doorgevoerd werd. Waarom kwamen er juist 
zoveel Joden uit dit land in de Holocaust om? Hoe wer-
den de Duitse bezetters in Nederland ontvangen en hoe 
reageerde de Nederlandse samenleving en de politiek? 
Deze en soortgelijke vragen hebben mij sinds die tijd 
erg beziggehouden.”

Hoeveel jaar bent u bezig geweest met onderzoek?
“Van 2007 tot 2012 heb ik de bronnen over de geschie-
denis van de Jodenvervolging in Nederland en België 
bewerkt voor het project om te komen tot twee delen 
van het standaardwerk Die Verfolgung und Ermordung 
der europäischen Juden durch das nationalsozialistische 
Deutschland. Van 2012 tot 2015 heb ik zelf nader onder-
zoek verricht naar de geschiedenis van de Jodenver-
volging in Nederland en daaruit is mijn nieuwste boek 
ontstaan. Ik houd me dus al meer dan tien jaar met dit 
onderwerp bezig.”

Waarom werden juist in Nederland zoveel Joden opgepakt? 
“Dit is één van de kernvragen in mijn boek. Een 
eenvoudig antwoord op deze vraag bestaat niet. Een 
aantal onderling samenhangende factoren is hierbij 
doorslaggevend geweest. De effectiviteit van het Duitse 
bezettingsregime, dat ten volle gebruikmaakte van 
de mogelijkheden die zich in Nederland voordeden, 
speelde hierbij een rol. Maar ook de onder de Neder-
landse bevolking wijdverbreide gezagsgetrouwheid; het 
onvermogen van veel Joden om in te zien dat zij gevaar 
liepen, en niet in de laatste plaats de moeilijkheden om 
in het kleine en dichtbevolkte land onder te duiken of 
voor de Duitsers te vluchten.”

Wat zijn uw bevindingen over de bereidheid om mee te 
werken aan de Holocaust? 
“Deze vraag kan alleen in het individuele geval worden 
beantwoord: hoe gedroeg elk individu zich tegenover 
de vervolging van de Joden? Sommige Nederlanders 
profiteerden van de uitbuiting en verdrijving van de 
Joden. Anderen waren om ideologische redenen ervan 
overtuigd dat Joden niet thuishoorden in de Nederland-
se maatschappij. Tegelijkertijd was er individuele hulp 
voor Joden om onder te duiken of te ontsnappen. Of 
het geven van voedsel, geld of de opname van een Joods 
kind.”

Wat maakte bij u persoonlijk de meeste indruk tijdens uw 
onderzoek? 
“Ik vind het spannend dat er ook meer dan zeventig jaar 
na de Duitse bezetting en de Tweede Wereldoorlog nog 
steeds vragen zijn die vanuit nieuwe gezichtspunten 
kunnen worden onderzocht. Zelf ben ik keer op keer 
onder de indruk geraakt van de persoonlijke levens-

verhalen van heel verschillende mensen die ik in de 
bronnen, de brieven en de dagboeken heb gevonden.”

Klopt het dat in Duitsland weinig bekend is over de mas-
sale Jodenvervolging in buurland Nederland, en zo ja, hoe 
komt dit?
“Dat bijna driekwart van de Joden uit Nederland in 
de Holocaust vermoord is, is inderdaad in Duitsland 
nauwelijks bekend. Ook daarom heb ik mijn boek 
geschreven. Het onderzoek naar de nationaalsocialisti-
sche dictatuur concentreert zich in Duitsland vaak op 
de gebeurtenissen in Duitsland zelf en in Oost-Europa. 
In Oost-Europa lagen immers de meeste concentratie- 
en vernietigingskampen. Daar vonden tijdens de oorlog 
massamoorden en andere terreurdaden plaats. Veel 
onderzoekers vinden de gebeurtenissen in Nederland, 
voor zover zij al bekend zijn, dan ook onbelangrijk. 
Nederland wordt nog steeds gezien als een klein en een 
relatief onbelangrijk land, waarvan de geschiedenis van 
de bezettingstijd geen belangrijke bijdrage kan leveren 
voor het begrijpen van het nationaalsocialisme. Dat 
zie ik anders. Ook dat was een reden om het boek te 
schrijven.”

Zijn jongeren in Nederland en Duitsland geïnteresseerd in 
de Tweede Wereldoorlog? 
“Belangstelling voor de nazi-ideologie en de natio-
naalsocialistische tirannie en haar misdaden is op 
school vaak nauwelijks aanwezig. Veel leerlingen 
hebben het gevoel, dat zij zich steeds weer met dit on-
derwerp bezig moeten houden en daarom ontstaat er 
een zekere a�eer. Volgens mij moet de herinnering aan 
die misdaden echter ook in deze tijd levend blijven om 
komende generaties alert te laten zijn op de dingen die 
rondom hen gebeuren, zodat versterking van nationale 
tendensen en partijen tegengegaan kunnen worden.”

Hoe kunnen we het groeiend antisemitisme bestrijden?
“Het is in elk geval belangrijk om oplettend te blijven 
en tegen sterker wordende antisemitische tendensen 
te protesteren en zelf actief een open en pluralistische 
maatschappij te verdedigen. Kennis van historische ge-
beurtenissen draagt er hopelijk toe bij om tegen te gaan 
dat zo’n dictatoriaal regime nog eens een kans krijgt om 
aan de macht te komen.”
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Dr. Katja Happe. | Foto Fabian Birke
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Hoe staat het er?

Joods verhaal

De mitswe van de rietsnijder
Shmuel en Avlet, een Joodse en een Perzische astroloog, zaten eens samen bij een vijver  

en keken naar een groep rietsnijders die langs de vijver het riet kwamen snijden.  
Avlet zag een van de mannen langs de waterrand riet snijden en zei: “Die man haalt  

het niet terug. De vijver zit vol slangen. Hij zal gebeten worden en sterven.”
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Hoe moet je zo’n tekst lezen? Is dit geen puur antisemitisme: 
de Joden hebben de duivel als vader? Sommige Bijbeluitleg-
gers stellen dat de wortels van antisemitisme en anti-juda-
isme al in het Nieuwe Testament liggen. Anderen zeggen 
dat het in eerste instantie gaat om een intern Joods geschil, 
waarbij harde woorden kunnen vallen; en dat je onderscheid 
moet maken tussen de tekst en de latere werkingsgeschiede-
nis van de tekst.

Zeker is, dat dergelijke teksten in de (kerk)geschiedenis 
aangegrepen zijn om Jodenhaat en Jodenvervolging te legiti-
meren. Het is al vaak opgemerkt dat nazipropagandist Julius 
Streicher met een beroep op Luther de Joden het volk van de 
duivel noemde.

Context
Laat ik het maar helder stellen: we mogen zo’n tekst niet als 
een algemeen oordeel over de Joden van alle tijden lezen. 
Vanuit de directe context kan dat ook helemaal niet. En we 

moeten zulke woorden in die directe context laten staan.
Met wie is Jezus eigenlijk in gesprek? Het is opmerkelijk, 
verbijsterend zelfs: de evangelist Johannes hoort het Jezus 
zeggen tegen Joden die in Hem geloofden (vers 31)! Dus 
geen Schriftgeleerden die Hem in de val willen lokken of zo. 
Het zijn waarschijnlijk wel geestelijke leiders met wie Hij 
spreekt, Joden (Judeeërs) uit Jeruzalem. Als Hij spreekt over 
Zijn sterven als verhoging (vers 28) en ook steeds wijst op de 
hemelse Vader, dan appelleert dat aan hun geloof (vers 30). 
Deze Joden hebben wel in Hem geloofd. Maar het is blijkbaar 
een geloof dat stil blijft staan, een gearriveerd geloof. Terwijl 
de waarheid (vers 32), dat is de verwerkelijking van de Thora, 
veel verder strekt.

Juist voor mensen in Zijn directe omgeving heeft Jezus zulke 
scherpe woorden over. Petrus kon ervan meepraten. ‘Satan’, 
noemde Jezus hem eens (Matteüs 16:23). Misschien gaat het 
dan wel over ons, de kerk, in plaats van Israël: mooie woor-
den over Jezus, maar kennen we Hem echt?

Waterpeil stijgt

Het heeft de afgelopen tijd zoveel 
geregend in Israël, dat de aanslui-
tende droogteperiode van vijf 
jaar o�cieel ten einde is. Er is in 
Noord-Israël al meer dan het jaarlijks 
gemiddelde aan regen gevallen. Dat 
betekent niet dat het watertekort is 
verholpen of dat het Meer van Gali-
lea nu weer vol staat. Dat staat nog 
ruim vijf meter onder het peil ‘vol’. 
| Foto: Flash90

Lot Palestijnen  
genegeerd
In een artikel voor het Gatestone 
Institute vraagt Arabische journalist 
Khaled Abu Toameh zich af waarom 
de westerse media niet berichten 
over het lot van de Palestijnen in 
Syrië. Volgens de laatste statistieken 
zijn in 2018 82 Palestijnen overleden 
door marteling in de gevangenissen 
van de Syrische regering. Met de 
jaren daarvoor meegeteld zijn – voor 
zover bekend – 556 Palestijnen door 
marteling omgekomen en zijn 3.911 
Palestijnen in de oorlog omgekomen. 

Luizenoplossing

Sommige lezers zullen waarschijnlijk 
hopen dat deze Israëlische uitvin-
ding snel op Nederlandse de markt 
komt. Israëlische uitvinders hebben 
namelijk een apparaat ontwikkeld 
om hoofdluis te bestrijden. Zonder 
chemicaliën. De hightech luizenkam 
werkt met geluidsgolven die de orga-
nen van de luizen vernietigen en ook 
de eitjes beschadigen, zodat ze niet 
meer uitkomen. De kam kost waar-
schijnlijk rond de honderd euro, en 
per keer dat je de kam gebruikt heb 
je een filter nodig dat rond de twee 
euro zal kosten. | Foto: para-sonic.com

Kinderarmoede daalt
Al jaren leeft meer dan één op de vijf 
mensen in Israël in armoede. Dat zijn 
ruim 1,78 miljoen mensen. Daaronder 
zijn ook kinderen, zo’n 814.000. Maar 
er is een voorzichtig signaal dat na 
jaren van toename van het aantal 
kinderen in armoede, nu een afname 
in gang is gezet. In vergelijking met 
2017 leefden er in 2018 23.700 kinde-
ren minder onder de armoedegrens.

Pleidooi voor  
vervangingstheologie

februari 2019 | israël aktueel
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“U bent uit uw vader de duivel.” (Johannes 8:44)

Hierop antwoordde Shmuel: “Als hij een 
Jood is, komt hij terug.” En inderdaad. 
Terwijl ze bleven toekijken, zagen ze hoe 
de man ongedeerd van zijn werkzaamhe-
den terugkeerde. Avlet stond op en liep op 
de man af. Die nam de bos met riet van 
zijn schouders en spreidde de riethalmen 
uit op de vloer. Tussen de halmen lag een 
dode slang in twee stukken.

Shmuel vroeg de man: “Je moet iets goeds 
hebben gedaan om zo aan de dood te 
ontsnappen. Wat heb je gedaan?” Hierop 

antwoordde de man: “Elke dag eten we 
als ploeg samen. We verzamelen wat ieder 
heeft meegebracht en delen er samen in. 
Vandaag had een van de mensen niets 
bij zich om te delen. Hij schaamde zich 
ervoor. Daarom heb ik tegen de groep 
gezegd dat ik vandaag het eten zou verza-
melen. Ik ben daarbij ook langs deze man 

gegaan en heb gedaan alsof ik iets van 
hem aannam, zodat hij zich niet hoefde 
te schamen voor de groep.” Shmuel zei 
hierop: “Dat was een grote daad van lief-
dadigheid”, en vervolgens legde hij uit dat 
het vers uit Spreuken 10:2 “liefdadigheid 
redt van de dood” werkelijk waar is.

Mitswe
Het Hebreeuwse woord mitswe bete-
kent zoiets als het doen van Gods wil, 
het naleven van de Thora (eerste vijf 
Bijbelboeken).

Tsedaka
In de meeste Bijbelvertalingen is het 
Hebreeuwse woord tsedaka vertaald 
met ‘gerechtigheid’, ‘oprechtheid’ of 
‘eerlijkheid’. In het Jodendom wordt 
dit woord ook vertaald met ‘liefda-
digheid’ en heeft het te maken met je 
toewijding aan de ander.

Foto: Bryan Minear
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Beurtelings beeld en werkelijkheid 
Regel één laat al meteen een drietal 
hartgrondige benamingen van Davids 
Helper zien. “Here, mijn steenrots” ... 
Adonai sal’í. Gewend als we zijn aan het 
woord tsoer in God is mijn Rots, zien 
we hier een tweede benaming. David 
gebruikt hier het woord sèla. Dat wordt 
nogal eens verward met het sèla uit 
de Psalmen. De uitspraak van beide 
is hetzelfde, maar de twee woorden 
worden totaal verschillend geschre-
ven in het Hebreeuws en betekenen 
dus niet hetzelfde. In vers 3 komt het 
bekendere tsoer, Rots, alsnog voor. Dan 
“mijn vesting” ... metsoedatí. Metsoedáh 
betekent ‘vesting’. Iedere toerist die de 
Dode Zee aandoet, ziet er een hoogver-
heven rotsplateau. Dat draagt de niet 
toevallige naam Metsadáh, Massada. In 
de oudheid was deze rots een vrijwel 
ontoegankelijke plek. Hier kon men 
relatief veilig zijn, ja, tot aan de moei-
zame verovering door de Romeinen in 
het jaar 73.

