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Hoop voor koraal
De opwarming van de aarde heeft ernsti-
ge gevolgen voor koraalriffen wereldwijd. 
Warmer zeewater is zuurder en hierdoor 
sterft het koraal af. Op talloze plaatsen 
heeft het kleurrijke onderwaterleven een 
fletse kleur aangenomen door afstervend 
koraal. Zo niet in de golf van Aqaba, bij 
Eilat. Israëlische wetenschappers hebben 
ontdekt dat het koraal in de Rode Zee be-
ter bestand is tegen warmere watertem-
peraturen en een hogere zuurgraad. Ze 
hopen dat de resultaten van hun onder-
zoek toegepast kunnen worden om ook 
op andere plaatsen het koraal te verster-
ken en te redden. | Foto: Flash90

Vrees voor 
sprinkhanen

Zware regenval in Soedan en Eritrea 
heeft ervoor gezorgd dat de populatie 
woestijnsprinkhanen daar enorm is 
gegroeid. De insecten trekken in grote 
zwermen en verspreiden zich langs de 
oevers van de Rode Zee richting Egypte 
en Saoedi-Arabië - en dus ook richting 
Israël. 
Eerder dit jaar werd de islamitische be-
devaartplaats Mekka al overspoeld door 
de insecten. De VN-organisatie voor 
voedsel en landbouw maakt zich zorgen 
over de situatie. Die is geclassificeerd 
als een ‘uitbraak’, na ‘plaag’ en ‘opleving’ 
de laagste classificatie voor sprinkha-
neninvasies. Door hun enorme aantallen 
kunnen de insecten razendsnel oogsten 
verpesten. Daarom werken landen inter-
nationaal samen om uitbraken tegen te 
gaan en te beheersen.

Dinsdag 19 februari merkten bewoners van het Franse dorpje Quatzenheim, in de Elzas, nabij Straatsburg,  
dat er iets aan de hand was bij de Joodse begraafplaats in het dorp. Op het toegangshek was een  

hakenkruis gespoten. Uiteindelijk bleken ruim tachtig graven te zijn beklad met hakenkruizen.

Het extreme vandalisme in Quatzenheim 
vormde een extra aanleiding voor een al 
geplande betoging tegen antisemitisme in 
Parijs de volgende dag. Duizenden men-
sen gingen de straat op om te demonstre-
ren tegen het groeiende antisemitisme in 
Frankrijk. Maar niet alleen in Frankrijk is 
het mis. In heel Europa lijkt de geest van 
het antisemitisme weer uit de fles.

“Ik heb er een naar gevoel van in mijn 
buik”, vertelt Roger van Oordt, directeur 
van stichting Christenen voor Israël. 

Geest antisemitisme  
weer uit de fles

aktueel
israël

Het aantal signalen van toenemende 
Jodenhaat in Europa, ook in Nederland, 
stemt tot grote zorgen. “Neem Labour in 
Groot-Brittannië. Daar klinkt al zo lang 
dat partijleider Jeremy Corbyn er anti-
semitische gedachten op nahoudt. Dat 
antisemitisme vindt zijn weg in de partij. 
Half februari kwam het tot een breuk in 
de partij, mede door dat antisemitisme.
In Nederland lijkt het ook die kant op te 
gaan. Het ledencongres van GroenLinks 
besloot afgelopen maand de BDS-bewe-
ging te steunen. Dat is niet te geloven! 

BDS staat voor boycots, desinvesteringen 
en sancties tegen Israël. Wie zich een 
beetje verdiept in de BDS-beweging weet 
dat die niet gemotiveerd wordt door liefde 
voor de Palestijnen, maar door haat van 
Israël en dat het uiteindelijk de vernie-
tiging van Israël op het oog heeft. En nu 
schaart een Nederlandse politieke partij 
zich daarachter. Daarmee legitimeren ze 
voor heel veel Nederlanders dergelijke idee-
en. Wat is daarvan het gevolg?” | Foto: ANP
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Israël
●    De grootste dreiging voor Israël 

komt uit het noorden, van Hezbol-
lah en Iran in Syrië. Bijbels gezien 
kwam ook altijd het meeste gevaar 
uit het noorden, bijvoorbeeld van-
uit het Assyrische rijk. Bid dat God 
de macht van de noordelijke vijan-
den van Israël mag verbreken. Bid 
met name voor de verbreking van 
de macht van Iran. Dit land stelt 
zich zeer vijandig op ten opzichte 
van Israël en dreigt voortdurend 
met Israëls totale vernietiging.

●    “Uw eigen ogen zullen het zien, 
en u zult zelf zeggen: Groot is de 
Heere, tot over de grenzen van Is-
raël!” (Maleachi 1:5). Dank dat God 
alles in Zijn hand heeft en dat Hij 
over Israël en zijn grenzen waakt. 

●    Op 9 april zijn er verkiezingen in 
Israël. Alle bedreigingen aan de 
grenzen van het land maar ook alle 
interne uitdagingen vragen om een 
wijze en daadkrachtige regering. 
Bid dat het in de campagnetijd 
niet draait om het afkraken van 
de ander, maar om het helder 
uitleggen van de verschillende 
visies waardoor het volk de juiste 
beslissing kan nemen.

Israël en de volkeren
●    Uit onderzoek is gebleken dat één 

op de twintig Britten niet gelooft 
dat de Holocaust heeft plaatsge-
vonden, ook in veel andere (wester-
se) landen speelt dit probleem. Bid 
dat het vergeten of verdoezelen 
van de verschrikkelijke gebeurtenis 
van de Holocaust mag stoppen 
en dat mensen alert zijn op waar 
antisemitisme toe kan leiden. 

●    Dank dat er steeds minder steun 
is voor de wereldwijde anti-Isra-
elbeweging BDS (boycot, desin-
vesteringen en sancties) en dat de 
pro-Israëlbeweging BDS (buy, de-
fend en support, koop, verdedig en 
steun) juist meer aandacht krijgt. 

●    “Het heil is van de Heere; Uw 
zegen is over Uw volk” (Psalm 3:9). 
Bid dat de volken van de wereld dit 
mogen weten en mogen geloven.

Christenen voor Israël
●    Bid voor een zegen op de acti-

viteiten die deze maand in en 
buiten het Israëlcentrum gehouden 
worden.

●    Bid voor bescherming van de 
Joodse inwoners van Oekraïne en 
zegen op het werk van Koen Car-
lier, zijn team en het project Breng 
de Joden thuis.

●    Dank God dat zaken die bij men-
sen onmogelijk zijn, mogelijk zijn 
bij Hem (Matteüs 19:26).

Had Haman ooit kunnen voorzien dat het lot (pur) dat hij 
geworpen had voor de totale vernietiging van de Joden, zou 
uitlopen tot een dag van feestmaal en vreugde, het meest 
uitgelaten feest van Israël? In de synagoge wordt op elk jaar 
op de gedenkdag hieraan de feestrol Ester gelezen, er wordt 
kabaal gemaakt als de naam van Haman wordt genoemd en er 
worden zelfs Hamansoren gebakken, een heerlijke lekkernij. 
Maar de aanleiding is donker. Koningin Ester moet de ko-
ning om genade vragen, maar ze is al dertig dagen niet bij 
hem geweest. Door ongeroepen zijn paleis binnen te gaan, 
riskeert zij de dood. Toch gaat zij, terwijl Mordechai en alle 
Joden in Susan vasten, drie dagen en drie nachten. En als zij 
bij Ahasveros komt, ontvangt hij haar met vriendelijkheid en 
zij nodigt hem uit voor een feestmaal, samen met Haman, 
de volgende dag.

Vasten
Joodse verhalen vertellen dat in de nacht daarna, Morde-
achai in zak en as vast, bidt en de Bijbel bestudeert, samen 
met honderden hongerige kinderen die dat ook doen. ‘Weet 
je’, onderwijst hij met zachte stem de kinderen, ‘weet je, 
mijn geliefde kinderen, dat er, als je bij God bent, geen nacht 
bestaat?’ Het verhaal vertelt ook dat moeders hun kinderen 

brood komen brengen maar dat zij weigeren. Zij zijn bereid 
te sterven bij de studie van de Bijbel en door te vasten. Daar-
op pleiten de engelen en Mozes bij God om Zijn volk te red-
den omwille van de onschuldige kinderen.

Waken met Israël
Het is maar een verhaal, maar het vraagt ons of wij bereid 
zijn om te waken met Israël. Opnieuw waart het spook van 
het antisemitisme door de samenleving en door de wereld. 
Joden worden gehaat als in de dagen van Haman, die zie-

dend was omdat Mordechai niet voor hem boog en niet voor 
hem opstond. Israël is door God verkoren om de wereld te 
zegenen. Het heeft dat gedaan door God te eren, door Zijn 
Woord door te geven en door zijn Messias. Israël is daarom 
een heilige natie. Waard om voor te waken  – en waken voor 
Israël werkt. In diezelfde nacht kon Ahasveros de slaap niet 
vatten en hij las in de kronieken. Dat werd het begin van de 
redding.
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Gebedspunten

Een nacht van waken
 

“In die nacht was de slaap van de koning geweken.  
Hij zei dat men het gedenkboek, de kronieken, moest brengen,  

en die werden in de tegenwoordigheid van de koning gelezen.” (Ester 6:1)

Zegenrijke 
regenval

Het is een natte winter in Israël en dat is 
maar goed ook. Israël heeft de afgelopen 
vijf jaar moeten kampen met een tekort 
aan regenval waardoor de watervoorraden 
in het land steeds kleiner werden. Dit jaar 
viel er bovengemiddeld veel regen. Het 
meer van Galilea, het belangrijkste drink-
waterreservoir van Israël, steeg door de 
regen bijna anderhalve meter. Daar kan 
overigens nog ruim vier meter bij voor 
het meer op zijn hoogste stand staat. Men 
verwacht dat het meer nog wat verder zal 
stijgen als de sneeuw op de Hermon smelt. 
Ondertussen biedt het beregende land 
schitterende plaatjes met uitbundig groen 
en rijk gevulde stromen. | Foto: Flash90

Omstreden brug
In Tel Aviv is men bezig een nieuwe brug aan 
te leggen over de drukke snelweg Ayalon, die 
dwars door de stad loopt. Over de brug moeten 
straks fietsers en voetgangers eenvoudig en 
veilig de snelweg kunnen oversteken. De brug 
is echter omstreden, omdat het werk eraan op 
een aantal zaterdagen is gepland. De snelweg 
moet namelijk worden afgesloten en dat levert 
op Sjabbat de minste problemen op. In augustus 
werd de bouw aan de brug om deze reden al 
stilgelegd. Orthodoxe partijen willen niet dat de 
overheid toestaat dat er op Sjabbat aan de brug 
wordt gewerkt. Het eerbiedigen van de Sjabbat 
is volgens de Bijbel een belangrijk teken van het 
verbond tussen de Heere en Israël. | Foto: Flash90

’Waken voor Israël werkt.’
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Verschil
Bij de Klaagmuur in Jeruzalem mogen 
naast Joden ook christenen, moslims, 
hindoes en wie dan ook bidden en 
in hun heilige boeken lezen. Boven-
op het Tempelplein mogen alleen 
moslims bidden en mag niemand een 
ander religieus boek meenemen dan 
alleen de Koran. 

Dit verschil is typerend voor het 
verschil tussen Israël en de moslim-
wereld. In de winkelstraten van Jeru-
zalem kan je met je gitaartje christe-
lijke liederen gaan zingen om zo het 
evangelie met Jood en Arabier te de-
len. Als je dat in Gazastad wil doen, 
dan wordt je kop eraf gehakt. Als 
in Israël een soldaat een Arabische 
Palestijn ten onrechte doodt wordt 
deze soldaat berecht en bestraft. In 
Gaza en in veel Palestijnse gebieden 
en steden worden terroristen die on-
schuldige Joodse mannen, vrouwen 
of kinderen vermoorden bejubeld 
als helden. Hun wordt zelfs door de 
Palestijnse Autoriteit jarenlang hoge 
vergoedingen uitgekeerd voor het 
plegen van deze moorden. 