Twee beelden hebben we hier waarvan 
David gebruik maakt, maar het derde 
woord, bevrijder, is de gewone werke-
lijkheid: mefaltí. De grondstam daarvan 
is palát. De eerste betekenis daarvan 
is ‘ontkomen’. Daarnaast: ‘redden, in 
veiligheid brengen’. “O, Here, mijn 
steenrots, mijn vesting en mijn bevrij-
der.” Let op dat drievoudige ‘mijn’. Dat 
is niet alleen inhoudelijk belangrijk, 
maar het zorgt voor een bepaalde 
vorm. In de vertaling krijgt dat minder 
aandacht, maar in de grondtekst juist 
wel. Het ‘mijn’ wordt in het Hebreeuws 
weergegeven door achter het woord 
de letter i te plaatsen, bij ‘zijn’ bijvoor-
beeld de letter o. Hier zien we een 
cadans ontstaan want de klemtoon 

moet steeds vallen op de laatste letter-
greep: Adonai sal’í, metsoedatí, mefaltí. 
Lees dit nu eens hardop. Een cadans, 
zo’n ritmische herhaling heeft een 
functie. Hij helpt je om de inhoud goed 
te onthouden. Hij kan je ook te binnen 
komen als je in nood bent. Biddend 
kun je hem uitspreken voor jezelf, 
fluisterend, misschien huilend, kun je 
het David nazeggen, daarmee God prij-
zend als Helper aanroepen.

De cadans zet zich voort 
In vers 3 constateren we zelfs zes 
keer ‘mijn’. Ook daar zien we steeds 
diezelfde uitgang van de woorden 
waarmee David zijn Helper aanduidt. 
Hier komt de benaming Rots aan de 
orde: tsoer. Mijn Rots, tsoerí. Vers 3 
levert bij aandachtig lezen dus zes 
keer ‘mijn’ op. De vorm steekt hier als 
het ware door de inhoud heen. Hij 
versterkt daarmee die inhoud. “Mijn 
Rots”, zegt David: tsoerí. “Mijn schild” 
... makiní (met zachte k); direct moeten 
we denken aan Genesis 15:1. Daar zegt 
God tot Abram: “Vrees niet, Ik ben uw 
schild”. Wat wordt hier bedoeld? Wel, 
God houdt alle kwaad weg van Abram. 
David heeft duidelijk een reden om dit 
beeld aan te halen. Hoorn mijns heils: 
kèrèn jisj’í. In dit jisj’í herkennen we 
jésja, heil. Het betreft de woordstam 
jasjá waarmee we de naam Jesjoe’a 
verklaren: heil, verlossing. Kèrèn, 
hoorn, was in het Oude Testament  
het beeld, het symbool van macht, 
kracht. In de lofzang van Hanna  
(1 Samuël 2) lezen we: “Mijn hoorn is 
verhoogd in de Here”. Haar positie 
is inderdaad sterker geworden nu ze 
mannelijk nageslacht heeft gekre-
gen. Vervolgens: mijn burcht, miskaví 
(opnieuw met zachte k). Het woord 

heeft als uitgangspunt sakáv, hoog, 
ontoegankelijk zijn. Vandaar dat het 
een plaats krijgt in Davids opsomming. 
Immers, daar kun je schuilen. Mijn 
toevlucht, menoesí. Dit woord hangt 
samen met het werkwoord noes. Dat 
laat zich onder meer vertalen met ‘snel 
in veiligheid brengen’. Dan mosji’í, mijn 
verlosser, samenhangend met lehosji’a, 
verlossen, bevrijden.

Samenballing, de dichter is  
werkzaam 
We hebben hier te maken met het werk 
van een dichter. Deze twee verzen 
zijn taalkundig gezien, pure poëzie. 
Maar in de Tenach (Oude Testament) 
is de poëzie er niet voor om louter te 
genieten van de taal. Nee, de poëzie 
dient hier voor het sterker maken van 
de inhoud. Op die manier komt de 
boodschap, de inhoud, beter tot leven. 
Lees vers 2 en 3 eens hardop, met de 
klemtoon op al die negen keer ‘mijn’. In 
de vertaling is de cadans, die enorme 
opsomming die David geeft, ook al te 
horen, te voelen. Alles wat de dichter 
hier samenbrengt is een reeks van 
lovende, dankende vormen waarmee 
hij spreekt over zijn God. Het is één 
lange, bijna dansende roep: zó is mijn 
God. In de grondtekst klinkt de cadans, 
de opeenhoping van al die beklem-
toonde i-uitgangen, boeiender, sterker. 
Daar zien we de manier waarop de 
gelovige David spreekt als, laten we 
zeggen, taalsmid: tsoerí, makiní, kèrèn 
jisj‘í, miskaví, menoesí, mosji‘í. Probeer 
dat eens hardop uit. Vergeet dit niet: 
inhoud en vorm gaan in de Tenach 
opvallend vaak samen. Inhoud en vorm 
brengen samen een boodschap. De 
ervaringsdeskundige David brengt zijn 
boodschap onder woorden als dichter.
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Genesis 1-6:8

Beresjiet
In de synagoge lezen de Joden jaar-
lijks de hele Thora: Genesis 1 tot 
en met Deuteronomium 34 zijn in 
54 stukken (parasjot) gedeeld. Elke 
Sjabbat wordt één parasja gelezen. 
In deze serie werpt ds. Ruud van 
Campen licht op rabbijnse pareltjes 
van Bijbeluitleg.

Genesis 1:1: “In den beginne.” De 
allereerste letter van de Thora is een 
B (beresjiet). Géén A. Dezelfde letter 
als van het woord beracha (zegen). 
God schept de wereld binnen de 
context van zegen en niet van vloek. 
De A is gereserveerd voor de eerste 
letter van de wet van God in Exodus 
20: Anochi (Ik ben de Heere uw God). 
De wereld is prachtig, maar de wet 
van de Heere verspreidt volmaakte 
glans. Die gaat er nog bovenuit.
In de Hebreeuwse letter beet (B) zit 
een prachtige symboliek. Een vier-
kant zonder linkerlijn. Boven, rechts 
en beneden een streepje. Daarin zit 
alles al opgesloten wat je van God 
weten moet. Weet je hoe God is? Een 
dak boven je hoofd, een steun in de 
rug, de grond onder je voeten en Hij 
maakt de toekomst voor je open! De 
Joden lezen namelijk van rechts naar 
links.

Genesis 2:24: “De Heere God 
bouwde de rib tot een vrouw.” 
Bouwen is het werkwoord bana en 
dat heeft te maken met bina dat 
verstand betekent. Wie zijn vrouw 
niet om raad vraagt, mist minstens 
vijftig procent van de wijsheid die 
God hem gegeven heeft. De vrouw 
als zijn hulp tegenover. De Joodse 
geleerde Rasji zegt: “Als de man het 
waard is, is ze een hulp en als hij het 
niet waard is, stelt ze zich tegenover 
hem en bestrijdt hem.”
Matthew Henry neemt in zijn 
Bijbelverklaring de uitspraak van 
Rasji over, dat de vrouw uit de rib 
van Adam gemaakt is en niet uit 
zijn hoofd zodat ze niet over hem 
heerse, noch uit zijn voeten zodat 
ze door hem vertreden worde, maar 
uit zijn zijde, opdat ze hem gelijk zou 
zijn, onder zijn arm opdat ze door 
hem beschermd worde en dichtbij 
zijn hart om door hem bemind te 
worden.

Genesis 2:23: “Man en manninne.” 
Hebreeuws: iesj en iesh. De man 
heeft alleen de J en de vrouw heeft 
alleen de H. Samen vormen die 
letters de Godsnaam (JH). Man, 
vrouw en God: met zijn drieën is het 
zeer goed. Maar een huwelijk zonder 
God (JH), dan krijg je zowel bij man 
en vrouw het woord ees: vuur! Er 
ontstaat een vuur dat hen verteert.

Thoralessen

Ds. Ruud van Campen

Van de bodem van het hart
2 Samuël 22 wordt algemeen betiteld als ‘danklied van David’. Verlost uit de greep van  

al zijn vijanden en uit de greep van Saul welt er uit Davids hart een streng van  
bijzondere omschrijvingen van zijn Helper op en hij dankt God. Vers 2 en 3  

laten zien hoe David God ervaart en Hem omschrijft. Een analyse van beide verzen.

Het rotsplateau Massada bij de Dode Zee. | Foto: Flash90



“Toen de oorlog in 1940 uitbrak, en ik 
in het kindertehuis met veel lawaai de 
Duitse vliegtuigen hoorde overkomen, 
kroop ik van angst onder een omge-
keerde teil. Toch gebeurde er daarna tot 
1942 niets ernstigs in ons kindertehuis 
waar inmiddels rond de 120 Joodse 
(wees)kinderen en Joodse medewerkers 
woonden. Maar daarna verandert alles 
op dramatische wijze. Er komen steeds 
meer discriminerende maatregelen. In 
het persoonsbewijs moet een stempel 
met een ‘J’ staan en de ‘Jodenster’ wordt 
verplicht. Deze moet zichtbaar zijn op 
onze jasjes. De enige die dat niet hoeft, 
is directeur Reitsema, omdat die niet 
Joods is.”
In 1942 hoort Reitsema dat Maurits 
en zijn twee broertjes gedeporteerd 
moeten worden. De reden hiervoor is 
dat hun moeder, die naar kamp Wester-
bork is getransporteerd, vraagt of haar 
drie zoontjes daar bij haar mogen 
komen. Dat lijkt Reitsema geen goed 
idee. Direct zorgt hij voor een ‘Sper-
restempel’, wat uitstel van deportatie 
betekent. Niet lang daarna wordt hun 
moeder getransporteerd naar Sobibor, 
waar ze later vermoord wordt.

Mischling-kinderen
Dan krijgt Reitsema de mededeling 
van de Duitsers dat iedereen uit het 
kindertehuis moet vertrekken. Hij zorgt 
heimelijk voor een aantal panden in 
Amsterdam aan de Rapenburg. Om niet 
op te vallen gaan ze er steeds in kleine 
groepjes met de tram naartoe. Vanaf 
het moment dat ze daar zitten zijn de 
kinderen dagelijks getuige van razzia’s 
en zien ze dat Joden in overvalwagens 
worden gesmeten, iets dat hen levens-
lang bijblijft. Maurits: “Omdat het nu 
te gevaarlijk wordt, zet Reitsema alles 
op alles om ‘zijn’ Joodse kinderen als 
‘Mischling’ aangemerkt te krijgen. Er 
was namelijk een uitweg als je geen 
‘volbloed’ Jood was en bijvoorbeeld een 
niet-Joodse vader had; dan kon je een 
Calmeyerstempel krijgen als ‘Mischling’. 
Voor een aantal kinderen lukt dat. Ook 
hiermee heeft Reitsema mijn leven 
gered, net als op twee andere cruciale 
momenten”, zegt Maurits niet zonder 
emotie.

Onderduiken
Toch doen de Duitsers later twee keer 
achter elkaar een inval aan de Rapen-
burg. Maurits is inmiddels acht jaar. 
Reitsema probeert de Duitsers ervan 
te overtuigen dat de kinderen niet mee 
mogen, maar veertien kinderen worden 
toch aangewezen om in de overvalwa-
gen meegenomen te worden. Ze komen 
nooit meer terug. Direct daarna regelt 
Reitsema onderduikadressen voor de 
overgebleven kinderen. Maurits belandt 
met veel andere Joodse kinderen bij een 
boer in de Haarlemmermeer, maar zijn 

broertjes worden naar andere adressen 
gebracht.

In de sloot
Maar ook op de boerderij waar Maurits 
zit ondergedoken, blijkt het niet veilig. 
Twee rechercheurs van de politie komen 
langs. Eén van hen ontdekt Joodse 
kinderen in de schuur en slaat alarm. 
Als de rechercheur dreigt, schiet een 
niet-Joodse onderduiker de rechercheur 
dood. De tweede gaat er vandoor. Al 
snel komt de politie terug en het gebied 
wordt afgezet en de hele omgeving 
wordt met speurhonden doorzocht.
Maurits: “Met twintig kinderen verbor-
gen we ons snel bij de sloot. Toen we de 
politie aan hoorden komen, verstopten 
we ons in de sloot, waardoor de politie 
met de honden en schijnwerpers ons 
voorbij rende en niet ontdekte. Dertig 
volwassenen worden wel ontdekt en 
meegenomen. Daarna kwam ik terecht 
op twee andere onderduikadressen, waar 
het ook bijna mis ging, maar nu door 
verraad.”

Yad Vashem
“Na de oorlog bleek dat mijn hele 
familie vermoord was. Mijn hoop sloeg 
om in wanhoop. Ik werd opgevangen 
door een christelijk gezin, waardoor 
ik geïnteresseerd raakte in het chris-
telijk geloof en theologie ging stude-
ren in Amerika. Daarna ben ik twaalf 
jaar predikant geweest in Nederland. 
Maar toen ik een reis maakte naar 
Israël gebeurde er iets waar ik enorm 
door getroffen werd en dat mij vrese-
lijk aangreep. Ik bezocht in 1977 het 
Holocaustmuseum Yad Vashem en ik 
kwam op een gegeven moment in het 

kinderpaviljoen, waar sterretjes aan de 
zwarte ‘hemel’ staan. Een sterretje voor 
ieder Joods kind dat niet mocht leven. 
Dit is het kindermonument voor de 1,5 
miljoen vermoorde kinderen. Terwijl 
ik daar liep hoorde ik de namen van 
de kinderen noemen met hun leeftijd 
en land van herkomst. Daar hoorde ik 
ook de namen van mijn broertjes Louis 
en Hans. Beiden waren vermoord in 
Auschwitz. Ik kon niet dieper geraakt 
worden.” Maurits kan er nog steeds 
moeilijk over praten.