Nu Israël het sinds 1967 ook in 
Oost-Jeruzalem voor het zeggen 
heeft, wonen ook de vele Arabieren 
daar in betrekkelijke rust en vrijheid. 
Toen Jordanië het tussen 1948 en 
1967 voor het zeggen had in Oost-Je-
ruzalem is de Joodse wijk volledig 
verwoest, zijn alle synagogen daar 
afgebroken en heeft er een etnische 
zuivering plaatsgevonden. In heel 
Israël mogen Arabieren wonen, hun 
geloof beleven, hun mening uiten en 
volledig deelnemen aan de maat-
schappij, tot en met de volksverte-
genwoordiging toe. In Gaza moesten 
alle Joden weggevoerd worden, 
omdat daar sinds de terugtrekking 
van Israël in 2005 geen Jood meer kan 
verblijven zonder dat hij of zij ver-
moord wordt. De Arabische dorpen 
in Judea en Samaria (de Westoever) 
hoeven niet bewaakt te worden, om-
dat er geen terroristische aanslagen 
door Joden worden gepleegd op Ara-
bieren. De Joodse dorpen of neder-
zettingen in dat gebied moeten ech-
ter met omheiningen, prikkeldraad 
en camera’s voortdurend bewaakt 
worden, omdat Arabisch-Palestijnse 
kinderen van jongs af aan geleerd 
wordt dat het een deugd is een Jood 
te vermoorden. 

Waarom kijkt de wereld niet goed 
en leert de wereld de les van Gaza 
niet? Gaza is één grote uitvalsbasis 
geworden om Israël binnen te vallen 
en te proberen Joden te vermoorden 
en het land van de kaart te vegen. 
Waar Israël zich terugtrekt neemt het 
geweld, de chaos, de onderdrukking, 
de onvrijheid en de etnische zuivering 
alleen maar toe.

» vervolg van pagina 1

Europa lijkt niet los te kunnen komen van het antise-
mitisme. Na de Holocaust werd steeds opnieuw ‘nooit 
weer’ gezegd. Men wist waar antisemitisme toe kan 
leiden. Maar weggeweest is het nooit.

Columnist Leon de Winter schreef in de Telegraaf over het 
besluit van GroenLinks om de BDS te steunen: “In de wereld 
vinden massaal wreedheden plaats die onvergelijkbaar ernstiger 
zijn dan het geweld dat Israël uitoefent bij het begrenzen van de 
suïcidale Palestijnse wrok en woede. Waar is de BDS voor China? 
Voor Iran? BDS is een middel waarmee Israël ontwapend moet 
worden, opdat het zich niet meer kan verdedigen.”

Onderzoeken
Onderzoek op onderzoek verschijnt in de media, waaruit blijkt 
dat Jodenhaat en de daaruit voortvloeiende incidenten vrijwel 

overal toenemen. Niet alleen in Europa, maar ook in Amerika. 
Het gaat niet alleen om antisemitisme dat door moslimimmi-
granten meegebracht wordt. Volgens een uitgebreid onderzoek 
van het Israëlische ministerie van Diaspora naar antisemitisme 
wereldwijd, was 2018 een jaar waarin de ergste antisemitische 
uitingen uit extreemrechtse of extreemlinkse hoek kwamen.

Christenen
Ook christenen zouden kritisch naar zichzelf moeten kijken. 
Eeuwenlang kwam het antisemitisme uit kerkelijke hoek en 
nog altijd hoor je in veel kerken een negatief refrein als het over 
Israël gaat. De vervangingstheologie [de kerk is in de plaats van 
het volk Israël gekomen, red.] klinkt tot op de dag van vandaag 
door in preken, Bijbelstudieboekjes, liederen en in gesprekken 
van christenen onderling. Met alle kennis van nu, zou je mogen 
verwachten dat onze kerken het hardst zou demonstreren tegen 
het opnieuw opkomende antisemitisme. Maar ons werkelijk om 
het Joodse volk bekommeren, daar lijken toch maar weinigen 
voor op de been te komen.

Ondertussen  
in de PA

De Palestijnse premier Rami Hamdallah kondigde  
eind januari aan te zullen aftreden, samen met  
zijn voltallige kabinet. Het kwam nauwelijks  

in het nieuws. Wat was er aan de hand?

Het lijkt erop dat het opstappen van de ministersploeg het 
zoveelste hoofdstuk is in een soap van de Palestijnse politiek. 
Omwille van de Palestijnse ambities om als één staat te kunnen 
fungeren, streeft men naar nationale eenheid. Dit betekent dat 
de grootste partijen, Fatah en Hamas zich met elkaar verzoe-
nen en samen het bestuur ter hand nemen. Er heerst echter 
zoveel verdeeldheid, dat deze pogingen telkens stranden. In de 
samenstelling van het Palestijnse kabinet zie je zo dat er af en 
toe een kabinet van partijloze ministers wordt samengesteld, 
waar beide partijen zich mee zouden moeten kunnen verzoe-
nen. Maar na een gestrande verzoeningspoging versterkt Abbas 
de positie van zijn eigen partij, Fatah, door mensen uit de PLO 
naar voren te schuiven. Dit laatste is dit keer ook weer het 
geval. Maar of dat veel uitmaakt, wordt zelfs door de Arabische 
nieuwszender Al Jazeera betwijfeld: “Het blijft onduidelijk hoe 
de verandering van de regering het beleid zal beïnvloeden. 
Abbas blijft de belangrijkste besluitvormer en gesprekspartner 
met de internationale gemeenschap.” Het is overigens goed 
om op te merken dat er al jarenlang geen verkiezingen meer 
geweest. 

Economische 
samenwerking 

als vredesmodel
De relatie tussen de Amerikaanse regering en  

de Palestijnse Autoriteit is behoorlijk bekoeld.  
Dat komt omdat president Trump de Amerikaanse 
steun aan de Palestijnse Autoriteit terugschroefde  
en afhankelijk maakte van het niet langer belonen  

van terroristen. Maar dat wil niet zeggen dat  
Amerika niet wil investeren in vrede.

Dat was de boodschap van de Amerikaanse ambassadeur David 
Friedman tijdens een ontmoeting met ondernemers van Joodse 
en Arabische komaf uit Judea en Samaria op het Israëlisch- 
Palestijns Internationaal Economisch Forum. “Relaties scheppen 
vrede. Investeringen scheppen vrede en dat soort vrede is duur-
zaam. Waarom zouden we de Palestijnen gijzelaars laten blijven 
van een politieke patstelling terwijl humanitaire en economi-
sche kansen voor het oprapen liggen?”, zei Friedman. Zowel aan 
Joodse als aan Palestijnse zijde is er interesse op economisch 
terrein samen te werken. Amerika wil daarin investeren volgens 
Friedman. Hiervoor zou in het Amerikaanse congres een aanpas-
sing moeten worden goedgekeurd om dergelijke investeringen te 
kunnen doen. Daar is zeker bereidheid voor stelt de republikein-
se senator James Lankford die de ontmoeting ook bijwoonde.

Geest antisemitisme weer uit de fles

De Palestijnse premier Rami Hamdallah, die onlangs met zijn voltallige  
regeringsploeg ontslag nam. | Foto: Flash90

Ambassadeur van de VS in Israël, David Friedman, spreekt voor het Israë-
lisch-Palestijns Internationaal Economisch Forum.

Kanttekening
Oscar Lohuis
» olohuis@cvi.nl



Maar wie zo spreekt miskent de kracht van het profetisch 
Woord. Het is God wel degelijk ernst met de aankondiging 
van Zijn gerichten. Maar, zoals een andere profeet zegt: 
midden in Zijn oordelen denkt Hij aan Zijn ontferming. 
Gericht is nooit het laatste woord van God. En heel de 
boodschap van de Bijbel, zeker die van de profeten, is vol 
van de spanning tussen gericht en genade, oordeel en ont-
ferming.

Ontferming
Die spanning tussen gericht en genade gaat (mag ik het zo 
zeggen?) terug tot in het hart van God zelf. Hij is met ont-
ferming bewogen over Zijn volk, en juist daarom kan Hij de 
ongerechtigheden en zonden niet zo maar over Zijn kant la-
ten gaan. Als een Vader tuchtigt Hij Zijn kinderen. Maar Hij 
geeft ze niet op! Hij blijft trouw aan Zijn verbond. In Amos’ 
verkondiging is het oordeel onafwendbaar, nochtans laat de 
Heere Zijn volk niet los, maar maakt weer een nieuw begin.
Hij zal de ‘vervallen hut van David’ weer oprichten: Israël en 
Juda zullen weer één volk zijn rondom het herstelde koning-
schap. Rijke zegeningen zal de Heere geven; “de bergen zul-
len van jonge wijn druipen”. En als hoogtepunt: God zal een 
omkeer brengen in de gevangenschap van Zijn volk en “Ik zal 
hen in hun land planten en zij zullen nooit meer weggerukt 
worden uit hun land dat Ik aan hen gegeven heb”.
Niets minder dan de belofte dat na de terugkeer uit de grote 
ballingschap geen nieuwe ballingschap meer volgen zal! God 
plant ze in het land dat Hij hun geeft. Want het land is Gods 
land. En Hij heeft het bestemd voor Zijn volk. Hij plant ze 
in het van oeroude tijden beloofde land, dat eeuwenlang van 
inwoners vrijwel beroofd was en wachtte op de hereniging 
met het volk. “En zij zullen nooit meer worden weggerukt”.

Een- en andermaal
We zien vandaag hoe de Heere bezig is ook dit profetisch 
Woord te vervullen. Door de geschiedenis heen leidt God 
Zijn volk en vervult Hij zijn beloften. Turks rijk, Engels 
mandaat, Volkenbond, Verenigde Naties – het hele soms 
zo verwarrende en ondoorzichtige politieke gebeuren met 
alle tegengestelde belangen – dat is de politieke realiteit, 
maar door alles heen geldt: Ik zal hen planten in hun land 

en ze zullen niet meer worden weggerukt. Wonderlijk is 
de geschiedenis van Israël. Een- en andermaal van zijn 
land beroofd en verbannen, de laatste keer in een eeuwen 
durende en wereldwijde ballingschap. En het keerde terug en 
kreeg zijn land terug. Van God! Een- en andermaal werd het 
van zijn nationale zelfstandigheid beroofd, maar het werd 
hersteld. Een- en andermaal werd het van zijn hoofdstad be-
roofd, maar het kreeg Jeruzalem terug. Van God! Geen ander 
volk heeft zoveel pogingen moeten ondergaan om het uit te 
roeien en weg te vagen als Israël in zijn lange geschiedenis. 
En al die pogingen zijn mislukt; of het nu de vernietigings-
plannen van de farao waren of de inquisitie en de pogroms 
in de middeleeuwen en later tot en met de duistere plannen 
van Hitler, ze zijn mislukt. Ook de diepgewortelde haat van 
de islamitisch-Arabische wereld zal er niet in slagen Israël 
weg te vagen, ook al dreigt die wereld telkens weer met een 
massaslachting. Israël zal veilig wonen.
Intussen is dat in de wereld telkens weer zeer omstreden. En 
ook in de kerken, de christelijke wereld soms, als men niet 
zonder reserve wil kiezen voor solidariteit met het volk van 
Gods keuze. Israël wordt van diverse zijden vandaag weer 
openlijk zijn bestaansrecht ontzegd. We zijn er dagelijks 
getuigen van. Antizionisme, antisemitisme, haatpropaganda. 
Maar het taaie verzet tegen Israël, tegen het volk, het land en 
de staat heeft geen toekomst! 

Het rijk van God komt
Verzet tegen de plannen van God heeft geen toekomst. Dat 
moet ieder bedenken die zich tegen Israël keert. De toekomst 
is in de handen van God. En die is bezig te werken in de 
richting van Zijn toekomst. Het rijk van God, het rijk van de 
Messias komt. Zo waarachtig als de Heere leeft. De Zoon des 
mensen zal komen in heerlijkheid. Pas dan is er sprake van 
echte vrede, ware gerechtigheid en volledige veiligheid. Dat 
rijk waarvan de profeten dromen. Met als middelpunt het 
land, waarvan de Heere bij monde van Amos zegt: Ik zal ze in 
hun land planten, en zij zullen niet meer worden uitgerukt.

»  De komende maanden leest u op deze pagina bijdragen 
van voorgangers over profetieën over Israël die hen enorm 
aanspreken of na aan het hart liggen.
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Uit het hart gegrepen: profetieën over Israël

Wederkeer en herstel 
Amos 9:11-15

Volharding
Onlangs had ik het voorrecht om bij 
een herinneringsceremonie te zijn 
bij Nahariya in het Ghetto Fighters 
Museum. Er werd een digitaal mo-
nument onthuld ter nagedachtenis 
aan Simon Wiesenthal. Wiesenthal 
was een Joodse man die door een 
Godswonder twaalf naziconcentra-
tiekampen overleefde en zijn leven 
na deze verschrikkingen toewijdde 
aan het doen van gerechtigheid aan 
de slachtoffers van de Holocaust. Hij 
spoorde nazi’s op die barbaarse rollen 
hadden gespeeld bij de vernietiging 
van zes miljoen Joden en bracht ze 
waar mogelijk voor het gerecht. Een 
moedig man die met volharding zijn 
taak ondanks de tegenwerking van 
regeringen en Jodenhaters uitvoerde. 

Op de plechtigheid ter nagedachtenis 
aan hem ontmoette ik zijn schoon-
zoon uit Nederland, die in de jaren 
zeventig naar Israël was vertrokken. 
Inmiddels is hij een oudere heer en 
sprak hij me aan met de woorden: 
“Vindt u Israël ook niet een wonder?” 
Dat heb ik volledig kunnen bevesti-
gen. Israël is een wonder. En onder-
weg naar de volledige verlossing. 

Iedere keer weer gaat er een pijl door 
ons hart als we opnieuw horen van 
gruwelijke aanslagen op onschuldige 
Joden. Ons gebed en onze smekin-
gen voor hun behoud gaan dan naar 
de God van Israël uit. Nog altijd is 
de geestelijke strijd gaande en zijn 
de pijlen van de vijand van God en 
mensen gericht tegen Zijn volk. De 
verlossing zal echter zeker komen 
zoals in Jesaja 2 en Micha 4 staat. 
“Want uit Sion zal de wet uitgaan 
en het woord van de Heere uit 
Jeruzalem. En Hij zal richten tussen 
vele volkeren en rechtspreken over 
machtige natiën tot in verre landen.” 
Daarna zal het oorlogstuig vernie-
tigd worden en de oorlog niet meer 
geleerd worden, en dan eindigt de 
tekst prachtig: “Maar zij zullen zitten, 
ieder onder zijn wijnstok en onder 
zijn vijgenboom” (Micha 4:4). We mo-
gen daar getuige van zijn. We mogen 
al zien dat er vele wijngaarden en 
vijgenbomen zijn aangeplant. 

De God van Israël zal Zijn volk zege-
nen in het land. En straks zal Hij ook 
de tranen afwissen van hen die door 
mensen en de listige aanslagen van 
de boze zijn neergeslagen. En dan zal 
gerechtigheid, waarheid en vrede uit 
Jeruzalem komen. Omdat de Messias 
van Israël, de Heiland zal komen en 
zal zitten op de troon van Zijn vader 
David in Jeruzalem.

Het boek Amos sluit af met een prachtige heilsprofetie. Volgens sommige verklaarders kunnen deze woorden  
onmogelijk uit dezelfde mond gekomen zijn als de voorgaande onheilsprofetieën. Zou de profeet zijn eigen ernstige 
boodschap van aankondiging van gerichten niet krachteloos maken door af te sluiten met een heilsprofetie? Zo van: 

als alles ten slotte toch uitloopt op een ‘happy end’ dan zal het met de gerichten ook wel meevallen. 
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Roger van Oordt 
» rvoordt@cvi.nl

Een wijngaard in de bergen van Judea, nabij Jeruzalem. | Foto: Flash90
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kort nieuws

Virtuele ambassade
Een echte Israëlische ambassade in 
de Golfstaten zit er nog niet in voor 
Israël. Daarom opende Israël ‘Israël in 
de Golf’, een campagne met pagina’s 
op sociale media die in de Golfstaten 
veel worden gebruikt. Via deze pagi-
na’s vertelt Israël over zichzelf met 
artikelen, analyses, filmpjes en beeld 
en zo kunnen Arabieren Israël in hun 
eigen taal leren kennen. Kansloos 
project? Met twee miljoen bezoekers 
per dag lijkt ’t erop van niet!

Geridderd

De Brits-Joodse geschiedkundige 
Simon Schama werd bekend met 
diverse boeken over onder meer de 
geschiedenis van Groot-Brittannië en 
de geschiedenis van het Jodendom. 
Begin februari werd hij geridderd 
door prins William. Hij mag zich nu 
Sir Simon Schama noemen. | Foto: 

Youtube

Antisemitisme in 2018
2018 leek een kantelpunt in het we-
reldwijde antisemitisme, volgens een 
rapport over antisemitisme wereld-
wijd van het Israëlische ministerie 
voor Diasporazaken. Niet langer 
voert islamitisch antisemitisme de 
boventoon. Extreemrechts gedach-
tegoed vuurde het antisemitisme aan 
en kwam tot uiting in onder meer de 
aanslag op de synagoge in Pittsburgh. 
In Oost-Europa werden oude stereo-
typen van Joden weer voor het eerst 
gebruikt in het politieke debat. Ook 
vanuit linkse hoek neemt het anti-
semitisme toe, veelal in de vorm van 
antipathie van Israël. Een recordaan-
tal incidenten werd gerapporteerd.

Valse noot

Toen het Israëlisch Filharmonisch 
Orkest begin februari een concert 
gaf in de prestigieuze Carnegie Hall 
in New York, was dat tegen het zere 
been van de pro-BDS-groep Adalah. 
De groep trommelde een gezelschap 
op dat buiten het concertgebouw 
luid leuzen schreeuwde. De boycot-, 
desinvestering- en sanctiesbeweging 
ziet zelfs Israëlische musici als een 
verlengstuk van het ‘Israëlische apart-
heidsregime’. Israëls consul in New 
York reageerde laconiek: “De honden 
blaffen, maar Israëls melodie blijft 
klinken.” | Foto: Wikimedia Commons

Israël naar de maan

Vrijdag 22 februari werd deze maanlander 
met een raket van het commerciële ruim-
tevaartbedrijf SpaceX vanaf de lanceerbasis 
Cape Carnaveral gelanceerd. Als alles goed 
gaat zal de maanlander een reis van zeven 
weken maken. Eerst wordt het vaartuig in 

een baan rond de aarde gebracht. Als het 
ver genoeg is verwijderd van de aarde, zal 
het in een baan rond de maan te worden 
gebracht, waarna het vervolgens wordt 
klaargemaakt om te landen. Die landing 
is gepland op 11 april. De maanlander is 

uitgerust met apparatuur die op de maan 
het magnetisch veld in kaart moet brengen. 
Maar men verwacht dat de apparatuur op 
de maanlander na drie dagen op de maan al 
zal smelten door het zonlicht in de ruimte. 

Toch is de missie al legendarisch. Het is 
de eerste particulier gefinancierde maan-
missie, de goedkoopste maanlander (het 
project had een budget van ‘slechts’ 100 
miljoen dollar, véél minder dan eerde-
re maanprojecten) en het project is een 
opsteker voor Israëls nationale trots. Als de 
maanlander succesvol landt, is Israël het 
vierde land ter wereld dat op de maan weet 
te landen, na de Sovjet-Unie, Amerika en 
China. Daarbij hopen de bouwers dat het 
project vooral een impuls zal geven aan 
jongeren om geïnteresseerd te raken in de 
wetenschap. | Foto: Flash90

Terug uit India
Meer dan 3300 jaar nadat de Heere de Israëlieten uit Egypte bevrijdde, is er nu een moderne exodus aan  

de gang. Duizenden Joden uit India bereiden zich voor om naar huis te gaan, naar Israël.

In de meest afgelegen gebieden van Noordoost-India, langs de 
grens met Birma en Bangladesh, wonen de Bnei Menashe (zonen 
van Manasse), afstammelingen van de stam van Manasse, een 
van de tien verloren stammen van Israël. Zij werden verbannen 
uit het land Israël door de Assyriërs (zie 2 Koningen 17:6). On-
danks dat ze zoveel eeuwen weg waren uit hun land, zijn de Bnei 
Menashe trouw gebleven aan de gebruiken van hun voorouders, 
houden ze de Sjabbat en de feesten, eten ze koosjer en verlangen 
ze terug te keren naar Sion. De Heere beloont die trouw door 
hun dromen te vervullen en hen terug te brengen naar huis.

In de afgelopen jaren heeft Christenen voor Israël de inzet 
hiervoor van rabbijn Michael Freund gesteund. Freund is de 
oprichter en voorzitter van Shavei Israel, een organisatie die al 
meer dan vierduizend Bnei Menashe naar de Joodse staat heeft 
gebracht. Kort geleden kreeg Shavei Israel toestemming om nog 
eens 722 Bnei Menashe te laten terugkeren in 2019. Deze mensen 
hebben hulp nodig bij deze wonderlijke thuiskomst.

Familie Hoakip
Onder de wachtenden zij Batya en Akiva Hoakip en hun drie 
kinderen Rekhem, Dina en Dalia. De familie Hoapik woont in de 
deelstaat Manipur, waar Akiva een van de leiders van de gemeen-
schap van Bnei Menashe is. Zowel hij als zijn vrouw hebben 
gestudeerd en Akiva werkte tot kort geleden als projectmanager 
voor de Levensverzekeringsmaatschappij van India, de oudste  
en grootste van het land. Akiva nam ontslag om zich voor te 
bereiden op het aanstaande vertrek. Batya, zijn vrouw, runt een  

medische kliniek, en ze is zenuwachtig om haar vader, zus en 
broer weer te zien. Ze heeft hen niet meer gezien sinds zij naar 
Israël vertrokken. Akiva is de eerste van zijn familie die naar 
Israël gaat. Hij ziet er naar uit om zijn kinderen in Israël op te 
voeden tot trotse Joden en Israëli’s.

Bijzondere kans
De eerste groep van 250 Bnei Menashe komt waarschijnlijk net 
na Pesach eind april of begin mei. Het hangt vooral af van de 
fondsen. Want per persoon kost het 900 euro voor vervoer van 
India naar Israël. Daarnaast zijn er nog kosten voor het eerste 
verblijf in Israël. Elke 900 euro die binnenkomt, betekent dat 
nog een Bnei Menashe de lange reis naar het thuis in Sion kan 
maken. Het is een bijzondere kans voor christenen en Joden om 
naast elkaar te staan, door te helpen bij het thuisbrengen van 
Gods volk uit de verstrooiing. Doe mee en zie dat de woorden 
van de profeet Jesaja (51:11) werkelijkheid worden: “Zo zullen wie 
door de Heere zijn vrijgekocht, terugkeren en met gejuich in Sion 
komen. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn.”

Bnei Menashekinderen. | Foto: Shavei Israel Rekhem en Dina Hoakip. | Foto: Shavei Israel

Glimmend van trots staat de Israëlische president Reuven Rivlin (rechts van het model)  
naast een model van de Israëlische maanlander Beresjiet (‘in den beginne’). 
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Geraffineerd 
antisemitisme
Antisemitisch zijn we in ‘t Westen 
natuurlijk al lang niet meer. Maar 
wat moet je als je toch een hekel aan 
Joden hebt? Nou, pak ‘t geraffineerd 
aan. Verpak je denkbeelden een beetje 
diplomatiek, dan lijkt ‘t alsof je het 
beste voor hebt met de mensheid. Drie 
voorbeelden.

Steun een vijand
Waarom moeite doen als anderen dat 
veel effectiever kunnen? Al sinds 1979 is 
het de ayatollahs’ grootste ambitie om 
Israël met de grond gelijk te maken. Alle 
uitspraken hieromtrent ten spijt, evenals 
een uitgebreid terreursponsorprogram-
ma om de Joodse staat in het nauw te 
drijven, wil Europa dolgraag Irans beste 
vriend blijven. Het angstzweet van 
Netanyahu? Kom, kom, zo heet wordt 
de soep toch niet gegeten, glimlacht 
EU-buitenlandchef Mogherini. Khame-
nei is eigenlijk best een toffe peer. Dat 
andere mogendheden Iran wel doorzien 
en sancties instellen, is vooral lastig. 
Maar weet je, we verzinnen gewoon 
een eigen internationaal betaalsysteem. 
Dan kunnen we onze ‘economische be-
langen’ in Iran lekker blijven veiligstellen.