Het waartoe
“Ik begon mij meer en meer af te vragen 
waarom en waartoe ik nog leefde. 
Daarna heb ik besloten om terug te 
keren tot de Joodse gemeenschap. 
Het waartoe heb ik geprobeerd tot 
uitdrukking te brengen door de zorg 
voor getraumatiseerde Holocausto-
verlevenden in Israël, en later voor 
oorlogsgetroffenen in het algemeen. 
En ik probeer een bescheiden bijdrage 
te leveren aan vrede tussen Israël en de 
Palestijnen. Ik ben blij dat ik vijf kinde-
ren heb gekregen en acht kleinkinde-
ren. Het Joodse volk leeft!”

Maurits Cohen. | Foto: G. Lahpor
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App helpt doven

Technologie alom, maar er werd 
alleen nog niet iets mee gedaan om 
doven te helpen communiceren met 
niet-doven. Het zat de Israëlische 
student Ayelet Avraham niet lekker 
toen ze een doof persoon in de 
winkel zag die iets wilde kopen, maar 
de verkoper begreep hem niet. En zo 
stapte ze op haar professor af en met 
medestudenten ontwikkelde zij een 
app – DAS Deaf Access Solution – die 
spraak vertaalt naar tekst. Ontzet-
tend handig als doven of slechtho-
renden iets in de winkel willen kopen 
of een bezoek brengen aan een arts. | 
Foto: Flash90

Landverkoop is verraad
Bijna negentig procent (87,8) van de 
Palestijnen antwoordt op de vraag 
hoe je Palestijnen moet noemen 
die land aan Joden verkopen met 
‘verraders’. En 9,1 procent noemt hen 
‘corrupt/verachtelijk/niet-vaderlands-
lievend’. Het onderzoek werd gedaan 
in december door het Palestijns 
Centrum voor Beleid en Onderzoek. 
Wellicht is het goed bij de uitslag van 
dit onderzoek de vraag te stellen of 
de deelnemers aan het onderzoek een 
eerlijk antwoord gaven of een sociaal 
wenselijk antwoord.

Zwitserland onderzoekt 
PA-lesboeken
De Zwitserse regering gaat onderzoek 
doen naar aanleiding van berich-
ten dat het Palestijnse onderwijs 
geweld en antisemitisme promoot. 
Een woordvoerder van Buitenlandse 
Zaken lichtte toe: “Schoolmaterialen 
die ingaan tegen de idee van een 
tweestatenoplossing, die geweld 
verheerlijken, die racisme en anti-
semitisme voeden of schending van 
het internationaal recht en mensen-
rechten bagatelliseren, zijn niet in lijn 
met het Zwitserse standpunt over het 
Midden-Oosten.” 

Smokkel voorkomen

Tijdens een afscheidsbezoek in de 
buurt van de Gazastrook zei vertrek-
kend stafchef van het Israëlische leger 
Gadi Eizenkot: “We hebben de smok-
kel van vijftien- tot twintigduizend 
raketten voorkomen naar Hamas in 
de Gazastrook.” Hij voegde eraan toe: 
“Ik hoop dat de wapenstilstand tot 
eind 2019 standhoudt, dan kunnen we 
de barrière a�ouwen.” | Foto: Flash90

februari 2019 | israël aktueel

Onderscheiding 

Reitsema kreeg in 1964 samen met 
zijn vrouw in Israël de Yad Vashem- 
onderscheiding voor het redden  
– met gevaar voor eigen leven –  
van zeventig Joodse kinderen uit 
het kindertehuis. Het boek hier-
over, De slag om de Bergstichting, 
verscheen in 2017. 

Na de oorlog begon de oorlog
Maurits Cohen is nog maar vijf jaar als hij samen met zijn twee broertjes van zes en  

zeven naar het Joodse kindertehuis De Bergstichting in Laren wordt gebracht.  
Het is dan eind 1939. Hun ouders leven nog, maar kunnen door omstandigheden  
niet meer voor de kinderen zorgen. Hij krijgt bij zijn geboorte de naam Ja’acov,  

maar wordt Maurits genoemd.
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“Ik herinner me de eerste keer dat de Nederlanders 
tien jaar geleden een bezoek brachten met voedsel-
pakketten. De bussen kwamen en stopten voor het 
museum. De bussen waren volgepakt met voedselpak-
ketten, humanitaire hulp, speelgoed en kleding. Tien 
jaar terug waren er veel meer Joden dan tegenwoordig. 
Er leefden toen meer overlevenden van de Holocaust.” 

Vóór de oorlog
“Ik herinner me niet veel van de tijd vóór de oorlog. Ik 
was pas vijf jaar oud toen die begon. Er was een grote 
Joodse gemeenschap in Tulchin, naast een Poolse 
en Oekraïense gemeenschap. Er waren in totaal tien 
synagogen. Mijn moeder werkte niet en mijn vader 
werkte in de naaifabriek. Ik had twee broers. Eén sloot 
zich aan bij het leger en één ging met ons naar het 
getto van Pechora. Het leven in Sovjettijd was anders. 
Er was geen plaats voor religie. Maar mensen waren in 
die tijd, vóór de oorlog, aardiger naar Joodse mensen.
Vlak voordat de oorlog begon, slaagden mijn ouders 
erin om hun eigen flat te bemachtigen. Ze hadden nog 
geen tijd gehad om het te meubileren. Ze begonnen 
Tulchin te bombarderen en het gebouw waar mijn 
ouders de flat hadden werd ook gebombardeerd. Een 
deel van het gebouw bleef staan en het andere deel 
was volledig verwoest. Daarna verbleven we in de hal, 
gang of opslagplaats van andere mensen. Elke dag 
op een andere plaats. Mensen gaven ons om beurten 
eten. Elke dag iemand anders.”

Terug naar Tulchin
“Toen de oorlog begon, hielp mijn vader met de evacu-
atie van de Joodse gemeenschap. Daardoor vertrokken 
wij als laatsten. We huurden een paard en wagen en 
met mijn ouders, mijn broer en grootmoeder gingen 
we richting Dnjepropetrovsk. Zes kilometer voor 
die stad zagen we dat de weg werd geblokkeerd door 
Duitse en Italiaanse soldaten. We moesten dus terug. 
Toen we terugkwamen, zagen we dat het huis waaruit 
we vertrokken waren, leeg was. De tafel was weg, de 
bedden waren weg, alles was geroofd. Ik was in die tijd 
vijf jaar oud. Ik zag dat ons buurmeisje mijn pop had. 

Ik begon te huilen en zei: ‘Geef me mijn pop terug’. 
Dat herinner ik me nog steeds.”

In december 1941 werden Rita en vele andere Joodse 
kinderen bijeengedreven in de Joodse school. De 
Roemeense bezetters en de Duitsers gaven de kinde-
ren injecties. Niet een vaccin tégen ziektes, maar juist 
mét ziektes, zodat ze tuberculose en tyfus kregen. 
De gevangenen moesten vervolgens in de ijzige kou 
veertig kilometer lopen naar het concentratiekamp in 
Pechora. Velen kwamen om door de ontberingen.
Jarenlang zat Rita gevangen in Pechora. De omstan-
digheden waren gruwelijk. Er waren geen gaskamers, 
maar de gevangenen werden gemarteld, verkracht 
en systematisch uitgehongerd. Rita’s vader werd 
vermoord door de Duitse soldaten. Haar moeder stierf 
een maand later aan ziekte, honger en verdriet. Als 
klein meisje zorgde Rita voor haar broertje die krank-
zinnig werd van verdriet en lijden.

Zorgen voor een massagraf
“Het massagraf waar we heen gaan met de groepen 
uit Nederland is een wond die altijd pijn doet. 62.000 
Joodse mensen zijn daar begraven. Het waren niet 
alleen Joden uit Tulchin, maar ook uit Moldavië, 
Roemenië, Mogolov-Podolski en andere plaatsen. 
Zolang ik leef, zal ik ervoor zorgen. Ik zorg ervoor dat 
iemand daar het gras maait. Ik ben dankbaar voor de 

mensen die me hebben geholpen om een monument 
voor mijn moeder op het massagraf te plaatsen. Ik 
kan nu naar haar graf lopen. Het was een moeilijke 
tijd, ons leven tijdens en na de oorlog. Ik wens het 
niemand anders toe. Ik ben de Almachtige dankbaar 
dat ik het ondanks alles heb overleefd. De Almachtige 
gaf mij kracht om door te gaan. Nu heb ik een gezin, 
kinderen.

Onverschilligheid
“Het lijkt erop dat mensen steeds onverschilliger staan 
tegenover wat er tijdens de oorlog gebeurde. Mijn 
kinderen en kleinkinderen weten wat er is gebeurd. Ze 
kennen het hele verhaal. Maar onder de mensen van 
buitenaf zijn er verschillen. Ik heb bijvoorbeeld twee 
buren. Ze weten dat ik een oudere vrouw ben en ze 
kennen mijn verleden. De één helpt mij als het nodig 
is, maar de ander niet en is onverschillig.
Ongeacht in welke tijd je leeft of waar je woont, er is 
altijd een categorie mensen die erg egoïstisch is. Er 
is veel jaloezie. Maar ik dank God voor alles. Ik heb 
een plek om te wonen. Ik heb geen honger. Prijs God. 
Het enige dat ik van God vraag, is gezondheid. Ik wil 
niemand tot last zijn. Zolang ik op mijn eigen benen 
kan staan, ben ik in orde. Ik heb een hulp in de huis-
houding. Zij is een aardige, eerlijke vrouw.”

Zijn zegen
“God is alles voor mij. Er was een moment in mijn 
leven dat ik dacht: dit is de laatste dag van mijn leven. 
Maar God zegende mij met nog zeventig jaar. Ik leef 
voor Hem en ik houd van Hem. We zijn allemaal 
zondig, maar op een dag beloofde ik Hem iets. Als Hij 
mij in leven houdt, zal ik mensen over het verleden 
vertellen. Ik zal hen vertellen wat er is gebeurd en hoe 
Hij mij heeft gered. En dat is wat ik nu doe. Ik heb 
mijn woord aan Hem gehouden. Dat is ook wat mij 
roept en naar het massagraf brengt. Mijn moeder en 
de andere Joodse mensen liggen daar begraven.”

“Het lijkt erop  
dat mensen steeds 
onverschilliger  
staan tegenover  
wat er tijdens de 
oorlog gebeurde.”
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a Zorgen voor een massagraf

Rita Schweibes werd op 30 augustus 1936 geboren in Tulchin in Oekraïne. Veel mensen die met ons  
naar Oekraïne zijn gereisd, hebben haar ontmoet en haar horen vertellen hoe ze de ontberingen  

van de Holocaust in het getto van Pechora overleefde. Op 25 januari vertelde ze hier over  
tijdens de Holocaustherdenkingsbijeenkomst in Nijkerk. In dit interview leest u meer over haar leven.

Het massagraf bij Pechora. | Foto: CvI

Rita Schweibes. | Foto: Carmen Ullersma



bijbel in beeld14
februari 2019 | israël aktueel

Uitzicht over de moderne stad Jericho. | Foto: Wikimedia Commons

We zijn onze reis begonnen in het noorden van Samaria, bij de Ebal en de Gerizim, waar Abram  
het land binnenkwam, vervolgens hebben we de eeuwenoude aartsvadersroute gevolgd naar het zuiden,  
door de heuvels van Manasse, Efraïm en uiteindelijk het gebied van de stam Benjamin. Onze laatste halte  

was daar Bethel, waar in de verte de Olij�erg zichtbaar werd.

Het dal van hoop
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Naar het oosten, tussen de ruige bergen 
en dalen van Samaria en de Jordaan, ligt 
de Jordaanvallei. Die vallei is zo’n tien 
kilometer breed en tachtig kilometer 
lang, gemarkeerd door Jericho in het 
zuiden en Beth Shean in het noorden. 
Het is er gruwelijk heet. In de zomer 
lopen de temperaturen er op tot boven 
de 50 graden Celsius en het regent er 
hooguit een paar weken per jaar. Het is 
dan ook een wonder om te zien hoe de 
vallei een prachtig landbouwgebied is 
geworden. Tot waar het oog reikt, zie 
je onder meer plantages met dadelpal-
men. Dit is het gebied van de profeten 
Elia en Elisa, maar ook van de geschie-
denis van de intocht in het beloofde 
land, onder aanvoering van Jozua.

Dal van Achor
In Jericho kun je nog een deel van de 
verbrande muren zien van het Bijbelse 
Jericho. Al is er niet veel meer van over. 
En je denkt terug aan die beroemde 
geschiedenis: zeven dagen lang trok 
het volk om de stad heen, naar het 
gebod van God. Op de zevende dag 
zelfs zevenmaal. Daarna begonnen de 
priesters op de sjofar te blazen, Israël 

juichte en de onneembare muren van 
Jericho stortten in. Voorbij Jericho 
sloeg het volk vervolgens hun tenten 
op in een enorme vlakte. Maar toen ze 
optrokken naar Ai in de heuvels van 
Benjamin werden ze tot hun verrassing 
verslagen. De vlakte kreeg daarop 
de naam ‘dal van Achor’. Letterlijk 
‘ongeluksdal’ of ‘dal van droefenis’. De 
oorzaak was de zonde van Achan, die 
zich vergrepen had aan de rijkdom van 
Jericho. Daardoor lag de toorn van God 
als een donkere schaduw over Israël. 
Jozua legde zich smekend voor God 
neer en de Heere wees hem op Achan. 
Toen het gericht over Achan voltrokken 
was, opende God evenwel een nieuwe 
toekomst en tijdens een nieuwe veld-
tocht werd Ai verslagen.