Selectieve compassie
Neem een complex conflict als dat 
tussen Israël en de Palestijnse Arabieren 
en doe alsof je vol compassie een van 
de partijen ‘onafhankelijk’ wil bijstaan. 
Stuur argeloze gelovigen als ‘oecume-
nische begeleiders’ naar Israël en laat 
ze op nare plekken ‘getuige zijn van 
het leven onder bezetting’. Dat doet de 
Wereldraad van Kerken al sinds 2002. 
Ruim 1800 ‘vrijwilligers’ hebben zo een 
indruk van het conflict gekregen en 
doen daar, volgens afspraak, verslag van 
in hun gemeentes. Niks tegen Joden of 
Israël hoor! De Wereldraad van Kerken 
stuurt dergelijke vrijwilligers naar allerlei 
conflictzones wereldwijd. Oh nee, toch 
niet. Alleen naar Israël.

Democratie van de volken
De Verenigde Naties zijn een prachtig 
instrument om wereldwijd vrede te 
bevorderen. Dat Israël in die arena het 
onderspit delft, is gewoon een voort-
vloeisel van het democratisch spel. Er 
zijn nu eenmaal meer landen tegen Is-
raëls politiek dan landen die Israël steu-
nen. Dat dat leidt tot allerlei eenzijdige 
veroordelingen van Israël, dat dat leidt 
tot ‘Israëls vermeende mensenrechten-
schendingen’ als vast agendapunt bij 
de mensenrechtenraad, dat dat leidt 
tot het verdraaien en ontkennen van 
Israëls geschiedenis door Unesco, dat 
is jammer. En dat die situatie bestaat 
bij de gratie van landen die stilletjes 
meestemmen of zich notoir ‘onthouden 
van stemming’, dat is de prijs die betaald 
moet worden voor de wereldvrede.

Ruben Ridderhof
» redactie@cvi.nl

Begin januari werd een Arabische vrouw gedood toen Joodse jongeren op de 
Westelijke Jordaanoever haar auto met stenen bekogelden. Begin februari werd een 
Joodse vrouw gedood toen een Arabische terrorist haar in een bos nabij Jeruzalem 
verkrachtte en met messteken vermoordde. Honest Reporting, een organisatie 
die analyseert hoe de media verslag doen over het Israëlisch-Palestijnse conflict, 
vergeleek de verslaggeving en ontdekte dat veel grote kranten over de dood van de 
Palestijnse vrouw wel berichtten - vaak met een negatieve insteek richting Israël - 
en dat berichtgeving over de dood van de Joodse vrouw grotendeels ontbrak.

Evenwichtige verslaggeving?

maart 2019 | israël aktueel

Hebron, grootste uitdaging 
naast Jeruzalem

De TIPH is een niet-militaire toezichts-
missie in de stad Hebron. De missie 
werd in 1994 gestart naar aanleiding 
van de moordaanslag op 29 Arabische 
Palestijnen door de Israëliër Baruch 
Goldstein in de grot van de aartsvaders 
in Hebron.
De TIPH werd in 1997 formeel erkend 
in het Protocol Concerning the Rede-
ployment in Hebron tussen Israël en de 
PLO. Het bestond toen inmiddels uit 
vertegenwoordigers uit Italië, Noorwe-
gen, Zweden, Zwitserland en Turkije. 
Het hoofddoel van de missie was het 
beschermen en bevorderen van het wel-
zijn van de Arabieren in Hebron.

Op basis van dit door minister-presi-
dent Netanyahu en PLO-leider Arafat 
ondertekende protocol trok Israël 
zijn leger uit de stad Hebron terug en 
werd de stad in twee delen verdeeld. 
Het grootste deel, ‘H1’, waar ongeveer 
200.000 Arabische Palestijnse wonen, 
kwam onder volledig Palestijns toezicht. 
In het andere deel van de stad, ‘H2’, 
wonen enkele honderden Israëliërs te 
midden van 40.000 Palestijnen die be-
hoorlijk beperkte bewegingsvrijheden 
hebben.
 
De missie is altijd vrij controversieel 
geweest. In 2018 kwam een aantal leden 

van de missie in opspraak toen ontdekt 
werd dat zij Joodse inwoners hadden 
mishandeld. De afgelopen maanden is 
steeds meer druk op de Israëlische rege-
ring uitgeoefend om toestemming voor 
de missie niet te verlengen.
Volgens Israël is de missie niet neutraal 
geweest; in plaats van mensen be-
schermen heeft het bewust frictie doen 
ontstaan tussen Palestijnen en Joden 
om het bestaansrecht van de TIPH te 
rechtvaardigen.
Toen begin februari dit jaar Indonesië 
en Koeweit de Veiligheidsraad ervan 
probeerden te overtuigen het Israëlische 
besluit te veroordelen, beschuldigde de 
ambassadeur van Israël in de Verenigde 
Naties, Danny Danon, de leden van de 
missie van “gewelddadig en eenzijdig” 
gedrag. “In plaats van de openbare orde 
op een neutrale manier te handhaven, 
heeft de missie geweld gebruikt, span-
ningen veroorzaakt tussen burgers en 
het werk van de veiligheidsmachten 
bemoeilijkt.”

Het Hebronprotocol is onderdeel van 
de reeks overeenkomsten die na het 
eerste Oslo-akkoord van 1993 door Isra-
el en de PLO onder internationaal toe-
zicht werden ondertekend. Het doel van 
deze overeenkomsten was om een defi-
nitief vredesverdrag tot stand te bren-

gen. De ‘final status’-onderhandelingen 
over de moeilijkste onderwerpen - met 
name de grenzen, nederzettingen en de 
status van Jeruzalem - bleven echter uit. 
Volgens velen zijn de Oslo-akkoorden 
een mislukking en is het tijd om naar 
alternatieve oplossingen te kijken.
Ondertussen blijven de omstandighe-
den in Hebron spannend. Onder de 
Oslo-akkoorden houdt Israël controle 
over het gebied. Maar de onderhande-
lingen tussen Israël en de PLO zijn tot 
een stilstand gekomen en er is veel wan-
trouwen. Er zal voorlopig geen interna-
tionaal toezicht meer zijn in Hebron.

De geschiedenis van de TIPH bena-
drukt de zeer beperkte capaciteit van 
de internationale gemeenschap om 
de verhoudingen tussen Israël en de 
Arabische Palestijnen te verbeteren en 
een constructieve bijdrage te leveren 
aan een vreedzame oplossing van dit 
conflict. Het zijn uiteindelijk de partijen 
zelf die vrede tot stand zullen moeten 
brengen. Hebron - de plaats van de grot 
van de aartsvaders (de Machpela) die 
zeer belangrijk is voor zowel Joden als 
moslims - is, naast Jeruzalem, misschien 
wel de grootste uitdaging.
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Israël besloot afgelopen december om zijn toestemming voor de tijdelijke  

internationale presentie in Hebron (TIPH) niet te verlengen.

Medewerkers van TIPH nemen deel aan een betoging van Arabische inwoners van Hebron tegen de mogelijke beëindiging van de missie van TIPH. | Foto: Flash90
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Israël maakt zich op voor vervroegde verkiezingen met een recordaantal politieke partijen, sommigen van hen nieuw. 
De verkiezingen op 9 april werden uitgeroepen nadat het kabinet van premier Benjamin Netanyahu demissionair  

werd door een crisis over een wet die dienstplicht voor ultraorthodoxe Joden had moeten regelen.

Verkiezingen in Israël
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Kort voor deze crisis was de meerderheid van Neta-
nyahu’s coalitie al geslonken tot slechts één zetel meer 
dan de helft van de Knesset, nadat de partij Israel 
Beitenu uit de coalitie stapte vanwege de wijze waarop 
de premier de laatste crisis met Hamas in Gaza had 
behandeld.
Zoals gewoonlijk bij Israëlische parlementsverkiezin-
gen worden er allerlei nieuwe combinaties gesmeed 
die het kleinere partijen mogelijk moet maken om 
zetels in de Knesset te bemachtigen en om de coa-
litievorming te vergemakkelijken. Verder lijken de 
verkiezingen opnieuw over personen ter gaan en niet 
over partijprogramma’s. In Israël hebben de meeste 
politieke partijen geen partijprogramma voor na de 
verkiezingen maar daar schijnt niemand zich druk 
over te maken. Vanwege de gecompliceerde situatie in 
het land is veiligheid opnieuw het belangrijkste thema 
bij de verkiezingen en dit verklaart tevens waarom de 
meest belangrijke kandidaten een militaire achter-
grond hebben.

Nieuwe partijen
Zoals eerder het geval was doen er compleet nieuwe 
partijen mee aan de verkiezingen voor de Knes-
set. ‘Nieuw Rechts’, of Yamin HaChadash in het 
Hebreeuws, is één van die partijen. De partij werd 
opgericht door de huidige minister van Onderwijs 
Naftali Bennet en minister van Justitie Ayalet Shaked 
die voorheen de leiding vormden van de HaBayit 
HaYehudi partij, een partij met een overwegend religi-
eus-zionistisch platform. HaBayit HaYehudi is nu een 
lijstverbinding aangegaan met Israel Beitenu, de partij 
van de voormalige minister van Defensie Avigdor 
Liberman, die ook gezakt is in de peilingen.
Dan is er de nieuwe partij ‘Veerkrachtig Israël’ (Chosen 
Israel) die werd opgericht door de ex-stafchef van het 
Israëlische leger, Benny Gantz, die later versterking 
kreeg van een andere ex-stafchef, Moshe Ya’alon, een 
voormalig Likoedlid en minister van Defensie.  
Chosen Israel zal volgens de peilingen de op één na 
grootste partij van het land worden en haalt stemmen 
weg bij de ‘Arbeiderspartij’ (Avodah) en bij de ‘Er is
 

toekomst’-partij (Yes Atid) van de voormalige talk-
showpresentator Yair Lapid. Avodah, een partij die 
lange tijd de grootste was in Israël, zal volgens de pei-
lingen bij de komende verkiezingen slechts zes zetels 
halen. Dit heeft te maken met de omstreden nieuwe 
leider Avi Gabay die in januari de lijstverbinding Zio-
nistische Unie, de grootste partij na Likoed, opblies.

Benny Gantz
Gantz zweeg vreemd genoeg lange tijd over zijn poli-
tieke opvattingen maar daar komt langzaamaan ver-
andering in. Tijdens een toespraak begin februari leek 
Gantz de eenzijdige Israëlische terugtrekking uit Gaza 
in 2005 te verdedigen, iets dat zeer gevoelig ligt bij 
de meerderheid van de kiezers in de Joodse staat. De 
ontruiming van alle Joden uit Gaza leidde uiteindelijk 

tot de gewelddadige machtsovername door Hamas en 
tot drie oorlogen die geen oplossing brachten voor de 
problematische situatie rond de Gazastrook. Gantz 
probeerde later zijn imago als gematigd alternatief 
voor premier Netanyahu te versterken door een toe-
spraak te houden voor de internationale veiligheids-
conferentie in München, waarin hij duidelijk maakte 
dat hij, net als Netanyahu, Iran ziet als de grootste 
bedreiging voor Israël. Chosen Israel bleef echter zak-
ken in de peilingen en Gantz besloot daarop om een 
andere koers te gaan varen. Tijdens een bijeenkomst 
van Chosen Israel in Tel Aviv lanceerde de ex-gene-

raal een persoonlijke aanval op Netanyahu die hij 
beschuldigde van onverantwoordelijk gedrag en het 
bijwonen van feestjes in de Verenigde Staten terwijl hij 
(Gantz) bezig was met de verdediging van Israël. Deze 
aanval leidde tot een scherpe reactie van Netanyahu 
die Gantz duidelijk maakte dat hij herhaaldelijk zijn 
leven in gevaar had gebracht tijdens militaire acties 
in en buiten Israël. Netanyahu maakte lange tijd deel 
uit van een elite-eenheid van Israëlische commando’s 
en was betrokken bij missies die tot doel hadden om 
terroristen uit te schakelen.
Likoedaanhangers verspreidden verder berichten 
via Facebook waarin werd gesteld dat Gantz zijn bar 
mitswa (een plechtigheid waarbij Joodse jongens van 
dertien jaar de status van volwassene aannemen) aan 
het voorbereiden was toen ‘Bibi’ een gekaapt Sabena 

vliegtuig bestormde. Het was een nieuw teken dat de 
verkiezingscampagne niet zal gaan over programma’s 
maar over personen.