Nieuw begin
In Hosea komen we de naam van het 
dal opnieuw tegen (Hosea 2). Als God 
Zijn volk straft met misoogsten en 
honger omdat het gekozen heeft voor 
de Baäls, maakt God toch in alle ellende 
een nieuw begin. God zal jullie leiden 
in een woestijn, hield Hosea Israël voor, 
maar juist daar zal God weer spreken 

tot je hart, dan zul je Hem weer lie�eb-
ben en dan zal Hij jullie voor eeuwig tot 
Zijn bruid maken. Het dal van Achor 

zal worden tot een deur van hoop, een 
petach tikwa. 
Ik sta aan de rand van de vlakte, met 
net achter me het Joodse dorp Yitav. 
Hier hebben de kinderen van Joden 
uit de voormalige Soviet-Unie een 
nieuw begin gemaakt. Dat viel niet 
mee. Vooral de oudere inwoners zijn 
nog Russisch tot in hun botten en 
het harde leven van vroeger zijn ze 
nog niet ontwend. Er zijn veel sociale 
problemen en veel kinderen op school 
kampen met een achterstand. Maar 
het is mooi om te zien hoe er initiatie-
ven zijn. Een paar jonge onderwijze-
ressen zijn bezig met een inhaalslag en 
wij helpen in onze tijd mee om bij het 
dal van droe�eid opnieuw een deur 
van hoop te openen.

Prachtige heuvelformaties in de Jordaanvallei. | Foto: Flash90

Kassen bij Yitav, aan de rand van het dal van Achor. | Foto: Flash90
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Watercheck

Soms is het gewoon handig om te 
weten: kan ik dit water drinken? Het 
Israëlische bedrijf Lishtot ontwik-
kelde een persoonlijk detectiesys-
teem. Vooral voor landen waar de 
waterkwaliteit niet van het niveau is 
als in Nederland – denk aan landen 
in Afrika – kan zo’n hulpmiddel uit-
komst bieden. Voor ongeveer 50 euro 
koop je het apparaat en daarmee kan 
je zo’n vijfduizend keer een test doen.

Begrafenis
De Holocaust ligt al decennia achter 
ons. Toch was het op 20 januari voor 
het eerst dat er in Groot-Brittannië 
een begrafenis plaatvond voor Joden 
die in de Holocaust omkwamen. 
Het ging om vijf volwassenen en een 
kind. De overblijfselen, voornamelijk 
as en botfragmenten, werden in 1997 
door een particulier aan een Engels 
museum geschonken in een collectie 
items uit Auschwitz-Birkenau. In sa-
menwerking met Auschwitz en het 
Engelse opperrabbinaat zijn de over-
blijfselen nu in Bushey begraven.

Ambtenaren Gaza boos
Half december lekte er een docu-
ment van Hamas uit waarin ook 
gegevens stonden over de uitgaven 
voor de viering van het 31-jarig be-
staan van de terreurorganisatie. Het 
gaat om een bedrag van rond de 
535.000 dollar. Ambtenaren in Gaza 
zijn hierover boos, omdat zij al ruim 
vijf jaar maar de helft van hun salaris 
krijgen uitbetaald.

Herdenking 
Februaristaking

Dit jaar is het 78 jaar geleden dat de 
Februaristaking in Amsterdam plaats-
vond. Een unieke gebeurtenis in de 
Holocaustgeschiedenis van Neder-
land. Tienduizenden arbeiders kwa-
men in opstand tegen de anti-Joodse 
maatregelen en Jodenvervolging door 
het naziregime. Deze staking wordt 
ook dit jaar weer herdacht: op 25 
februari bij het Jonas Daniël Meijer-
plein in Amsterdam. Er wordt een 
defilé gehouden langs het monument 
van de Dokwerker. Het programma 
begint om 16.45 uur. De aanvang van 
het defilé is om 17.00 uur. | Foto:  

Wikimedia Commons
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Toen ik zicht op Israël begon te krijgen, ging ik ook het evangelie beter begrijpen.  
Wat een vreugde vervult je hart wanneer je zicht krijgt op het komende Koninkrijk.

Ons leven hier op aarde duurt maar even. Als je God niet 
kent of geen weet hebt van Zijn heerlijke toekomst voor deze 
wereld, moet het dus allemaal in dit leven plaatsvinden. Veel 
mensen in onze samenleving worden psychisch ziek vanwege 
de nadruk op geluk hier en nu. “Laten wij eten en drinken, 
want morgen sterven wij”, beschrijft de Bijbel deze levensfi-
losofie. Maar omdat dat eten en drinken dan ook echt lekker 
moet zijn, raken mensen uit het lood geslagen als dat soms 
niet zo is. De werkelijkheid is natuurlijk dat het leven niet 
altijd ‘lekker’ is, maar soms ook bar moeilijk. Iedereen in dit 
leven ondergaat pijn, lijdt verliezen en is soms slachtoffer 
van onrecht. Zonder zicht op het Koninkrijk kan je daar be-
hoorlijk wanhopig van worden. Maar wie weet dat het beste 
nog gaat komen, kan zijn hoofd altijd ferm omhoog houden. 

Het gaat alleen om ons
Christenen in een postmoderne wereld worden verleid tot 
een soortgelijke kortzichtige levensvisie, waarin het vooral 
draait om ons leven hier en nu. De mensgecentreerde tijd-
geest is het christendom in ons land niet voorbijgegaan. Er 
is een doorgeslagen nadruk komen te liggen op de gelovige 
en op de persoonlijke geloofsbeleving, in plaats van op de 
Heere zelf en op Zijn komende rijk. Vroegen zongen wij vaak 
het lied uit de Opwekkingsbundel: “Heer het gaat op dit 
moment niet meer ons, het gaat alleen om U.” Laatst zei een 
broeder tegen mij: “Het lijkt wel alsof wij het tegenwoordig 
omgedraaid hebben: ‘Heer, het gaat op dit moment niet 
meer om U, het gaat alleen om ons’.” Veel nieuwe liederen 
stromen over van ‘ik’, ‘mij’, ‘mijn’, ‘wij’, ‘ons’ en leggen voort-
durend de nadruk op wat God ons allemaal geeft hier en nu.

Gods beloften hier en nu
Volgens mij worden soms zegeningen die God voor de toe-
komst heeft beloofd, teveel naar het hier en nu getrokken en 
wordt gezegd dat deze zegeningen voor alle gelovigen hier 
en nu beschikbaar zijn, als je maar gelooft. Het Koninkrijk 
is in geestelijk opzicht wel al aanwezig, maar soms wordt er 
teveel gemaakt van het Koninkrijk hier en nu. Hoe kan je 
bijvoorbeeld in een samenkomst waar zevenduizend mensen 
aanwezig zijn beweren dat de Heere Jezus iedereen die daar 
aanwezig is wil genezen van elke mogelijke ziekte? Dat is niet 
Bijbels. In dit leven lijden wij nog verdrukking, worden wij 
gerekend als slachtschapen en wonen wij nog in een ster-
felijk lichaam dat zomaar ziek kan worden of kan sterven. 

Meer dan hier en nu

Uiteindelijk, ja, uiteindelijk zal iedereen die in Christus sterft 
volkomen genezen worden, ook lichamelijk. De apostelen 
predikten ‘in Jezus de opstanding uit de doden’ (Handelin-
gen 4:2). Bij de wederkomst van de Here Jezus zal Hij ervoor 
zorgen dat geheel onze geest, ziel en lichaam onberispelijk 
bewaard zullen blijven (1 Tessalonicenzen 5:23). Volkomen 
genezing wacht ons! Wij zullen dan meer levend zijn dan 
ooit. Wij gaan niet van het leven naar de dood, maar van de 
dood naar het leven. Dit leven is doods vergeleken met het 
leven dat ons te wachten staat. 

Erfgenamen
In de speelfilm Paul, the apostle vinden diverse conversa-
ties plaats tussen Paulus en een hooggeplaatste Romeinse 
o�cier. Op een gegeven moment zegt die tegen Paulus: 
“Waarom zou ik in jouw God gaan geloven? Kijk jou nou 
eens, je bent een gevangene, je kunt niet meer rechtop staan 
vanwege alle martelingen en je zit vol met striemen vanwege 
de zweepslagen. Je bent niet rijk en je hebt geen macht. Wij 
bidden tot onze goden om gezondheid, rijkdom, overwin-
ningen op het slagveld en een gelukkig leven.” Weet u wat 
Paulus antwoord op deze vraag is? Hij zegt: “Mijn Heer geeft 
mij veel en veel meer dan ik verdien.”
Waarom kon Paulus dat zeggen, terwijl hij zo leed, terwijl de 
doodstraf spoedig ging komen, terwijl hij slachtoffer was van 
zulk enorm onrecht? Omdat hij zicht had op het komende 
Koninkrijk. God geeft ons alles in Zijn Zoon, Jezus Christus. 
Door Hem hebben wij vrede met God, vergeving van zon-
den, redding van het oordeel en de dood, het eeuwige leven 
en zijn we erfgenamen van het Koninkrijk dat op aarde gaat 
komen, hoe moeilijk dit leven hier en nu ook voor korte tijd 
mag zijn.

Veel en veel meer
Het leven hier is vergelijkbaar met een beetje water uit de 
oceaan dat je met twee handen omhoog kan scheppen. Je 
kunt het niet lang vasthouden. Spoedig sijpelt het tussen je 
vingers weg. Christenen leven niet voor dit leven. Wij leven 
voor het Koninkrijk dat gaat komen, dat vergelijkbaar is met 
de oceaan. Daarom zeggen wij altijd: ik krijg veel en veel 
meer dan ik verdien. Israël bepaalt ons bij de komst van dat 
Koninkrijk. De Here Jezus is niet alleen de Redder van onze 
ziel hier en nu, maar vooral ook de komende Koning, die alle 
dingen nieuw zal maken.

’We gaan niet van het leven naar de dood, maar van de dood naar het leven’. Op de foto de Dode Zee. | Foto: Flash90
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JAFFA kan bestaan door u als vriend 
bent – blijft – wordt u vriend ? 

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

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

    

 

bankrekening nummer:  
NL12 RABO 0335 5422 39 

klein en groot die één ding gemeen hebben: 
zonder Jaffa geen perspectief. 
Onze euro’s doorlopen alle activiteiten van het Jaffa Instituut 
en dragen overal een steentje bij. 
Voor de jeugd  Opvang 
                                       OpVoeding 
                                       Opleiding 
                                       Onderdak 

Voor (éénouder)gezinnen en bejaarden 
   Raad en Daad 

Jaffa stelt niet teleur, maar dat kan alleen met uw hulp.  
2019 ligt vol verwachting voor ons. 
Mogen wij op uw hulp (blijven) rekenen ? Dat zou geweldig zijn. 
Hartelijk bedankt. 
 

 

 

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

Meer informatie bij onze secretaris:   
algemeen en toezending folder en/of nieuwsbrief:  
tel. 0548-61 17 48/e-mail: info@jaffaproject.nl 
website: www.jaffaproject.nl 
facebook: Jaffa-Project Nederland 
Ontvangt u onze mailing/nieuwsbrief nog niet ?  
Een berichtje aan onze secretaris is voldoende.
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Donderdagmiddag vier uur op het treinstation bij de luchthaven Ben Goerion. Op het perron is het druk.  
Veel families met kinderen. De sfeer is uitgelaten. In het Hebreeuws wordt door de luidsprekers  

omgeroepen dat de trein naar Jeruzalem zal binnenrijden. De mensenmassa verschuift een beetje.  
Iedereen wil als eerste instappen. De trein nadert en stopt. Als de deuren opengaan,  

lossen uitstappende en instappende passagiers elkaar af. Een drukte van jewelste. 

Met de trein naar Jeruzalem

‘Alsof je door een oud schilderij rijdt’
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In Israël zijn de belangrijkste vervoermiddelen de auto, 
de bus en de trein. Vooral deze laatste is in ontwikke-
ling. De eerste spoorlijn werd in 1892 geopend en liep 
van Jaffa naar Jeruzalem. Er waren in die jaren ook trei-
nen vanuit Haifa naar Syrië, Egypte en Libanon. Toen 
in 1948 de staat werd uitgeroepen, betekende dit niet al-
leen het einde van de goede banden met veel Arabische 
landen, maar ook het einde van deze treinverbindingen. 
Sinds 1990 is de Israëlische overheid echter weer druk 
bezig het spoorwegnet uit te breiden.
“De Israëlische spoorwegen zijn goed ontwikkeld. Het 
reizen is redelijk goedkoop en de treinen rijden over 
het algemeen op tijd, maar uitbreiding is hard nodig”, 
vertelt openbaarvervoerspecialist en oud-Nederlander 
Rudie Cune. “Het aantal bewoners is fors toegenomen 
en daarmee ook de hoeveelheid wegen en auto’s.”

Verbinding met Jeruzalem
Op 20 september werd de nieuwe treinverbinding Je-
ruzalem-Tel Aviv geopend door premier Netanyahu en 
minister van Transport Israël Katz. Zij stapten als eer-
sten in. “Een historisch moment”, aldus Netanyahu. Ik 
heb altijd geloofd dat het mogelijk is om Jeruzalem aan 
te sluiten op het nationale spoorwegnet. En nu, na vele 
jaren en grote inspanningen van de Israëlische regering, 
het ministerie van Transport en alle andere betrokken 
partijen, is het zover. Dit is een nieuw tijdperk voor 
Jeruzalem en de staat Israël.”
Maar verder dan Ben Goerion kwamen Netanyahu en 
Katz niet. Cune: “Omdat het traject van de luchthaven 
naar Tel Aviv nog niet volledig voorzien is van boven-
leidingen, loopt de treinverbinding nu nog tot Ben 
Goerion. Wil je doorreizen naar Tel Aviv, dan moet je 
voorlopig nog overstappen.”

Proefperiode
De ‘Jeruzalemtrein’ bevindt zich nog in een proefperio-
de om de kinderziektes eruit te halen. Passagiers mogen 
daarom voorlopig gratis meerijden. Het is wel verplicht 
een treinkaartje te ‘kopen’, omdat er per rit maar vier-

honderd reizigers mee mogen. De trein rijdt twee keer 
per uur op en neer en inmiddels hebben al 420.000 
reizigers de reis gemaakt. 
De eerste maanden gaan overigens nog niet van een 
leien dakje: er zijn nogal wat vertragingen door werk-
zaamheden. Cune wijdt dit aan de geringe ervaring in 
Israël: “Het is het eerste grote project met elektrische 
treinen. De huidige oude treinen rijden nog op die-
sel. Er is nu voor elektriciteit gekozen, omdat zo kan 
worden aangesloten op de Europese hogesnelheids-
treinen. Voor de werkzaamheden is een Spaans bedrijf 
ingehuurd. Het plan is om uiteindelijk alle trajecten 
elektrisch te maken.” 

Minister van Transport Katz besloot het spoor de 
Koning Davidlijn te noemen. “We verbinden ons met de 
geschiedenis van Jeruzalem, net als koning David, die 
Jeruzalem veroverde en het tot de hoofdstad van Israël 
maakte.”

Prachtige rit
De oud-Nederlandse Shavit Aharoni heeft al een 
aantal keren gebruikt gemaakt van de nieuwe trein-
verbinding. Zij woont in Jeruzalem, samen met haar 
man en vier kinderen. “Ik kom oorspronkelijk uit Axel, 
Zeeuws-Vlaanderen en ben opgegroeid zonder trein.” 
Aharoni is blij met de nieuwe trein. “In twintig minuten 
zijn we nu op Ben Goerion. Vroeger moest je met de 
bus of taxi, dat duurde veel langer. Tijdens mijn eerste 
rit voelde ik me als een klein kind in een pretpark, wat 
een feest. Als ik nu in Tel Aviv moet zijn, is het ideaal. Ik 
stap over op Ben Goerion en heb geen parkeerproble-
men meer. Natuurlijk zijn er nog wat kinderziektes en 
is nog niet alles klaar, maar ik heb er alle vertrouwen in. 
Het is zo bijzonder dat Jeruzalem nu ook goed bereik-
baar is.” Reizen met de Koning Davidlijn is niet alleen 
praktisch, het is ook een prachtige rit. “De reis is gewel-
dig. Over bruggen, door tunnels, over heuvels waar de 
profeten eeuwen geleden rondliepen. Het is net alsof je 
door een oud schilderij rijdt”, aldus Aharoni.
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Kies de reis uit die uw hart raakt 
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Natuurreis in het voorjaar (11 dagen)

Zesdaagse Israëlreis (6 dagen)

Profetische Israëlreis (11 dagen)

Wandelreis Israël (10 dagen)
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Verdiepingsreis Israël (11 dagen)
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Singlereis Experience Israel (10 dagen)

Loofhuttenfeest met Jeruzalemmars (11 dagen)
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Alle reizen online

www.israelidoedreizen.nl            T: 0314 - 363 280        E: info@israelidoedreizen.nl

Leg een verbinding met het

 land en het volk van Israël

Uw hart 
verlangt

naar Israël

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



Samen bidden voor 
Israël
Elke vrijdagmiddag om 15.00 uur is er in het Israël-
centrum in Nijkerk een gebedsuur voor Israël. Onder 
leiding van Stef de Jong zingen we een aantal liederen 
met elkaar en gaan vervolgens met elkaar in gebed voor 
de vrede van Jeruzalem, voor de komst van Messias, 
voor Israëls veiligheid en actuele kwesties die ons 
gebed vragen.
Het gebedsuur is een prachtig moment om andere 
vrienden van Israël te ontmoeten en samen op de bres 
te staan voor Israël. Een moment van rust in ons drukke 
leven. Of u nu toevallig in het Israëlcentrum bent of 
specifiek komt voor het gebedsuur: u bent van harte 
welkom aan de Henri Nouwenstraat 34 in Nijkerk.

Licht in de nachten van Israël

Contrastrijke expositie  
Otto de Bruijne

De Duitse theoloog en journalist Johannes Gerloff komt 
naar Nederland. Gerloff woont met zijn gezin al meer 
dan twintig jaar in Jeruzalem. Hij spreekt over het thema 
‘De Bijbel en de huidige situatie in het Midden-Oosten’.

Gerloff: “Al meer dan een eeuw is het Joodse volk op weg 
naar het land tussen de Middellandse Zee en de Jordaan. 
De vestiging van het land Israël wordt op de grond bloedig 
bestreden, en wereldwijd fel besproken. Bij het lezen van 
Ezechiël 36 ontdekken we hoe bij de tijd deze tekst, die 
tweeduizend jaar geleden werd geschreven, is. Tijdens de 
lezing bekijk ik Israël vanuit het oogpunt van een profeet, 
een rabbijn en een journalist.”

Johannes Gerloff spreekt op:
•  woensdag 20 februari om 20.00 uur in Zwolle  

(Zuiderhof, Troelstralaan 25)
•  vrijdag 22 februari om 19.30 uur in Alblasserdam  

(’t Scheepke, Rijnstraat 434)

»  Daarnaast spreekt Gerloff tijdens de Israël Thema Talks 
en het Israëlcongres in Nijkerk. Meer informatie daar-
over vindt u elders op de Actiefpagina’s.

Wie de voorplaat van het boek bij de tentoonstelling ‘Licht in de nachten van 
Israël’ heeft gezien, verwacht misschien wel allemaal kleurrijke afbeeldingen te 
zien in de expositie van Otto de Bruijne in het Israëlcentrum. Kleurrijke werken 
zijn er zeker te zien, maar misschien zijn het wel de zwart-witte exemplaren die de 
meeste indruk maken: zwart-wit als beeld van licht tegenover nacht, zo zou je het 
kunnen typeren.

De komende maanden kunt u zelf de werken van Otto de Bruijne in de expositie 
Licht in de nachten van Israël bewonderen in ons Israëlcentrum. De contrasten 

tussen de zwart-witte werken bij het verhaal van Jakob en de kleurrijke schilderijen 
over de nachtvisioenen van Zacharia zijn enorm. Maar juist dat maakt de expositie 
aantrekkelijk. U ziet in elk werk een Bijbelverhaal verbeeld. En daarmee heeft elk 
werk apart, maar ook alles tezamen een boodschap aan ons te vertellen. Een bood-
schap over de nacht, maar altijd wijzend naar het Licht.

»  Licht in de nachten van Israël is tot 4 mei dagelijks gratis te bezoeken tussen 10.00 en 
16.00 uur in het Israëlcentrum, Henri Nouwenstraat 34 in Nijkerk (zon- en feest- 
dagen gesloten).

actief Voor al le act iviteiten geldt:  Deo volente

israël

Theoloog en journalist spreekt in Nijkerk, Zwolle en Alblasserdam

Lezingen Johannes Gerloff

Foto’s: O. de Bruijne



Bij de expositie Licht in de nachten van Israël (zie pagina 
19) is een boek uitgekomen. In het boek neemt Otto 
de Bruijne de lezer mee in het leven van Jakob en de 
nachtvisioenen van Zacharia. Nachten zijn in de Bijbel 
belangrijk. Het lijkt wel of onze weerstand tegen de 
boodschap van God dan wegvalt. Jakob en Zacharia 
kunnen dan Gods beelden en Gods woorden ontvangen. 
Otto de Bruijne (Drachten, 1949) is beeldend kunstenaar 
en theoloog. Als spreker, schrijver en schilder presen-
teert hij op een creatieve en inspirerende manier Bijbelse 
thema’s.

Het boek is prachtig 
kleurrijk met een 
harde kaft uitgevoerd 
en inspireert door 
de mooie combina-
tie tussen tekst en 
beeld. Het is zowel 
te gebruiken voor 
eigen overdenking 
en bezinning als om 
cadeau te doen. 

»  Het boek is voor € 13,50 te bestellen via 
cvi.nl/winkel en te koop via de boekhandel 
en natuurlijk in de Israëlwinkel, als u de 
tentoonstelling bezoekt.

Boek: 
Licht in de nachten 
van Israël
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Februari en maart in Nijkerk

Israël Thema Talks
Israël is vaak in het nieuws. Ook daarbuiten is het regelmatig onderwerp 
van gesprek. Het is dus belangrijk om op de hoogte te zijn van nieuwe 
ontwikkelingen en de Bijbelse achtergronden rond Israël. Daarom organi-
seert Christenen voor Israël weer de Israël Thema Talks: tien lezingen voor 
iedereen die meer wil weten over Israël!

Programma

Zaterdag 16 februari
10.30 uur -  Willem J. Ouweneel: De vijf vervangingen 

van de vervangingstheologie
13.00 uur - ds. Jaap de Vreugd: Hoop voor Israël

Dinsdag 19 februari
17.00 uur -  Johannes Gerloff : De Bijbel en de huidige 

situatie in het Midden-Oosten
19.30 uur -  rabbijn Binyomin Jacobs: Zionist, scheld-

woord of compliment?

Zaterdag 2 maart
10.30 uur -  ds. Willem J.J. Glashouwer: Jezus en Jeruzalem
13.00 uur -  Dirk van Genderen: Waarom bidden voor de 

vrede van Jeruzalem?

Dinsdag 12 maart
17.00 uur -  Benjamin Philip: Wat Joden en christenen 

bindt
19.30 uur -  Hannah Luden: Israël in aanloop naar de 

verkiezingen

Zaterdag 23 maart
10.30 uur -  ds. Kees van Velen: Romeinen 11: geënt en 

geworteld
13.00 uur -  Sara van Oordt-Jonckheere: Do’s en don’ts

in het Israëldebat

Inschrijven 
•   vul de antwoordkaart uit de folder bij deze krant 

in, schrijf online in via cvi.nl/thematalks of bel 
033-2458824

•   inschrijven voor de Israël Thema Talks kan per dag, 
maar natuurlijk ook volledig

•   meedoen aan de Israël Thema Talks kost € 10,- per 
studiedag of volg alle dagen voor € 40,- i.p.v. € 50,-

Locatie
De Israël Thema Talks vinden plaats in het Israëlcen-
trum, Henri Nouwenstraat 34 in Nijkerk. 
Goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer, en 
gratis parkeren!

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

15 tot 17 maart

Israëlweekend in Vierhouten
Ontspannen en verdiepen in de gezellige, sfeervolle omgeving in het prachtige Vierhouten op de Veluwe. 
Van 15 tot 17 maart kunt u weer deelnemen aan een conferentie voor mensen die dieper willen stilstaan 
bij wat de Bijbel leert over Israël. Vrijwilliger voor Israël

Pedicures gezocht
Wie niet bij een pedicure komt, begrijp wellicht niet 
of maar matig waarom een pedicure zo ontzettend 
noodzakelijk kan zijn. Vooral voor armen en ouderen. 
Richt Nicolai weet dat wel. Zij is professioneel medisch 
pedicure met een eigen praktijk. In Israël werd zij 
gegrepen door wat ze zag tijdens het vrijwilligerswerk 
wat ze deed. Als ze iets heeft gezien, is dat haar kennis 
en kunde daar enorm veel leed van mensen in Israël 
kan verzachten.

Dat idee laat Richt Nicolai niet meer los. Maar om echt 
te kunnen helpen, zou er bijna continu iemand in Jeru-
zalem als pedicure beschikbaar moeten zijn. Daarom 
een oproep aan onze lezers: zou u ook enkele weken 
per jaar uw talenten en kunde als pedicure willen 
inzetten in Israël? Richt Nicolai komt graag met u in 
contact. U kunt vrijblijvend informeren, tips delen of 
met elkaar van gedachten wisselen. 

»  Mailt u naar: richtje-jaike@hetnet.nl.Ds. Kees Kant  Peter Pelleman

Gun uzelf een inspirerend, leerzaam weekend op de 
mooie Veluwe in het gastvrije hotel ’t Vierhouterbos. 
Geniet van het programma en van de uitstekende verzor-
ging. We hebben weer een bijzonder programma voor 
u samengesteld. We beginnen het weekend vrijdag met 
een heerlijk Sjabbatsdiner. Zaterdag spreekt ds. Kees 
Kant over de vervangingstheologie en het antisemitisme 
binnen de kerken. Hoe heeft het anti-Joodse denken 
zich ontwikkeld vanaf de vroege kerk tot vandaag? In de 

middag neemt hij ons mee door de geschiedenis als het 
gaat over de vraag waarom Joden moeite hebben om te 
geloven in Jezus als hun Messias. Zondag spreekt Peter 
Pellemans over de wortels van het christelijk geloof en 
hij sluit ’s middags af met het onderwerp ‘Waarom Jeru-
zalem?’

Praktische informatie
U kunt al vanaf € 175,75 all-in per persoon deelnemen 
aan dit weekend. 

Verlenging tot na het ontbijt van maandag 18 maart kost 
€ 40,- (overnachting + twee maaltijden). 

Als daggast bent u na aanmelding van harte welkom. 
Voor de zaterdag kost dit is inclusief deelname aan het 
programma, de ko¢  e/thee en de lunch € 29,50. 

De zondag met een diner kost € 49,75. 

»  Kijk voor meer informatie en aanmelding op cvi.nl/
israelweekend, of bel 033-2458824.

Hineni-orkest 
zoekt musici
Het Hineni Symfonie Orkest is op zoek naar enthou-
siaste, gemotiveerde musici die het Joodse volk een 
warm hart toedragen. Conservatoriumstudenten en 
afgestudeerden, of getalenteerde amateurs op D-ni-
veau zijn van harte welkom, in het bijzonder trompet, 
strijkers, klarinet en slagwerk. Kijk voor informatie op 
hinenisymfonieorkest.nl/vacatures of kom vrijblijvend 
naar de repetitie op zaterdag 9 maart tussen 10.30 en 
13.30 uur in het Israëlcentrum in Nijkerk.
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Jeruzalem: een stad in het brandpunt van de geschiedenis. Elk besluit rond 
Jeruzalem lijkt omstreden en wordt wereldwijd heftig bediscussieerd. Onder-
tussen nemen de Verenigde Naties de een na de andere resolutie over deze 
stad aan. Waar komt die obsessie toch vandaan? Wat zegt de Bijbel over 
Jeruzalem? En het internationaal recht, dat graag wordt aangehaald door 
tegenstanders van Israël?