Netanyahu onder vuur
De Israëlische media zijn voor een groot deel verant-
woordelijk voor dit soort campagnevoering en proberen 
opnieuw om de uitkomst van de verkiezingen te ma-
nipuleren. Netanyahu is weliswaar nog altijd populair 
onder het kiezerspubliek maar de drie tv-stations in 
Israël doen er alles aan om die populariteit te ondermij-
nen. Gantz wordt neergezet als een gentleman en een 
staatsman terwijl de berichtgeving over Netanyahu gro-
tendeels gaat over vermeende corruptieschandalen die 
de premier al lange tijd plagen. Netanyahu heeft altijd 
gezegd dat de politieonderzoeken naar zijn vermeende 
corruptie tot niets zullen leiden omdat er niets is. In an-
dere woorden: ondanks lange onderzoeken zijn er nog 
altijd geen overtuigende bewijzen tegen hem gevonden. 
De beslissing om Netanyahu al dan niet strafrechtelijk 
te vervolgen ligt nu in handen van Avichai Mandelblit, 
de Israëlische procureur-generaal. Mandelblit staat 
onder druk om zijn beslissing over de in staat van be-
schuldigingstelling in de vier onderzoeken die er tegen 
Netanyahu lopen uit de stellen tot na de verkiezingen.

De mediacampagne tegen Netanyahu heeft tot nu toe 
echter weinig invloed gehad op de publieke opinie in 
Israël. Likoed krijgt volgens de laatste peilingen tussen 
de 30 en 32 zetels in de volgende Knesset en dit aantal 
zou aanmerkelijk kunnen stijgen wanneer de partij van 
Netanyahu een lijstverbinding aan zou gaan met een 
andere rechtse partij.
Gantz en Ya’alon hebben nu aangekondigd te over-
wegen om een alliantie te sluiten met Yesh Atid, een 
partij die links van het centrum staat en die tot voor de 
oprichting van Chosen Israel nummer twee stond in de 
peilingen. Verkiezingsonderzoeken in Israël bleken in 
het verleden echter vaak onnauwkeurig en tot 9 april 
kan er nog van alles gebeuren waardoor het huidige 
beeld kan veranderen.

analyse

’In Israël hebben de meeste politieke 
partijen geen partijprogramma voor 
na de verkiezingen, maar daar schijnt 
niemand zich druk over te maken.’

israël aktueel | maart 2019 

Links premier Nethanyahu voor Likoed, rechts Shasleider Aryeh Deri, op een grote verkiezingsposter in Jeruzalem. | Foto: Flash90
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Alles of niets

Israël heeft de Palestijnse Autoriteit 
laten weten niet al het voor de PA 
geinde belastinggeld over te maken. 
Israël brengt het bedrag dat betaald 
wordt aan terroristen in mindering. 
Daarop reageerde de PA dat het 
daarom alle belastingopbrengsten zal 
weigeren en zelfs zal overwegen Isra-
el aan te klagen bij het internationaal 
strafhof. | Foto: Flash90

Minder geld voor PA
In navolging van Nederland overwe-
gen Noorwegen en Zweden ook hun 
steun aan de Palestijnse Autoriteit te 
verminderen. De PA betaalt salaris-
sen aan terroristen in gevangenissen, 
vrijgelaten gevangenen en families 
van gedode terroristen. Ongeveer 
zeven procent van het PA-budget 
gaat hier naar toe. Eind 2018 besloot 
Nederland de steun aan de PA met 
zeven procent te korten. Parlements-
leden in Noorwegen en Zweden gaan 
proberen dit ook te regelen met hun 
regeringen.

Investeren in natuur
Liefde voor flora en fauna en de 
dreigingen die er zijn voor de natuur, 
bracht enkele Israëli’s op de been om 
een stichting op te richten, TIME. 
De stichting koopt wereldwijd kleine 
en afgelegen gebieden op en maakt 
er beschermde natuurreservaten 
van. De stichting koopt daarom juist 
gebieden die nog bijna ongerept zijn, 
gebieden met een grote ecologische 
diversiteit. Dit in tegenstelling tot 
veel natuurorganisaties die gebieden 
proberen te herstellen.

Geen digi-borden

In Bnei Brak, vlakbij Tel Aviv, mogen 
geen digitale borden meer op straat 
of in etalages geplaatst worden. Het 
gemeentebestuur ontving klachten 
over dergelijke borden; ze zouden on-
gepast zijn. Winkeleigenaren mogen 
nog wel elektronische borden met 
openingstijden, diensten en produc-
ten in de winkel plaatsen. Volgens 
raadslid Langsam heeft Bnei Brak 
“een uniek karakter” en is het een 
“stad van Thora”. | Foto: Flash90

Boekbespreking

De Jodenvervolging in foto’s
Een foto zegt meer dan duizend woorden. 
Hoe waar is dat voor dit adembenemende 
en van tijd tot tijd beklemmende boek 
De Jodenvervolging in foto’s. Je bekijkt de 
eerste foto en leest het bijschrift. En dan 
de tweede met een net zo indrukwekkend 
verhaal. En voor je het weet ben je een 
paar uur verder en heb je bijna alle foto’s 
bekeken en de verhalen gelezen. 
En als je dan eindelijk het boek sluit, weet 
je dat het boek voor de meeste Joden op 
de foto’s al in de Holocaust gesloten werd. 
Ze werden vermoord, ze hadden hoop, 
maar tegelijk zagen ze vaak geen uitweg. 
Sommigen konden onderduiken, maar 
veel en veel meer Joden konden dat niet 
en gingen met de transporten mee naar 

Westerbork en werden in de kampen 
vermoord. 
Opvallend veel foto’s komen uit Am-
sterdam, opvallend veel levensverhalen 
eindigden in Auschwitz. Vaak binnen 
enkele weken nadat de foto was gemaakt. 
Een indringend portret van mensen zoals 
jij en ik, gevat in een boek dat zodra je 
het opent de gruwelijke periode van de 
Jodenvervolging in Nederland tot leven 
brengt. (MT)

»  De Jodenvervolging in foto’s. Neder-
land 1940-1945; R. Kok en E. Somers; 
WBooks, Zwolle; Introductieprijs 
€ 29,95 - te koop bij het IPC

kort nieuws

Rode bloemenweelde Boekbespreking

De liefde van 
mijn vader

De liefde van mijn 
vader is een enorm 
verhaal. De roman 
begint al tijdens de 
nazi-bezetting en 
eindigt in het Israël 
van vandaag en ver-
telt het levensverhaal 
van Herman. Herman 
maakt werkelijk alles 
mee wat je kan bedenken: groeit op in een 
NSB-gezin, heeft moeite met zijn achter-
grond, blijkt familie te hebben waarvan 
hij niet wist, en vindt antwoorden op 
levensvragen in Israël. Alle ingrediënten 
voor een boeiende roman zitten in dit 
verhaal. Jammer is wel dat namen van 
personen soms verwisseld worden en de 
eindredactie wat gebrekkig is. Maar een 
mooie roman voor wie van Israël houdt. 
(MT)

»  De liefde van mijn vader; Barbera 
Nooitgedagt; Zoeklicht, Doorn; € 19,95; 
te bestellen bij het IPC.

Litho met een bijzonder verhaal

Engel van de vrede
Het gebeurde tijdens de Golfoorlog in 1990. 
Via de radio kwam het ontstellende bericht 
dat er een scudraket was afgevuurd in de 
richting van Tel Aviv. ledereen ging snel met 
zijn gasmasker op naar een schuilplaats.

In de wijk Hatikva, in het zuidwesten van Tel Aviv, 
gingen de mensen ook naar hun schuilkelder. Maar 
toen die ene keer, ging de deur van de schuilkelder 
niet open. Met man en macht werd geprobeerd de 
deur toch open te krijgen. Echter tevergeefs. Veel 
tijd was er niet te verliezen, want de raket kon elk 
moment inslaan. Met veel angst en vrees zochten de 
mannen en vrouwen met hun kinderen haastig naar 
andere schuilkelders in de directe omgeving. Daar 
vonden ze gelukkig nog net op tijd een onderdak.

Groot was hun ontsteltenis toen men naderhand 
moest constateren dat de raket was ingeslagen in 
de schuilkelder die niet open kon en dat deze door 
deze voltreffer volledig was verwoest. Het zou on-
mogelijk geweest zijn dat ook maar iemand levend 
uit deze schuilplaats was gekomen.

Aandenken
De Russische kunstenaar Motti Mazrahi heeft 
als aandenken aan deze bijzondere bewaring 
door God een beeld gemaakt van een engelfi-
guur met zes vleugels. In Jesaja 6:2 staat zo’n en-
gel beschreven. Van dit beeld is een schitterende 
diepdruk litho gemaakt, waarvan u hiernaast de 
afbeelding ziet. De tekst van Jesaja 6:2 staat er  
in het Hebreeuws en het Engels omheen ge-
schreven.

Dacht je misschien net als velen dat het klaprozen zijn die in Israël in bloei staan? 
Dan heb je het mis! Jaarlijks kleurt Israël op veel plekken rood door de duizenden 
beschermde wilde rode anemonen die aan het begin van de lente in bloei staan. Er is 
dan langs de grens met Gaza en in het westen van de Negev een natuurfestival, Adom 
Darom (rode zuiden). Vooral op de zwartgeblakerde velden, verbrand door de brand-
bommen aan vliegers en ballonnen, waren de helderrode bloemen een indrukwekkend 
gezicht. Elk jaar komen duizenden Israëli’s af op het festival, allemaal willen ze genie-
ten van de schitterende bloemenweelde. En ook hier geldt: kijken doe je met je ogen, 
niet met je handen. Het is namelijk verboden de bloemen te plukken. | Foto: Flash90



De EU lijdt in haar nauwe betrekkingen met Iran bepaald niet aan gezonde zelfkritiek.  
Onverminderd wordt vastgehouden aan het gebrekkige nucleaire akkoord met Teheran.  

Daarvan leveren de conclusies van de Raad (28 lidstaten) over Iran van 4 februari 2019 opnieuw het bewijs.  
Een analyse van kernpassages in het document.

Irrationeel en immoreel:  
het EU-beleid tegenover Iran

Kibboets innoveert

De Israëlische kibboets staat van ouds- 
her misschien voor eenvoud en samen-
leven, en er zijn nog veel kibboetsen 
waar dat nog steeds het uitgangspunt 
is. Maar er zijn er ook die privatiseren 
en de socialistische ideeën inruilen 
voor economische. In 2018 investeer- 
den kibboetsen fors in startende Isra-

elische bedrijven, zo’n 27 miljoen euro. 
Dat is 45 procent meer dan het jaar 
ervoor. | Foto: Flash90

Palestijnse export
De export onder bestuur van de Pales-
tijnse Autoriteit doorbrak afgelopen 
jaar de grens van een miljoen dollar. 
Volgens de PA is de import vanuit 
Israël met twintig procent gedaald en 
is de kwaliteit van zelf geproduceerde 
producten toegenomen.

Link antisemitisme en 
Israël
Hoe vaak hoor je niet dat kritiek op 
Israël, haat van Israël of erger niet 
in verband met antisemitisme moet 
worden gebracht. Maar onderzoek in 

Groot-Brittannië heeft aangetoond dat 
er wel degelijk een verband is tussen 
antisemitisme en vijandigheid tegen-
over Israël. Oftewel: een meerderheid 
(58 procent) van mensen die een 
boycot van Israël steunen of Israël als 
apartheidsstaat zien hebben traditio-
nele antisemitische ideeën. Het gaat 
om ideeën als ’Joden verrijken zich ten 
kosten van anderen’ en ’Joden hebben 
teveel macht’.