Films en documentaires  
in het Israëlcentrum
In het Israëlcentrum in Nijkerk is altijd wel wat te doen. Naast de Israëlwinkel 
en de expositie van kunstenaar Otto de Bruijne bieden we de komende periode 
nog iets extra’s: interessante films en documentaires die iets met Israël te maken 
hebben.

De films zijn gratis toegankelijk en aanmelden is niet nodig. Bekijk het programma  
hieronder, of kijk voor een volledige beschrijving van de films op cvi.nl/israelcentrum.

Maandag 28 januari tot zaterdag  
2 februari
11.00 uur -  Natuur van het heilige land:  

de woestijn*
14.00 uur -  Natuur van het heilige land:  

de kust*

Maandag 4 tot zaterdag 9 februari
11.00 uur - De leeuw van Juda*
14.00 uur - Helden van Sion

Maandag 11 tot zaterdag 16 februari
11.00 uur -  Het verhaal van Corrie ten 

Boom voor kinderen
14.00 uur -  Agent of grace: Diettrich  

Bonhoeffer 

18 februari tot 2 maart: voorjaarsvakantie 
met aangepast programma

Maandag 4 tot zaterdag 9 maart
11.00 uur - The book of Esther* 
14.00 uur -  The Covenant: de geschiedenis 

van het Joodse volk

Maandag 11 tot zaterdag 16 maart
11.00 uur - De zandtovenaar en de oorlog*
14.00 uur - Petrus en het laatste avondmaal

Maandag 18 tot zaterdag 23 maart
11.00 uur -  Jericho, het Bijbelverhaal in 

blokjes*
14.00 uur - The book of Daniel

* geschikt voor alle leeftijden

Enorme bemoediging

IPC verwelkomt 33 nieuwe 
aandeelhouders
In september van afgelopen jaar las u in Israël Aktueel dat het Israël Producten 
Centrum nieuw kapitaal zocht om zijn activiteiten uit te breiden. Met grote 
dankbaarheid hebben we mogen zien dat 33 nieuwe aandeelhouders zich heb-
ben ingeschreven en dat zodoende 4600 certificaten geplaatst konden wor-
den. Dat is een enorme bemoediging. Samen met de nieuwe aandeelhouders 
vertrouwen wij erop dat dit werk tot zegen van Israël mag zijn. 

We zullen deze investering gaan gebruiken om onze positie via internet en sociale 
media te versterken, zodat Israëlvrienden en lie�ebbers van originele, mooie producten 
uit Israël hun keuze sneller en makkelijker kunnen maken. Door deze media kunnen 
we ook meer goede achtergrondinformatie geven over de oorsprong van, en de mensen 
achter de producten. Ook zijn we bezig om de winkel blijvend te vernieuwen, de Israël-
consulenten, die het hart van het Israël Producten Centrum zijn, verder toe te rusten, 
en dit netwerk van consulenten voor Israël verder uit te breiden. In januari mochten we 
elf nieuwe consulenten in Nijkerk verwelkomen!

Doe mee
Er zijn nog 1200 certificaten beschikbaar. De certificaten kosten € 27,50 per stuk.  
U kunt vanaf twintig certificaten aandeelhouder worden. Voor meer informatie of  
aandeelhouder worden kunt u (vrijblijvend) contact opnemen met directeur Pieter  
van Oordt, pietervanoordt@ipc-nijkerk.nl of 033-2458814.

23 februari in Nijkerk

Israëlcongres over 
internationaal recht

Andrew Tucker Dr. Matthijs de Blois Johannes Gerloff

Over deze en meer vragen gaat het congres dat The Hague Initiative for Internatio-
nal Cooperation (thinc.) organiseert. Sprekers zijn Andrew Tucker, jurist en schrijver, 
dr. Matthijs de Blois, tot 2017 universitair docent, en Johannes Gerloff, theoloog en 
journalist. Het congres vindt plaats op zaterdag 23 februari van 10.30 tot 14.30 uur in het 
Israëlcentrum aan de Henri Nouwenstraat 34 in Nijkerk. Deelname bedraagt € 12,50 
(inclusief lunch). 

» Meer info en aanmelden via cvi.nl/congres.

Programma voorjaarsvakantie

Maandag 18 en 25 februari
11.00 uur -  Natuur van het heilige 

land: de woestijn*
14.00 uur -  Natuur van het heilige 

land: de kust*

Dinsdag 19 en 26 februari
11.00 uur - De leeuw van Juda*
14.00 uur - Helden van Sion

Woensdag 20 en 27 februari
11.00 uur -  Het verhaal van Corrie ten 

Boom voor kinderen
14.00 uur -  Agent of grace: Diettrich 

Bonhoeffer

Donderdag 21 en 28 februari
11.00 uur - The book of Esther*
14.00 uur -  The Covenant: de geschie-

denis van het Joodse volk

Vrijdag 22 februari en 1 maart
11.00 uur -  De zandtovenaar en de 

oorlog*
14.00 uur -  Petrus en het laatste 

avondmaal

Zaterdag 23 februari en 2 maart
11.00 uur -  Jericho, het Bijbelverhaal in 

blokjes*
14.00 uur - The book of Daniel

Voedselpakkettenactie

Maak verschil in Oekraïne
Bij winter, sneeuw en ijs is dit jaar toch moeilijk iets voor te 
stellen. Het lijkt wel alsof de winter wordt overgeslagen in 
Nederland. In Oekraïne is dat wel anders. Daar is het win-
ter, met sneeuw en ijs. Het is een tijd van afzien en overle-
ven voor armen en ouderen, ook onder de Joodse bevolking. 
Het is ook een tijd van uitzien naar de lente, én naar een 
voedselpakket van Koen Carlier en zijn team medewerkers.

En ook al is het in Nederland nu moeilijk voor te stellen, probeert 
u het toch even: u heeft al weken geen verwarming aan staan, u 
warmt uw handen bij het fornuis, u kunt de deur nauwelijks uit 

omdat er een enorm pak sneeuw ligt, de ijssterren staan op de 
ramen en tot overmaat van ramp voelt u zich ook grieperig. En 
dan klopt er iemand op de deur! En u krijgt een voedselpakket met 
bloem, olie, rijst en ook nog iets lekkers. Dat is zo’n bemoediging in 
alle ellende die u ervaart. En gelijk weet u: ik heb te eten, dus kan 
de kachel nu even aan omdat daar nu geld voor is. Dat is wat u met 
een voedselpakket in Oekraïne doet. U maakt verschil. | Foto: CvI

»  Doe mee deze winter en doneer ook een of meerdere voedsel-
pakketten voor de arme Joodse bevolking in Oekraïne. Ga naar 
cvi.nl/voedselpakketten.
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Christenen voor Israël organiseert van 10 tot 12 mei 2019 voor de zesde keer een Bijbelstudieweekend met Henk Bin-
nendijk. Als locatie is deze keer gekozen voor het christelijke conferentiecentrum De Kroeze Danne in Ambt Delden.

25 februari

Lezing Moshe Cohen 
Op maandag 25 februari om 20.00 uur spreekt Moshe 
Abrahams Cohen uit Israël in het Israëlcentrum in 
Nijkerk. Het thema waarover hij spreekt is ‘dertig 
jaar vriendschap met Christenen voor Israël’.

“Mijn band met Christenen voor Israël is heel sterk en 
gaat ver terug”, zegt Moshe uit Samaria. “In de afgelo-
pen dertig jaar heeft Christenen voor Israël veel bete-
kend voor Israël. Hoe en wat precies, dat wil ik op deze 
avond duidelijk maken.”
Zelf heeft Moshe Abrahams Cohen ook een bewogen 
leven. Als hoofd van de beveiliging maakte hij twee 
terreuraanslagen mee op bussen met veel mensen uit 
zijn woonplaats. Nog dagelijks heeft het dorp te maken 
met de gevolgen van deze aanslagen.
Moshe: “Ik zal verslag doen van de projecten waarbij ik 
betrokken ben in Israël en Oekraïne.” 

»  Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht en 
kan via cvi.nl/25februari of 033-2458824.

10 tot 12 mei

Bijbelstudieweekend met Henk Binnendijk

Vrijwilligerswerk  
in Israël
Ben je tussen de 18 en 65 jaar en heb je een tussenjaar, 
sabbatical of gewoon vrije tijd over? Overweeg dan 
eens om vrijwilligerswerk te doen bij Aleh in Israël. Op 
woensdag 30 januari om 20.00 uur vindt er in het Israël-
centrum aan de Henri Nouwenstraat 34 in Nijkerk weer 
een infoavond plaats over vrijwilligerswerk bij Aleh. 
Vrijwilligerscoördinator Simon Weststeijn van Aleh legt 
tijdens deze avond uit waar je als vrijwilliger terecht 
komt en wat er van je wordt verwacht. Daarnaast delen 
Nederlandse vrijwilligers tips en ervaringen over hun 
periode bij Aleh en is er gelegenheid tot het stellen van 
vragen. 

»  Aanmelden is gratis en kan via cvi.nl/aleh of 
033-2458824.

Net als eerdere jaren zal dit weekend weer in het teken staan van Bijbelstudies van Henk Binnendijk. Ook zullen 
rabbijn Binyomin Jacobs en Tjerko van der Wouden spreekbeurten verzorgen. Naast de lezingen is er natuurlijk ook 
tijd voor lofprijzing, gezelligheid, maaltijden, kampvuur en meer. Dit weekend is bedoeld voor deelnemers van 20 tot 
45 jaar. Deelnemen kan vanaf € 139 all-in. Meer informatie en het opgaveformulier vind je op cvi.nl/bijbelstudieweekend 
of bel 033-2458824.

Elk jaar zijn er minder overlevenden van de Holocaust in Israël, zo’n 15.000 ongeveer. Zij die nog leven zijn hoogbe-
jaard. Bij Reuth vinden ze een thuis. Reuth doet een heleboel, maar het begon met huisvesting voor ouderen, in het 
bijzonder de overlevenden van de Holocaust. En nog altijd is er extra aandacht voor deze groep bewoners van de 
kleine appartementen.

Shalomfonds: omzien naar overlevenden Holocaust

Een waardige oude dag

Henk Binnendijk Tjerko van der Wouden Rabbijn Binyomin Jacobs

Deze overlevenden wonen feitelijk zelfstandig, alhoewel 
er hulp vlak in de buurt is voor het geval dat. Om ervoor 
te zorgen dat de mensen niet de hele dag binnen zitten en 
mogelijkheden hebben om anderen te ontmoeten, orga-
niseert Reuth van alles: cursussen, clubs, lezingen, uitjes 

en speciale vieringen voor de feestdagen. Al deze activitei-
ten hebben tot doel de band van de mensen met de Israë-
lische cultuur, natuur en met het Jodendom te versterken. 

Herdenken
In het bijzonder is er aandacht voor de herdenking van 
de Holocaust. Ook deze maand januari. In alle tehuizen 
wordt een herdenkingsbijeenkomst gehouden. Daar-
naast stuurt Reuth sinds enkele jaren zijn medewerkers 
naar een Holocaustmuseum, zodat zij beter de trauma-
tische gebeurtenissen begrijpen waarmee de bewoners 
worstelen.

»  Uw steun aan de overlevenden van de Holocaust in de 
laatste dagen en jaren van hun leven wordt bijzonder 
gewaardeerd. U kunt bijdragen op NL38 ABNA 0529 
310 252 van Christenen voor Israël. En vermeld u daar 
dan ‘Reuth’ bij.

Bezoek aan het Eretz Israëlmuseum. | Foto: Reuth

Lezing op 11 februari in Amersfoort

Special in Uniform
Luitenant-kolonel Tiran Attia en Ynet-journalist Eli 
Mandelbaum komen op 11 februari naar Nederland 
om het Israëlische project Special in Uniform toe te 
lichten. De bijzondere avond vindt plaats in de Rafaël 
Gemeente, Kosmonaut 2, in Amersfoort. Iedereen is 
hartelijk welkom!

Special in Uniform is een baanbrekend ontwikkelings-
project- en leerplan dat jongvolwassenen met een 
verstandelijke of fysieke beperking de kans geeft toch 
hun dienstplicht in het Israëlische leger te kunnen 
vervullen. De jongeren krijgen de kans op hun eigen 
niveau te functioneren, waardoor ze erbij horen en 
betrokken zijn in de Israëlische samenleving. De over-
heid financiert dit project gedeeltelijk. | Foto: Flash90

Wereldwonder Israël 
in Middelburg
Onze tentoonstelling Wereldwonder Israël is op reis. De 
komende tijd is de expositie gratis te bezichtigen in 
Middelburg. Van 23 januari tot 2 maart bent u welkom in 
het Calvijn College aan de Sir Winston Churchilllaan 8. 
Openingstijden: maandag tot vrijdag van 10.00 tot 14.00 
uur en op zaterdags en in de voorjaarsvakantie van 10.00 
tot 16.00 uur. Groepen van tevoren afspreken via  
educatie@cvi.nl.



23 februari

Benefietconcert in Nijkerk

Op zaterdag 23 februari kunt u in De Fontein, Ds. 
Kuyperstraat 2 in Nijkerk, een concert bijwonen van 
het Hineni Symfonie Orkest onder leiding van Lubertus 
Leutscher. Het concert is een verassende samenwer-
king met kinderkoor de Jonge Luitjes uit Putten onder 
leiding van Martine van de Hazel. Het concert begint 
om 19.30 uur. Kaarten á € 15,- zijn in de voorverkoop te 
bestellen via hinenisymfonieorkest.nl. Aan de zaal be-
taalt u voor een kaartje € 17,50. In de voorverkoop kunt 
u ook een gezinskaart kopen van € 40,00. Kinderen tot 
twaalf jaar hebben gratis toegang.
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14 tot 16 mei 2019

Driedaags kibboetsarrangement

israël aktueel | februari 2019 

Nieuws van het Holland-Koor

Onze projecten

Waarom het Jaffa Instituut maaltijden geeft

Het Hineni Symfonie Orkest in concert. | Foto: Hineni Symfonie 
Orkest

Extra bemoedigingsreis Oekraïne

Een vakantie naar Israël is al bijzondere ervaring maar 
hoe leuk is het om tijdens het verblijf in Israël ook het 
kibboetsleven van binnenuit te leren kennen, een  
basiscursus Hebreeuws te volgen, immigranten te 
verwelkomen en de woestijn te ontdekken. Dat kan 
nu allemaal! Van 14 tot 16 mei 2019 bent u welkom in 
kibboets Mashabei Sade in de Negevwoestijn.

Mashabei Sade is een van de kibboetsen die nieuw- 
komers een plek biedt na hun aankomst in Israël om 
zo hun integratie te bevorderen. In een periode van zes 
maanden krijgen ze taalonderwijs, leren ze de Israëlische 
cultuur kennen, maken ze deel uit van de kibboetsge-
meenschap en gaan er aan het werk. Tijdens uw verblijf 

in mei trekt u met de nieuwkomers op, ervaart u zelf hoe 
het is om in een kibboets te wonen, krijgt u Hebreeuwse 
les, zijn er diverse ontmoetingen met ‘kibboetspioniers’ 
en is er een indrukwekkende excursie door de woestijn. 
En uiteraard is er tijd voor een ontspannende duik in het 
zwembad van de kibboets. De kosten voor dit driedaagse 
arrangement liggen rond de € 300,- per persoon. Dit 
bedrag is exclusief vliegticket en vervoer naar en van 
Mashabei Sade bij aankomst en vertrek. 

»  Geïnteresseerd of meer informatie? Stuur dan  
een e-mail naar reizen@cvi.nl. Bij voldoende  
belangstelling zal dit arrangement wellicht vaker 
worden aangeboden.

Door de grote belangstelling voor de bemoedigings-
reizen naar Oekraïne is besloten een extra reis te 
organiseren: van 22 tot 29 juni 2019.  

Tijdens de bemoedigingsreis naar Oekraïne zijn er tal-
loze ontmoetingen met de Joodse gemeenschap(pen), 
helpt u bij het inpakken en uitdelen van de voedsel-
pakketten en leert u meer over de indrukwekkende 
Holocaustgeschiedenis van het land. Ook maakt u 
kennis met alijaveldwerker Koen Carlier en zijn team. 

De Joodse gemeenschap in Oekraïne draagt nog altijd 
de sporen van een heftig verleden. Ook nu zijn de 
leefomstandigheden voor velen van hen moeilijk, mede 
door armoede en het weer oplaaiende antisemitisme. 
De Joodse gemeenschap ervaart uw komst en meeleven 
dan ook als hartverwarmend en bemoedigend. Deze 
reis zal u zeker niet onberoerd laten!

»  Geïnteresseerd? Wacht niet te lang en meld u snel aan 
via reizen@cvi.nl. De reis kost € 850 all-in.

Jan Quintus Zwart vierde in december dat hij 25 jaar dirigent is van 
het Holland-Koor. | Foto: Fotografie Gertenbach

Het Holland-Koor is al ruim 25 jaar een enthousiaste 
verzameling zanglie�ebbers met een hart voor Israël. 
Met honderden leden reisden ze afgelopen jaar naar 
Israël om het 25-jarig jubileum te vieren en Israël te 
bemoedigen. Ook in 2019 zit het koor niet stil. 

Frans de Lange nieuwe voorzitter 
Sinds begin dit jaar is Frans de Lange voorzitter van 
het Holland-Koor. Frans was burgemeester van Elburg 
en is nu directeur van het evangelisatieplatform 
GlobalRize. Daarnaast is hij lid van het bestuur van 
Christenen voor Israël.

Frans de Lange

25-jarig jubileum dirigent Jan Quintus Zwart 
Tijdens het slotconcert op 8 december 2018 in de  
Joriskerk in Amersfoort kreeg Jan Quintus Zwart 
namens alle koorleden een cheque van € 1.000,- over-
handigd ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als 
dirigent van het Holland-Koor en als ambassadeur van 
Christenen voor Israël. Een prachtig bedrag dat hij zijn 
vrouw Berna zullen gaan gebruiken voor een reis naar  
Israël. In 2019, tijdens het Doelenconcert op 26 oktober, 
zal hij vieren dat hij 35 jaar werkzaam is als dirigent.

Het werk van het Jaffa Instituut gebeurt in de slechtste en 
armste gebieden van Israël. Daar leeft maar liefst vijftig pro-
cent van de bevolking in armoede, en maar dertig procent 
van de bevolking krijgt op regelmatige basis sociale bijstand. 
Het is verdrietig dat degenen die het ergst getroffen worden 
de kinderen van Jaffa, Bat Yam en Zuid-Tel Aviv zijn. Velen 
van hen verlaten school nog voor ze een diploma hebben. Foto: Jaffa Instituut

Dat zette de maatschappelijk medewerkers van het Jaffa 
Instituut aan het denken. Ze onderzochten hoe het was 
gesteld met de ondervoeding van de kinderen die aan hun 
zorg waren toevertrouwd. Daaruit bleek dat 65 procent van 
de scholieren niet goed te eten kreeg en dat 32 procent van 
de kinderen met regelmaat een hele dag geen voedzame 
maaltijd at. Met als gevolg dat deze kinderen zich niet goed 

op hun schoolwerk konden concentre-
ren. Om hier wat aan te doen besloot 
het Jaffa Instituut dat goede voeding 
nodig is voor de kinderen, zodat ze 
goed de lessen kunnen volgen. Met een 
warme maaltijd tijdens de lunch, blijken 
de kinderen met veel meer aandacht 
in de lessen te zitten en de informatie 
beter tot zich te nemen. Uw bijdrage 
ondersteunt dit maaltijdprogramma.

Foto’s: R. Quartel



advertenties

Lentereis
Reisleider: ds. Kees van Velzen

8 t/m 15 april 2019  

ISRAËL

€ 1.375,-

Hartland (Judea/Samaria)
Reisleider: ds. Henk Poot 

13 t/m 22 mei 2019

ISRAËL

€ 1.765,-

Israël in Vogelvlucht 2
Reisleider: Jos van Westing

5 t/m 12 juni 2019

ISRAËL

€ 1.375,-

Herfstreis
Reisleider: Maryse Benard

25 september t/m 
2 oktober 2019

ISRAËL

€ 1.445,-

Loo� uttenreis
Reisleider: Bert van den Burg

16 t/m 24 oktober 2019

ISRAËL

€ 1.725,-

Israël in Vogelvlucht 3
Reisleider: Peter Pellemans

28 oktober t/m 
4 november 2019

ISRAËL

€ 1.395,-

Isreality
Jongerenreis

22 t/m 31 juli 2019

ISRAËL

€ 995,-

Bemoedigingsreis 1

4 t/m 11 mei 2019

OEKRAÏNE

€ 850,-

all-i
n

Bemoedigingsreis 3
Bijzonder geschikt voor hen die al 
eerder meegingen naar Oekraïne

12 t/m 19 oktober 2019

OEKRAÏNE

€ 850,-

all-i
n

Bemoedigingsreis 4

14 t/m 21 december 2019

OEKRAÏNE

€ 850,-

all-i
nIsreality

Jongerenreis

12 t/m 21 augustus 2019 

ISRAËL

€ 995,-

Ga voor meer informatie, reisvoorwaarden en/of aanmelden naar www.cvi.nl/reizen

ISRAEL REIZEN 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.

VERTREK 
GARANTIE!

CHRISTENEN VOOR

Bemoedigingsreis 2

22 t/m 29 juni 2019

OEKRAÏNE

€ 850,-

all-i
n

NIEUW!
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2 februari 2019
Thoralezing: Misjpatíem,  
Exodus 21:1-24:18
Haftarahlezing: Jeremia 34:8-22 en 
33:25-26

9 februari 2019
Thoralezing: Teroemá,  
Exodus 25:1-27:19 
Haftarahlezing: 1 Koningen 5:26-6:13

16 februari 2019
Thoralezing: Tetsavè,  
Exodus 27:20-30:10 
Haftarahlezing: Ezechiël 43:10-27

23 februari 2019
Thoralezing: Ki tiessà,  
Exodus 30:11-34:35
Haftaralezing: 1Koningen 18:1-39

2 maart 2019
Thoralezing: Wajakheel,  
Exodus 35:1-38:20
Haftaralezing: 1 Koningen 7:40-50

Sprekers

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: Imma-
nuelkerk, Overwinningsplein 1. 
Thema: Israël, Jezus en de kerk.

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

Woensdag 30 januari
20.00 uur: Eastermar: Seminar ds. 

Henk Poot (1/4).  Locatie: De 
Hege 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, Wilhel-
minastraat 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: Het Konink-
rijk, Israël en de kerk.

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

Maandag 4 februari
20.00 uur: Poeldijk: Seminar ds. Henk 

Poot (2/3).  Locatie: Hervormd 
Kerkelijk Centrum, Fonteinstraat 
6. Thema: Abraham, de vriend 
van God.

Dinsdag 5 februari
20.00 uur: Groningen: Seminar 

ds. Henk Poot (2/3).  Locatie: 
Immanuelkerk, Overwinningsplein 
1. Thema’s: Israël en Jezus, Jeruza-
lem, de kerk en de toekomst.

20.00 uur: Wolvega: Seminar ds. 
Willem J.J. Glashouwer (1/2). 
 Locatie: De Rank, Kerkstraat 49. 
Thema: Israël en Gods heilsplan 
met de wereld.

20.00 uur: Dordrecht: Lezing Peter 
Pellemans.  Locatie: Kerk van de 
Nazarener, Talmaweg 121. Thema: 
Waarom Jeruzalem?

20.00 uur: De Meern: Lezing ds. Jaap 
de Vreugd.  Locatie: De Klepel, 
Zandweg 126. Thema: Israël een 
teken van hoop.

Woensdag 6 februari
14.00 uur: Voorthuizen: Ouderenmid-

dag met Heleen Bénard.  Locatie: 
Verenigingsgebouw Kerkheem, 
Kerkstraat 35. Thema: Jeruzalem, 
stad van de grote Koning.

20.00 uur: Eastermar: Seminar ds. 
Henk Poot (2/4).  Locatie: De 
Hege Stins, Torenlaan 12-14. 
Thema: Boodschap van Zacharia, 
hoop voor de toekomst.

20.00 uur: Zaandam: Lezing ds. Kees 
van Velzen.  Locatie: Paaskerk, 
Burg. ter Laanplantsoen 21. 
Thema: Zie, Ik ben met jullie.

Donderdag 7 februari
20.00 uur: Ermelo: Seminar ds. Henk 

Poot (3/3).  Locatie: Oude Kerk, 
Kerkbrink 1. Thema: Het Konink-
rijk, Israël en de kerk.

20.00 uur: Deventer: Lezing ds. 
Oscar Lohuis.  Locatie: Zalencen-
trum van Vlotenhof, Johan van 
Vlotenlaan 85. Thema: Tekenen 
van de wederkomst.

Maandag 11 februari
20.00 uur: Poeldijk: Seminar ds. Henk 

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

Dinsdag 12 februari
20.00 uur: Groningen: Seminar 

ds. Henk Poot (3/3).  Locatie: 
Immanuelkerk, Overwinningsplein 
1. Thema’s: Israël en Jezus, Jeruza-
lem, de kerk en de toekomst.

20.00 uur: Barendrecht: Lezing ds. 
Jaap de Vreugd.  Locatie: NGK 
Maranathakerk, Dorpsstraat 
178a. Thema: Met Israël naar de 
toekomst.

Woensdag 13 februari
20.00 uur: Eastermar: Seminar ds. 

Henk Poot (3/4).  Locatie: De 
Hege Stins, Torenlaan 12-14. 
Thema: Boodschap van Zacharia, 
hoop voor de toekomst.

20.00 uur: Huizen: Lezing ds. Oscar 
Lohuis.  Locatie: Pinksterge-
meente de Fontein, Keizer Otto 
1. Thema: De terugkeer van de 
Joden naar het Beloofde Land.

20.00 uur: Zeewolde: Lezing ds. Kees 
van Velzen.  Locatie: Open Haven, 
Kerkplein 8. Thema: De eindtijd.

Donderdag 14 februari
20.00 uur: Beekbergen: Lezing ds. 

Oscar Lohuis.  Locatie: Het 
Hoogepad, Papenberg 5. Thema: 
Tekenen van de wederkomst.

20.00 uur: ’s-Hertogenbosch: Lezing 
Peter Pellemans.  Locatie: 
Wederkomstkerk, Rijnstraat 20. 
Thema: De Joodse wortels van 
het christelijk geloof.

Zaterdag 16 februari
10.30-14.30 uur: Nijkerk: Israël Thema 

Talks (1/5).  Locatie: Israëlcen-
trum, Henri Nouwenstraat 34. 
Met Willem J. Ouweneel (thema: 
De vijf vervangingen van de  
vervangingstheologie) en ds. Jaap  
de Vreugd (thema: Hoop voor 
Israël). Inschrijven € 10,- via  
cvi.nl/thematalks of 033-2458824.