Gelukkig in Kfar Saba
Wie in Kfar Saba woont, heeft geluk. 
Want in Kfar Saba heb je de grootste 
kans heel vaak de kaarsjes op je ver-
jaardagtaart te mogen uitblazen. Van 
de grotere steden in Israël heb je hier 
de meeste kans om lang te leven.

Werelds lelijkste kleur

De lelijkste kleur ter wereld – een 
soort modderig groenbruin (de kleur 
van het vlak hierboven) – moet de 
kleur van de sigarettenpakjes worden 
in Israël. De Knesset stemde in met 
deze wet en hoopt dat de verafschuw-
de kleur mensen ervan weerhoudt 
sigaretten te kopen. De wet geldt ook 
voor e-sigaretten.
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De jongste Europese stellingname richting de Islami-
tische Republiek Iran zet meteen in op de omstreden 
nucleaire overeenkomst met Iran. Een akkoord dat de 
VS vorig jaar mei hebben opgezegd. Onbegrijpelijk in 
Europese ogen, want het is “een sleutelelement in een 
wereldwijde nucleaire non-proliferatiearchitectuur” en 
“resultaat van multilaterale diplomatie”. Critici spreken 
daarentegen van een internationaal buigen voor aan-
houdende Iraanse nucleaire chantage. 

Gevaarlijke gebreken
De EU looft al snel Iran voor continue volledige en 
effectieve toepassing van de aangegane nucleaire 
verplichtingen. Brussel baseert dat op niet minder dan 
dertien opeenvolgende rapporten van het Internatio-
naal Atoomagentschap (IAEA) in Wenen. Het laatste 
dateert van 12 november 2018.
De Israëlische expert dr. Emily Landau is niet onder de 
indruk van deze stipte Iraanse naleving van de bepalin-
gen. “Dat is geen verrassing, want de deal heeft grote 
voordelen voor Iran. Dat kan dus geen barometer zijn 
voor een evaluatie van Irans gedrag of intenties.”
Medio januari 2019 wezen Landau en haar collega 
Asculai van het Instituut voor Nationale Veiligheids-
studies in Tel Aviv op de gevaarlijke gebreken van de 
nucleaire deal van 2015 tussen de VS, Rusland, China, 
Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië enerzijds en 
Iran anderzijds. Dit kernprobleem gaat de EU tot op 
vandaag gewoon uit de weg.
De ernstige manco’s van het nucleaire akkoord zijn: 
Iran behoudt de optie van het atoomwapen (uitbraak) 
dankzij de internationale legitimatie van Irans pro-
gramma van uraniumverrijking; het akkoord zegt niets 
over het letterlijke draagvlak voor nucleaire wapens: 
Irans rakettenprogramma; de voorwaarden voor in-
ternationale inspecties op Iraans grondgebied zijn erg 
zwak.

Nucleaire archieven
In januari 2018 liep de geloofwaardigheid van de nu-
cleaire deal tastbaar grote schade op, zij het dat de EU 
simpelweg de ogen sloot. De Israëlische Mossad legde 
namelijk in hartje Teheran de hand op Iraanse nucleaire 
archieven. Dat leverde een grote hoeveelheid informa-

tie op over het nucleaire programma van Iran in het 
algemeen en over specifieke plannen voor de ontwikke-
ling van vijf atoombommen in het bijzonder.
Tot de Iraanse buit van de Mossad behoorde ook 
informatie over specifieke locaties waar Iran doorwerkt 
aan zijn militaire nucleaire programma. Tegelijkertijd 
leverde deze informatie het bewijs dat Iran het IAEA 
jarenlang had voorgelogen over deze verboden nucleai-
re activiteiten. Hoewel het IAEA in het bezit is gesteld 
van deze voor Iran belastende inlichtingen, heeft de 
internationale atoomwaakhond geen actie richting 
Teheran ondernomen.

EU negeert de feiten
Toen ik begin februari dr. Landau vroeg om commen-
taar op de Raadsconclusies over Iran laakte zij direct 
de prijzende woorden van de EU aan het adres van 
het IAEA. “De EU verwelkomt het werk van het IAEA, 
maar wijdt geen woord aan het feit dat het agentschap 
geen enkele inspectie heeft uitgevoerd in Iran na de 
ontvangst van de Iraanse nucleaire archieven”, aldus dr. 
Landau.
“Waarom negeert de EU dit?”, vervolgde ze. “Waarom 
eist de EU geen inspecties? Dit is toch een extreem 
zwak punt gegeven de Iraanse toezegging niet te 
streven naar kernwapens. De EU zou echter beter 
moeten weten. Iran deed immers dezelfde belofte toen 
het toetrad tot het verdrag tegen de verspreiding van 
kernwapens. En vervolgens loog en bedroog Teheran de 

internationale gemeenschap decennialang. Iran verloor 
daarop het internationale vertrouwen. Desalniettemin 
wendt de EU nu voor dat deze nieuwe toezegging van 
Iran betrouwbaar is.”

Sancties
Verderop in Raadsconclusies blijft de EU pal staan ach-
ter het opheffen van de sancties tegen Iran, conform de 
nucleaire deal, en betreurt Brussel de herinvoering van 
sancties door de VS. Sterker nog, Frankrijk, Duitsland 
en het Verenigd Koninkrijk zullen een speciaal financi-
eel instrument inzetten om die Amerikaanse sancties te 
omzeilen ten behoeve van Europese bedrijven die zaken 
(willen) doen met Iran.
Bij deze Europese stellingname tegenover de VS en vóór 
Iran rijst de vraag hoe rationeel in economische zin de 
EU eigenlijk handelt. Daarop gaf de Duitse Iran-specia-
list dr. Matthias Küntzel al in mei 2018 een kristalhelder 
antwoord: “Nu maakte de Duitse export naar Iran in 
2017 0,2 procent van de totale nationale export uit en 
in hetzelfde jaar bevond Iran zich op plaats 33 in de lijst 
van Europese exportlanden, achter staten als Kazach-
stan of Servië.” Koeltjes concludeerde Küntzel: Euro-
pese exporteurs zullen veeleer hun uitvoer naar Iran 
stoppen dan de Amerikaanse markt willen verspillen.

Historische verantwoordelijkheid?
Küntzel stelde aansluitend de cruciale vraag waarom 
het legitiem moet zijn met een regime zaken te doen 
dat de regio (Midden-Oosten) en de eigen bevolking 
terroriseert en dat de staat Israël wil vernietigen. 
“Niemand vraagt”, zo spitst de Duitse wetenschapper 
zijn punt toe, “hoe de Duitse kanselier haar bijzondere 
inspanningen voor zakendoen met Iran wil laten over-
eenkomen met de ’bijzondere historische verantwoor-
ding van Duitsland voor de veiligheid van Israël’ - aldus 
Angela Merkel op 18 maart 2008 ten overstaan van de 
Knesset.”

Kijk ik terug op bijna twintig jaar lidmaatschap van de 
buitenlandcommissie van het Europees Parlement, dan 
wijs ik het huidige Iran-beleid van de EU als volstrekt 
irrationeel en immoreel af. Dat behoort in elk geval tot 
mijn parlementaire erfenis.
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Het Europees Parlementsgebouw in Brussel. | Foto: Steven Lek/
CC4.0 Wikimedia Commons
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Hoe staat het er?

De rabbijn en de winkelier

K
e

e
s 

d
e

 V
re

u
g

d

Jezus gebruikt vaak scherpe woorden. We zijn er al vaker 
tegenaan gelopen. Je kunt zo’n tekst dan op een dogmati-
sche manier lezen en wel op twee manieren: ófwel als een 
algemene uitspraak over ‘de’ Joden, ófwel vanuit dogmati-
sche vooronderstellingen over verkiezing en verwerping. 
Maar dan gaan we voorbij aan het appèl dat het evangelie 
– dat Jezus doet op Zijn toehoorders. Al zulke uitspraken 
van Jezus zijn eerst en vooral gericht op de concrete situatie 
waarin Hij zich op dat moment bevindt, en op de concrete 
persoon of personen die Hij voor zich heeft.

We moeten de tekst dus in zijn directe verband lezen: de 
geschiedenis van de zieke knecht, die op het geloof van zijn 
baas (de hoofdman over honderd) wordt genezen. Jezus is 
zo verwonderd over de mate van geloof van deze Romein, 
dat Hij hem als voorbeeld stelt voor degenen die Hem op 
dat moment volgen: “Straks gaan dergelijke heidengelovi-
gen jullie nog voor!” zegt Hij er eigenlijk mee. Paradoxaal 
zet Hij ze tegenover elkaar: de Romein, van buiten het 
koninkrijk der hemelen, komt erin, terwijl de eigenlijke 

burgers van het rijk er buiten vallen, misschien wel omdat 
ze het voor vanzelfsprekend houden. Maar dit is geen 
eeuwig oordeel over de Joden, maar een waarschuwing en 
een oproep om een zelfde mate van geloofsvertrouwen aan 
de dag te leggen. Je bent kind van het koninkrijk, maar dat 
houdt de roeping in om daar ook naar te leven, anders sta je 
er alsnog buiten. Maar de mogelijkheid van bekering blijft 
altijd.

Het is in lijn met een Joodse overlevering, die zegt: Heel 
Israël heeft een aandeel in de komende wereld. Maar 
vervolgens worden dan voorbeelden genoemd voor wie dat 
niet geldt: zij die menen dat de Thora de opstanding der 
doden niet leert, en zij die de Thora verachten.

Opmerkelijk is ten slotte, dat in Lucas’ versie van deze 
geschiedenis (Lucas 7:1-10) Jezus deze uitspraak niet doet. 
Een vergelijkbaar woord lezen we wel in Lucas 13:28. Het 
appèl dat van deze woorden uitgaat, is hier misschien nog 
wel sterker: “Strijd om binnen te gaan” (vers 24).

Zakpijp meet  
waterkwaliteit

Waarschijnlijk heb je nog nooit van 
zakpijpen gehoord. Maar het is een 
zeediertje. En ze hebben een beetje 
de vorm van een doedelzak. Israëli-
sche wetenschappers ontdekten dat 
het diertje eigenlijk zijn hele leven 
op één plek zit en water filtert en 
rommel opslaat. Daarmee kan de 
zakpijp een uitstekend referentiepunt 
zijn om de waterkwaliteit in de gaten 
te houden. | Foto: Wikimedia Commons

Geloof vóór roem
Ze gooiden hoge ogen in de voor-
rondes voor de selectie van de 
Israëlische deelnemer voor het Euro-
visiesongfestival: de band Shalva. Ze 
zaten bij de laatste vier. En dat was 
zowel opmerkelijk als een verras-
sing: want de bandleden van Shalva 
hebben naast enorm veel muzikaal 
talent allemaal een beperking. Maar 
de generale repetitie is op Sjabbat. En 
dan zagen de bandleden niet zitten. 
Zij houden liever Sjabbat.

Koffiepeiling

Even koffie voor onderweg halen in 
zo’n kartonnen beker. Ook in Israël 
kan dat. Koffieketen Cofix heeft in 
aanloop naar de Israëlische verkiezin-
gen bekertjes met de namen van de 
lijsttrekkers erop. Beker ‘Netanyahu’ 
is zo populair dat de bekers op zijn 
en er dan maar met stempels vervan-
gende exemplaren worden bijge-
maakt. | Foto: Flash90

Auto belt ambulance
De eerste auto’s in Israël rijden er al 
mee rond: een systeem dat bij een 
ongeluk niet alleen zelf een ambu-
lance belt, maar ook vertelt hoe erg 
het ongeluk is. Wat was de snelheid, 
ligt de auto ondersteboven en hoe 
ernstig zijn de verwondingen van de 
inzittenden. Het systeem is tot nog 
toe honderd procent nauwkeurig in 
het waarnemen van ongelukken en 92 
procent nauwkeurig in het voorspel-
len van de ernst ervan. Het systeem 
maakt gebruik van de al ingebouwde 
sensoren in nieuwe auto’s. De toepas-
sing komt uit de koker van een star-
tend Israëlisch bedrijf, samen met het 
Israëlische Rode Kruis.

Buitengeworpen 

maart 2019 | israël aktueel
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“En de kinderen van het Koninkrijk zullen buitengeworpen worden in de buitenste duisternis.”  
(Matteüs 8:12)

In de negentiende eeuw bestond er in het Oekraïense plaatsje Zvyahel  
(tegenwoordig Novohrad-Volynskyi) een chassidisch-Joodse gemeenschap. 
De geestelijk leider van deze gemeenschap was de rabbijn. Het was een 
ongebruikelijke rabbijn. Naast zijn werkzaamheden als rabbijn, werkte  
hij namelijk ook gewoon in een winkel in het dorp.

Kiddoesj
Kiddoesj betekent ‘heiliging’. Het is een 
Joodse traditie om op vrijdagavond als 
de Sjabbat begint, deze te heiligen. 
Je zet daarmee deze dag apart van 
de overige dagen van de week, het is 
de rustdag die door God geschonken 
wordt. Een plechtig moment waarop de 
alledaagsheid van de werkweek wordt 
ingeruild voor de heiligheid van Gods 
rustdag. Bij het maken van kiddoesj 
wordt een gebed gezegd en een beker 
wijn ingeschonken in een speciale 
‘kiddoesjbeker’ en uit die beker wordt 
ook gedronken. Een deel van het gebed 
luidt:

“Gezegend Gij, Eeuwige, onze God, 
Koning van de wereld, die ons heeft gehei-
ligd door Zijn geboden, ons welwillend 
is en de Sjabbat van Zijn heiliging ons 
in liefde en welwillendheid tot erfdeel 
heeft gegeven, ter gedachtenis aan het 
scheppingswerk. Want deze dag is van 
het begin af een oproep tot heiliging, ter 
gedachtenis aan de uittocht uit Egypte. 
Want Gij hebt ons gekozen en Gij hebt 
ons geheiligd uit alle volken en de Sjabbat 
van Uw heiliging hebt Gij ons in liefde en 
welwillendheid tot erfdeel gegeven. Geze-
gend Gij Eeuwige, die de Sjabbat heiligt.”

De heiliging van de Sjabbat is dan ook 
niet iets dat de mens alleen doet. God 
zelf is erin betrokken en dat maakt het 
begin van de Sjabbat tot een zeer heilig 
moment, iedere week opnieuw.

Op een dag sprak een Joodse winkelier uit het dorp hem aan: “Rabbijn, u en ik 
werken allebei in een winkel. We maken allebei kiddoesj. Waarom bent u dan de 
rabbijn en ik slechts een winkelier?” Hierop antwoordde de rabbijn: “Het verschil  
zit hierin: als ik werk in de winkel, denk ik aan kiddoesj. Maar als jij kiddoesj maakt, 
denk je aan je winkel.”
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Mikdásj 
In Exodus 25:8 wordt het te maken heiligdom aangeduid 
met mikdásj. Hierin herkennen we het woord kadósj, heilig. 
In het daarop volgende vers wordt het te bouwen heiligdom 
aangeduid met een andere term: misjkán. Dat deze benaming 
gewoonlijk is vertaald met ‘tabernakel’ (b.v. in de NBG en 
ook in de Statenvertaling) is jammer. Het Latijnse woord 
tabernaculum betekent: tent. Nu, het gaat ook om een tent, 
maar de benaming misjkán die de grondtekst in vers 9 geeft 
is tegelijkertijd een aanduiding van de functie, namelijk een 
plaats om in te wonen. “Ik zal in hun midden wonen”, zegt 
God in vers 8, ve-sjachánti be-tochám. Misjkán en sjachánti 
zijn verwant via de woordstam wonen, sjachán. We kunnen 
nu beide functietermen combineren en dan weten we dat 
het zal gaan om een heilige woning. Die twee eigenschappen 
hebben we nu afgeleid uit de grondtekst.

Tent 
In het volgende hoofdstuk van Exodus, 26, is enkele malen 
de benaming ‘tent’ aanwezig: ohéél. Dit is een aanduiding 
van het bouwsel zelf, zonder dat er meer aangegeven wordt. 
Maar dan, in hoofdstuk 27 gebeurt er opnieuw iets. Nogal 
onverhoeds valt daar de benaming ohéél mo’ééd. En opnieuw 
is er een aanduiding van een functie, namelijk: ontmoeting, 
samenkomst. En in wat veelal wordt aangeduid als taberna-
kel hebben we nu het volgende voor ons: een heiligdom, een 
woning en een plaats van samenkomst. Drie functies in één.

Mo’ééd
De ontmoeting van God en Zijn volk Israël is de hoofdfunc-
tie van de te construeren tent. We moeten ons afvragen wat 
de betekenis is van dat begrip mo’ééd. Wel, het is heel oud en 
is al te vinden in het allereerste hoofdstuk van Genesis. Daar 
is de bron van het ontmoeten. Nu, om bij elkaar te komen 
zijn twee zaken nodig: een tijd én een plaats. In vers 14 wordt 
gesproken over de lichten aan het uitspansel, de zon en de 
maan. Die dienen, zo staat het er, zowel tot aanwijzing van 
vaste tijden als van dagen en jaren: tot aanwijzing van mo’a-
diem. 
Israël heeft een zogenaamde maankalender, en die is bepa-
lend voor de tijdstippen van ontmoeting gedurende het jaar. 
En, het zal niet verbazen, dat mo’ééd is afgeleid van het werk-
woord ja’ad dat letterlijk ‘ontmoeten’ betekent. Nu weten 
we waarom de tent de benaming ohéél mo’ééd heeft gekre-
gen: tent van de samenkomst. Já’ad, betekent namelijk niet 
alleen ‘ontmoeten’, maar ook ‘wederzijds afspreken’. “Ik zal 

dáár met u samenkomen”, zegt God ... ve-no’ádeti lecha sjam 
(Exodus 25:22). 
Dit no’ádeti is een wat moeilijker te herkennen vorm van 
já’ad, maar de connectie is honderd procent. Het wordt ook 
vertaald met ‘zich openbaren’. Dus, God zal zich daar ter 
plekke openbaren aan Zijn volk. Dat gebeurt allereerst in 
gesprekken met Mozes, vanaf het verzoendeksel van de ark. 
Die gesprekken gaan over “álles wat Ik u voor de Israëlieten 
gebieden zal”. Maar er is ook een ontmoeting met het gehele 
volk en dan betreft het de grote feesten. De ontmoeting 
met Mozes vindt plaats in de tent van de samenkomst, maar 
die allereerste vermelding in Genesis 1:14 verwijst ook naar 
de feesten van Israël, Pesach, Jom Kippoer en Soekkot. Die 
moeten worden gevierd op vaste dagen in een vaste maand. 
Pesach bijvoorbeeld moet worden gevierd vanaf de veer-
tiende dag van de eerste maand. Die zogenaamde maand-
kalender van Israël is gebaseerd op de momenten waarop 
steeds de nieuwe maan verschijnt. Dat ene grote licht uit 
Genesis is dus nog steeds bepalend voor de Hoge Feestdagen. 
Mo’ééd heeft duidelijk een dubbele betekenis. Allereerst geeft 
het, zoals Genesis 1:14 zegt, vaste tijden aan. Verder betekent 
het ook ‘feesttijd’. Die hangen samen. Het natuurverschijnsel 
is het uitgangspunt voor de feesten, voor de ontmoetingen 
van God met Zijn volk.

Ja’ád 
De woordstam já’ad, ontmoeten, samenkomen, is voortdurend 
het uitgangspunt als er gesproken wordt over de tijd en de 
plaats van de ontmoeting van God met Zijn volk. Wat we zien 
is eigenlijk de geschiedenis van die woordstam. Die begint in 
Genesis, en wel in mo’ééd en loopt door in de historie van het 
volk naar het moment waarop de tent, de ohéél mo’ééd, gereed 
is en wordt ingewijd. Hier zien we de voetstappen van God 
door de tijd, de manier waarop Hij Zijn plan volvoert. Want, 
wat gebeurt er als Mozes het bouwen voltooid heeft? Leviti-
cus 9:5 zegt: “Toen brachten zij hetgeen Mozes geboden had 
naar de tent der samenkomst en de gehele vergadering (edáh) 
naderde en stond voor het aangezicht des Heren”. Opvallend 
is dat het woord edáh, gemeente, vergadering, ook is gebaseerd 
op de stam já’ad. Dus: já’ad in ohéél mo’ééd en in edáh. Boven-
dien lezen we: de gehele vergadering stond voor het aangezicht 
van de Here. Já’ad en nog eens já’ad. Hier is de laatste en meest 
overtuigende stap van God in het proces. De tent en al het 
gereedschap, zoals de kandelaar en de tafel met toonbroden, 
staan gereed voor de ontmoeting. Dit is nu het tastbare in de 
godsbeleving van Israël.
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Genesis 6-11

Noach
Genesis 6:8: “Noach was rechtvaar-
dig (tsaddik) onder zijn tijdgenoten”. 
In andere generaties zou Noach niet 
zo opvallen. Een Joods boek zegt dat 
Abraham rechtvaardiger was dan 
Noach, want toen God het einde van 
de wereld aankondigde, deed Noach 
geen voorbede voor de wereld, maar 
toen God het einde van Sodom en 
Gomorra aankondigde, vroeg Abra-
ham om genade en bad voor hun 
behoud. Maar Mozes was nog recht-
vaardiger dan Abraham en Noach, 
want Mozes bad na Israëls zonde met 
het gouden kalf of God de overtre-
ders niet wilde straffen, maar sparen 
met opoffering van zichzelf. Vernietig 
niet het volk Israël, en delg mij dan 
maar uit Uw boek, zo bad Mozes. De 
voorbidder die zichzelf ervoor over 
had om anderen te sparen!
Bijzonder om in het licht hiervan 1 
Petrus 3:18 te lezen: Christus, die 
eenmaal voor de zonden heeft gele-
den, de Rechtvaardige (Tsaddik) voor 
de onrechtvaardigen, opdat Hij ons 
tot God zou brengen.

Genesis 8:21: “Noach dronk van de 
wijn en werd dronken.” Er is een 
Joodse uitleg die vertelt dat Satan 
een lam slachtte en het in de grond 
van de wijngaard groef. Daarna deed 
hij hetzelfde met een leeuw, en toen 
een aap en ten slotte een varken. 
Toen de druiven rijp waren en Noach 
zich een roes dronk, kwam daarop 
Satan en zei honend: weet dat als de 
mens één glas wijn drinkt, hij zo mak 
als een lam wordt, bij twee glazen 
begint hij net als een leeuw over 
zijn kracht te pochen, bij drie glazen 
verliest hij elke menselijke gestalte 
en bij vier glazen wordt hij als een 
varken en wentelt zich in poelen!

Genesis 11:9: “Babel, want daar 
verwarde de Heere de taal.” De 
Joodse geleerde Rashi vraagt: was de 
zondvloedgeneratie zondiger dan de 
torenbouwgeneratie? Waarom werd 
de één vernietigd en de ander slechts 
verward in zijn taal? Antwoord: de 
torenbouwers twistten niet met 
elkaar, maar hadden onderling vrede 
en werkten samen aan de stad en 
de toren. De vrede tussen mensen 
is zo belangrijk in Gods ogen dat 
hij hen spaarde. Het zondvloedge-
slacht echter was vol van geweld en 
corruptie naar de medemens toe. 
Ze beroofden en bedrogen elkaar. 
Daarom werden zij vernietigd door 
God.

Thoralessen
Ds. Ruud van Campen
» rvcampen@cvi.nl

De geschiedenis van  
een woord: mo’ééd 

Mozes krijgt van God de opdracht om een bouwwerk te maken waarin God kan en wil verblijven  
in de nabijheid van zijn volk Israël. Exodus 25:8: “Zij zullen Mij een heiligdom maken, en Ik zal in  

hun midden wonen”. God toont Mozes het model van het gebouw en het gerei.