Dinsdag 19 februari
17.00-21.00 uur: Nijkerk: Israël Thema 

Talks (2/5).  Locatie: Israëlcen-
trum, Henri Nouwenstraat 34. 
Met Johannes Gerloff (thema: De 
Bijbel en de huidige situatie in 
het Midden-Oosten) en rabbijn 
Binyomin Jacobs (thema: Zionist, 
scheldwoord of compliment?). 
Inschrijven € 10,- via cvi.nl/
thematalks of 033-2458824.

Woensdag 20 februari
20.00 uur: Zwolle: Lezing Johannes 

Gerloff.  Locatie: de Zuiderhof, 
Troelstralaan 25. Thema: De 
Bijbel en de huidige situatie in het 
Midden-Oosten.

Donderdag 21 februari
20.00 uur: Bodegraven: Lezing ds. 

Jaap de Vreugd.  Locatie: Het 
Anker, Pastorieplein 2. Thema: 
De geboorteweeën van het 
Koninkrijk.

20.00 uur: Oss: Lezing Peter Pelle-
mans.  Locatie: Pinksterterp, Zaal 
R1, Vianenstraat 102. Thema: De 
vervulling van Bijbelse profetieën 
in onze tijd.

20.00 uur: Lelystad: Lezing ds. Kees 
Kant.  Locatie: Max het musje, 
Groene Velden 83. Thema: Van 
Eisenach naar Bethlehem.

Vrijdag 22 februari
19.30 uur: Alblasserdam: Lezing 

Johannes Gerloff.  Locatie:  
’t Scheepke, Rijnstraat 434. 
Thema: De Bijbel en de huidige 
situatie in het Midden-Oosten.

Maandag 25 februari
20.00 uur: Honselersdijk: Seminar 

ds. Henk Poot (1/2).  Locatie: 
Hemelsblauw, Poeldijksepad 1a. 
Thema: Het geheim van Israël.

20.00 uur: Nijkerk: lezing door 
Moshe Abrahams Cohen uit 
Israël.  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34. Thema: 
Dertig jaar vriendschap met 
Christenen voor Israël. Aanmel-
den gratis maar wel verplicht, via 
cvi.nl/25februari of 033-2458824.

Dinsdag 26 februari
20.00 uur: Schagen: Lezing ds. Kees 

van Velzen.  Locatie: Grote Kerk, 
Hans Leijendekkerszaal, Markt 23. 
Thema: Uw volk is mijn volk.

20.00 uur: Wolvega: Seminar ds. 
Willem J.J. Glashouwer (2/2). 
 Locatie: De Rank, Kerkstraat 49. 
Thema: Israël en Gods heilsplan 
met de wereld.

Woensdag 27 februari
20.00 uur: Eastermar: Seminar ds. 

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

20.00 uur: Valkenswaard: Lezing 
Peter Pellemans.  Locatie: Audito-
rium Kempenhof, Antwerpsebaan 
3. Thema: De Joodse wortels van 
het christelijk geloof.

Donderdag 28 februari
19.30 uur: Den Helder: Lezing ds. 

Willem J.J. Glashouwer.  Locatie: 
Evangelische Gemeente de 
Ambassade, Nieuwe kerkplein 2. 
Thema: Waarom Israël?

20.00 uur: Soest: Seminar ds. Henk 
Poot (1/2).  Locatie: Emmakerk, 
Regentesselaan 2b. Thema: Jezus, 
Johannes en Israël.

Zaterdag 2 maart
10.30-14.30 uur: Nijkerk: Israël Thema 

Talks (3/5).  Locatie: Israëlcen-
trum, Henri Nouwenstraat 34. 
Met ds. Willem J.J. Glashouwer 
(thema: Jezus en Jeruzalem) 
en Dirk van Genderen (thema: 
Waarom bidden voor de vrede van 
Jeruzalem?). Inschrijven € 10,- via 
cvi.nl/thematalks of 033-2458824.

Maandag 4 maart
20.00 uur: Honselersdijk: Seminar 

ds. Henk Poot (2/2).  Locatie: 
Hemelsblauw, Poeldijksepad 1a. 
Thema: Het geheim van Israël.

Dinsdag 5 maart
20.00 uur: Nieuw-Vennep: Seminar 

ds. Henk Poot (1/3).  Locatie: Het 
Trefpunt, Hoofdweg 1318. Thema: 
Jezus, Johannes en Israël.

Woensdag 6 maart
20.00 uur: Katwijk aan Zee: Seminar 

ds. Henk Poot (1/3).  Locatie: 
Vredeskerk, Baljuwplein 1. Thema: 
Jezus, Johannes en Israël.

20.00 uur: Zandvoort: Lezing ds. 
Kees van Velzen.  Locatie: Het 
Jeugdhuis, Poststraat 1. Thema: 
Geënt op de edele olijf.

Donderdag 7 maart
20.00 uur: Soest: Seminar ds. Henk 

Poot (2/2).  Locatie: Emmakerk, 
Regentesselaan 2a. Thema: Jezus, 
Johannes en Israël.

20.00 uur: Leek: Lezing ds. Jaap de 
Vreugd.  Locatie: De Hoeksteen, 
Lindensteinlaan 1. Thema: Met 
Israël op weg naar de toekomst.

Dinsdag 12 maart
17.00-21.00 uur: Nijkerk: Israël Thema 

Talks (4/5).  Locatie: Israëlcen-
trum, Henri Nouwenstraat 34. 
Met Benjamin Philip (thema: Wat 
joden en christenen bindt) en 
Hannah Luden (thema: Israël in 
aanloop naar de verkiezingen). 
Inschrijven € 10,- via cvi.nl/
thematalks of 033-2458824.

20.00 uur: Nieuw-Vennep: Seminar 
ds. Henk Poot (2/3).  Locatie: Het 
Trefpunt, Hoofdweg 1318. Thema: 
Jezus, Johannes en Israël.

20.00 uur: Wageningen: Lezing ds. 
Kees van Velzen.  Locatie: Bevrij-
dingskerk, Ritzema Bosweg 18. 
Thema: Uw volk is mijn volk.

20.00 uur: Dordrecht: Lezing ds. 
Oscar Lohuis.  Locatie: Andreas-
kerk, Jacob van Heemskerckstraat 
19. Thema: Tekenen van de 
wederkomst.

Donderdag 14 maart
09.30 uur: Abbenbroek: Lezing Mari-

anne Glashouwer.  Locatie: St. 
Egidiuskerk, Kerkplein 9. Thema: 
Je kunt meer dan je denkt.

19.30 uur: Muntendam: Seminar ds. 
Henk Poot (1/3).  Locatie: Bap-
tisten gemeente, Kerkstraat 120. 
Thema: Jozef, Jezus en Israël.

20.00 uur: Franeker: Lezing ds. Oscar 
Lohuis.  Locatie: De Rank, Yme 
Visserzaal, Zilverstraat 36. Thema: 
De terugkeer van de Joden naar 
het Beloofde Land.

20.00 uur: Vaassen: Lezing ds. Willem 
J.J. Glashouwer.  Locatie: De 
Rank, Torenstraat 15. Thema: De 
tekenen der tijden.

Zaterdag 23 maart
10.30-14.30 uur: Nijkerk: Israël Thema 

Talks (5/5).  Locatie: Israëlcen-
trum, Henri Nouwenstraat 34. 
Met ds. Kees van Velzen (thema: 
Romeinen 11, geënt en gewor-
teld) en Sara van Oordt-Jonck-
heere (thema: Do’s and don’ts 
in het Israël-debat). Inschrijven 
€ 10,- via cvi.nl/thematalks of 
033-2458824.

Muziek

Vrijdag 22 februari
20.00 uur: Westerbork: Zingen voor 

Israël met Geref. Mannenkoor 
uit Drachten.  Locatie: Kerkelijk 
Centrum de Voorhof, Hoogeveen-
seweg 4. Thema: Israël, hoop voor 
de wereld.

Zaterdag 23 februari
19.30 uur: Nijkerk: Concert Hineni 

Symfonie Orkest.  Locatie: De 
Fontein, Ds. Kuyperstraat 2. Met 
kinderkoor De Jonge Luitjes uit 
Putten. Kaarten: € 15,00 voorver-
koop, € 17,50 aan de zaal, € 40,00 
gezinskaart (alleen via voorver-
koop), kinderen t/m 12 jaar gratis, 
via www.hinenisymfonieorkest.nl.

Overig

Tot 4 mei
10.00-16.00 uur: Nijkerk: Tentoon-

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

23 januari – 2 maart
10.00-14.00 uur: Middelburg: 

Tentoonstelling Wereldwonder 
Israël.  Locatie: Calvijn College, Sir 
Winston Churchilllaan 8. Dagelijks 
gratis te bezoeken, op zaterdag en 
in de voorjaarsvakantie geopend 
van 10.00 tot 16.00 uur. Groepen 
van tevoren afspreken via educa-
tie@cvi.nl.

Extern

Zaterdag 2 februari
19.15 uur: Oosterwolde: Zangavond. 

 Locatie: Dorpskerk, Groote 
Woldweg 26. M.m.v. Reformato-
risch Kamerkoor Cantare Fideles 
en Kinderkoor Daniël. Toegang 
gratis, wel collecte.

Maandag 11 februari
20.00 uur: Amersfoort: Lezing over 

Special in Uniform.  Locatie: 
Rafaëlgemeente, Kosmonaut 2. 
Sprekers: Luitenant-kolonel Tiran 
Attia en Eli Mandelbauw uit Israël. 
Toegang gratis.

Zaterdag 16 februari
20.00 uur: Brielle: Koor- en samen-

zangavond.  Locatie: Sint Catha-
rijnekerk, Sint Catharijnehof 1. 
Toegang gratis, wel collecte.

Maandag 18 februari
19.30 uur: Apeldoorn: Forumavond 

met rabbijn B. Jacobs, ds. Henk 
Poot, Eric Vink.  Locatie: Aula 
Sprengeloo, Sprengenweg 81. 
Thema: Antisemitisme, terug van 
nooit weggeweest.

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  
1 maart 2019.
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Israël Aktueel is een uitgave van stichting Christenen voor Israël. Het abonnement is bij de 
donatie inbegrepen. De hoogte hiervan bepaalt u zelf. 

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

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

DOELSTELLING: Stichting Christenen voor Israël stelt zich ten doel om christenen in 
Nederland bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met 
deze wereld. Zij doet dit door het geven van betrouwbare informatie over land, volk en 
staat van Israël. Zij roept christenen op tot solidariteit met Israël en wijst elke vorm van 
antisemitisme 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 Vakmedia, Barneveld | Roel Abraham, 
r.abraham@bdu.nl, 06-54274244

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

Meer inspiratie? 
Volg ons dan op Instagram:
instagram.com/isrealityNL

Yes! We hebben weer twee mooie reizen naar Israël op het programma staan die jij niet mag missen! 
Waarom zijn onze reizen uniek? We geven je vijf redenen:

•   Een Nederlandstalige gids neemt ons mee naar de prachtige Oude Stad, door de smalle straatjes van Jeruzalem 
en naar de indrukwekkende omgeving van de Dode Zee.

•   We hangen niet alleen de toerist uit, we steken ook onze handen uit de mouwen! Drie dagen ondersteunen 
we de Joodse gemeenschap met vrijwilligerswerk.

•   We zorgen voor een goede mix van actie en ontspanning.

•   We ontdekken samen een stukje meer van Gods trouw aan Israël. 

•   Er gaan altijd een heleboel toff e mensen mee. Jij ook? ;)

De reisdata voor de zomer van 2019:
•   Maandag 22 tot woensdag 31 juli
•   Maandag 12 tot woensdag 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!

ISREALITY.NL
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Isreality komt met iets nieuws: het Isreality Verdiepingsweekend! 
Kleinschalig, diepere Bijbelstudies en met de gezelligheid die je van ons 
gewend bent. In het eerste weekend staat een inspirerende man uit de 
Bijbel centraal: Abraham!

Het thema waar we ons in gaan verdiepen is Abraham: een sprong in het diepe. 
Abraham was de eerste aartsvader van het Joodse volk. Hij liet alles achter en ver-
trouwde blindelings op God. Geroepen naar die onbekende plek, het beloofde land. 
God deed ook een geweldige belofte aan Abraham, wat uiteindelijk het reddings-
plan van God voor deze wereld was. Maar Abraham wist dit nog niet; hij moest 
geloven en vertrouwen. Voor Abraham was het een sprong in het diepe.

Abraham is een groot voorbeeld. Wat kunnen wij van hem leren? En wat maakt 
Abraham nou zo bijzonder? Wat laat het verhaal van Abraham zien over Gods mas-
terplan? Kom voor maar € 59,- van 12 tot 14 april naar Lunteren (bij Ede) en ontdek 
het tijdens het Isreality Verdiepingsweekend 2019! Kijk voor meer info en aanmel-
den op isreality.nl/weekend. Wees er snel bij, want er is maar beperkt plaats!

Isreality Verdiepingsweekend

Isrealityreizen 2019

Agenda 2019

Isreality Verdiepingsweekend
Thema: 

Abraham: een sprong in het diepe

12 – 14 april | Lunteren | € 59,-

isreality.nl/weekend

Isrealityreizen naar Israël
•   Maandag 22 tot woensdag 31 juli

•   Maandag 12 tot woensdag 21 augustus

isreality.nl/reizen

Wendy: 

“Een leerzame 

vakantie over geloof, 

hoop, liefde en het 

vertrouwen in God 

wat daarbij komt 

kijken!”

Nieuw
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Israël. Natuurlijk met Oppenheim Travel

Al  45 jaar de toonaangevende Israëlspecialist!

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!

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.

Ook verzorgen wij geheel op maat gemaakte groepsreizen voor grotere gezelschappen, bijvoorbeeld 
kerkelijke gemeentes. Vraag naar de mogelijkheden.

Boek bij ons altijd met optimale consumentenbescherming

Speciale hotelaanbieding
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!

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

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!