Illustratie van de tabernakel uit 1874.
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12 Breng de Joden thuis

GETUIGEN VAN GROTE DINGEN 
 

Het is al 23 jaar geleden dat Christenen voor Israël begon met de actie Breng de Joden thuis. Maar ook al vóór 1996  
en zelfs al vóór de val van het IJzeren Gordijn was de terugkeer van met name de Sovjet-Joden een thema  

dat veel christenen in beweging bracht. Koen Carlier en Pieter Bénard blikken terug.
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Pieter Bénard en Koen Carlier. | Foto’s: CvI

ALS VANZELF
“Ik ben in een gereformeerd gezin opgegroeid”, vertelt Pieter Bénard. Het geloof 
was aanwezig, maar niet bepalend. Pas later kwam ik écht tot geloof en vanaf dat 
moment waren drie dingen als vanzelf heel belangrijk: een persoonlijke relatie met 
Jezus, liefde voor Israël en voorbede, met name voor Israël.”
Ook bij Koen, die als tiener tot geloof kwam, kwam de liefde voor Israël als vanzelf. 
“In die tijd [de vroege jaren tachtig, red.] klonk onder christenen al de verwachting 
dat de Joden uit de Sovjet-Unie zouden gaan terugkeren. Dat raakte mij zo diep. 
Daar wilde ik betrokken bij zijn!”

LET MY PEOPLE GO
Pieter: “Ik woonde rond die tijd met mijn vrouw en kinderen in Jeruzalem, waar we 
voor de Near East Ministry werkten. In 1980 raakte ik betrokken bij de oprichting van 
de Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem. Binnen een paar weken was 
het thema van de Russische Joden al een van de hoofdpunten van ons werk gewor-
den.” Het was de tijd waarin verhalen over refuseniks naar buiten kwamen. Joden die 
het communistische Rusland wilden verlaten om naar Israël te emigreren, maar door 
de Sovjetautoriteiten werden weerhouden. “In 1984 zijn we begonnen om wekelijks 
op zaterdagochtend voor de Russische ambassade in Den Haag te bidden en te de-
monstreren. ‘Let My people go’, laat Mijn volk gaan. Dat hebben we zeven jaar volge-
houden. Toen viel het communisme. Later hoorde ik van de Israëlische ambassadeur 
hoe bemoedigend hij die acties had gevonden. Hij woonde in die tijd niet ver van de 
Russische ambassade en hoorde ons op zaterdag actie voeren, zingen en bidden.”

TERUGKEER
En toen viel in 1991 wat resteerde van de Sovjet-Unie uiteen. De weg voor Joden lag 
open en een grote migratiestroom kwam op gang. “Maar dat was nog maar het be-
gin”, vertelt Koen. “Ik las in de nieuwsbrief van de Christelijke Ambassade over het 
werk van Exobus. Met bussen Joden ophalen uit een stad en dan met ze de grens 
over, om ze op het vliegtuig naar Israël te zetten. Ze zochten chauffeurs, luidde het 
bericht. Ik wist: dat is wat ik wilde doen. Samen met mijn vrienden, Nick, David en 
Ben Vandeputte bereidden we ons voor en trokken we naar Oekraïne, waar we aan 
de slag gingen. Er waren vóór 1994 nog geen rechstreekse vluchten vanuit Oekraï-

ne, dus moesten we met de bus de grens over naar Warschau, Wenen, Boedapest of 
Boekarest. Dan stond je soms uren stil bij de grens.”

BRENG DE JODEN THUIS
“Ik kwam in 1994 bij Christenen voor Israël werken”, vertelt Pieter. “Daar was Pee 
Koelewijn degene die zich hard maakte om de terugkeer van de Joden te steunen. 
Ik vond het geweldig! Aanvankelijk zag het bestuur nog niet direct de mogelijk-
heden van het project, maar uiteindelijk startte in 1996 de actie officieel. Ik weet 
nog hoe ik in 1997 met Pee naar Oekraïne reisde met een filmploeg van de NCRV. 
We maakten een film van 23 minuten. Pee bedacht dat we die film cadeau zouden 
doen aan iedereen die de actie zou steunen. Dat bleek een doorslaand succes. Niet 
alleen leerden duizenden mensen over de terugkeer van de Joden uit de voormalige 
Sovjet-Unie, maar talloze christenen steunden de actie!”

OEKRAÏNE
Het werk voor Breng de Joden thuis heeft zich sinds het begin eigenlijk vooral gericht 
op Oekraïne. Hoe komt dat? Pieter: “Dat hadden we in het begin natuurlijk helemaal 
niet door. In onze beleving was het gewoon ‘de Sovjet-Unie’. Toen we er voor het eerst 
kwamen bleken er allerlei streeknamen en provincienamen te zijn, waar we totaal 
niet wijs uit werden.”
Koen: “In de tijd van tsarina Catarina de Grote werd een rand van het rijk toegewezen 
aan Joden om daar te mogen wonen. Oekraïne betekent ook ‘rand’. Hier woonden 
dan ook veruit de meeste Joden uit de Sovjet-Unie.”

VOORBEDE
“Weet je wat ik zo mooi vind”, begint Pieter, “elk jaar is er een gebedsbijeenkomst in 
Jeruzalem van de Intercessors for Israel, waarbij gebeden wordt voor Israël. In 1991 
viel deze bijeenkomst tijdens de Golfoorlog. Mensen zaten met hun gasmasker op 
te bidden. Toen besloot een van de aanwezigen om ook iets te doen. Hij startte het 
initiatief om met schepen vanuit Odessa naar Haifa te varen om Joodse immigranten 
te brengen. En ik herinner me ook dat we voor het eerst bij jou kwamen, Koen, in Bel-
gië. Je liet ons toen zien waar je altijd bad en we hebben toen ook samen gebeden. Ik 
vind het zo mooi om te zien dat al dit werk is ontstaan vanuit voorbede voor Israël!”
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TOESTROOM
Koen: “Toen de grenzen van de Sovjet-Unie opengingen, wist Israël niet wat het over-
kwam. Tienduizenden mensen kwamen maandelijks het land in. Hotels, vakantie-
huisjes, alles werd aangesleept om de toestroom op te vangen. Het was echt balagan, 
chaos. Maar gelukkig sprongen heel veel organisaties bij en uiteindelijk bleek de inte-
gratie van de Sovjet-Joden een groot succes. Er kwamen hele slimme mensen bij die 
voor de economie van Israël een grote zegen bleken te zijn. In de loop der jaren is die 
toestroom afgenomen. Het gaat nu veel geleidelijker. We hebben geen schepen of gro-
te bussen meer nodig om de stroom Joden die naar Israël wil vertrekken te vervoeren. 
Tegenwoordig rijden we met kleinere personenbusjes omdat veel Joodse families in 
afgelegen streken wonen. Maar sinds het conflict in het oosten van Oekraïne uitbrak 
in 2014, is de stroom Joodse migranten wel weer flink toegenomen.”

SAMENWERKING
Als het gaat om de praktische uitvoer van de terugkeer naar Israël, dan is daarbij 
vrijwel altijd het Joods Agentschap betrokken. Zo ook vanuit Oekraïne. Koen: “In 
het begin was er een soort ijzeren gordijn tussen onze organisaties. Zo van: laat die 
christenen maar hun ding doen, maar houd ze op afstand. Christenen hebben na-
tuurlijk vaak een bekeringsagenda gehad en daar is men nog altijd op beducht in de 
Joodse wereld. Maar in de loop van de jaren is de relatie ontdooid en zelfs heel warm 
geworden. Nu organiseren we veel in samenwerking met het Joods Agentschap, zoals 
voorlichtingsbijeenkomsten over de mogelijkheden om naar Israël te gaan. En hoewel 
het een komen en gaan is van mensen bij het Joods Agentschap, wordt die goede 
relatie doorgegeven.”

GETUIGENIS
“De terugkeer van het volk Israël naar het beloofde land is zo’n enorm getuigenis van 
Gods trouw aan Zijn volk. Het is echt een heel krachtige boodschap”, vertelt Pieter. 
“Er zijn wel eens mensen die zeggen: jullie creëren een self fulfilling prophecy, een zich-
zelf vervullende profetie. Maar dat kun je gewoon niet volhouden. Het omvallen van 
het communisme, de massale terugkeer naar Israël, Israëls wonderlijke capaciteit om 
die toestroom te integreren, het zijn allemaal tekenen van Gods beloften.”
Koen: “Het werk van Breng de Joden thuis heeft talloze christenen bepaald bij de 
actualiteit van Gods beloften aan Israël. Het heeft een heleboel christenen in het Wes-
ten de ogen geopend voor het profetische Woord.”

TOEKOMST
Met zoveel vervulling van Bijbelse beloften voor ogen, geeft dat natuurlijk verwach-
tingen voor de toekomst. Pieter: “In Jeremia 16:15 staat: ‘Zo waar de Here leeft, die de 
Israëlieten heeft doen optrekken uit het Noorderland en uit al de landen waarheen 
Hij hen verdreven had; ja, Ik zal hen terugbrengen in het land dat Ik aan hun vaderen 
gegeven had.’ Ik zie de Sovjet-Unie als het Noorderland, maar er staat ook uit al de 
andere landen waarheen Hij hen verdreven had. En we zien inderdaad Joden terugkeren 
uit zoveel andere landen. Het is de beloofde terugkeer naar Israël en dat betekent dat 
ook Gods overige beloften in vervulling zullen gaan. Zoals de Joden erover spreken: 
het zijn de naderende voetstappen van de Messias.”

De wekelijkse gebedsactie voor de  
Russische ambassade in Den Haag in de 
jaren tachtig.

Pieter Bénard ontmoet Larissa Vaisburd, de honderdduizendste 
Jood die we als Christenen voor Israël mochten helpen om terug 
te keren naar Israël, en haar man Ruslan, in 2010.

Ben Vandeputte en Koen Carlier bij een 
van de bussen waarmee Joden werden 
opgehaald in 1995.

In de begintijd van Breng de Joden thuis werden Joden met  
touringcars opgehaald en naar de luchthaven gebracht. 

HELPT U MEE?

KOSTEN VOOR TERUGKEER  
NAAR ISRAËL

Naar Israël emigreren kost geld. Hoeveel geld, 
is afhankelijk van diverse factoren. In Oekraïne 
werken we nauw samen met het Joods Agent-
schap, dat ook veel kosten dekt. Hieronder leest 
u hoe wij het geld voor Breng de Joden thuis 
besteden.

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

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

FRANKRIJK
Wij betalen mee aan de verhuiskosten. Inboedel die 
meegaat naar Israël in een zeecontainer.  
We bezoeken mensen thuis, luisteren naar hun be-
hoefte en springen bij waar nodig. Gemiddeld helpen 
we Franse Joden met een bedrag van 400 euro per 
persoon.

»  Helpt u mee? Stort uw gift op  
NL38 ABNA 0529 310 252 van Christenen voor Israël, 
vermeld daarbij ‘Breng de Joden thuis’ en eventueel 
een specifiek land, gebruik de acceptgiro bij deze 
krant of doneer online op cvi.nl.

Helpt u met een van bovenstaande bedragen 
of een veelvoud hiervan én vermeldt u bij uw 
gift ‘Oekraïne’ of ‘India’, dan ontvangt u van 
ons een mooi certificaat als dank dat u één of 
meer Joden hebt geholpen om terug te keren 
naar het Beloofde Land.
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Uitzicht vanuit Tekoa op de woestijn. | Foto: Flash90

Dit keer komen we in een ander deel van het hartland. We verlaten het gebied van de Jozefstammen  
en gaan vanuit Jeruzalem naar het zuiden. Voorbij Bethlehem en de velden van Efrata,  

komen we in een omgeving waar je je in de tijd van de Bijbel waant.

Tekoa
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Links en rechts van de weg heuvels 
bezaaid met akkertjes, precies zoals 
in Jesaja 5, het lied van de wijngaard: 
“Mijn beminde had een wijngaard op 
een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem 
om en zuiverde hem van stenen, Hij be-
plantte hem met edele wijnstokken, in 
het midden ervan bouwde hij een toren 
en hakte ook een perskuip daarin uit.” 
Dat is Juda. Zo strekt het landschap 
zich uit tot aan Hebron, de koningsstad 
in het zuiden. Maar we verlaten deze 
streek. Bij het grote kruispunt in Gush 
Etzion, bij Efrat, gaan we in oostelijke 
richting.

Lijden
Een lange en kronkelende weg voert 
ons door Arabische dorpen, die de laat-
ste decennia enorm zijn uitgebreid. Het 
is een gevaarlijke weg. Auto’s worden 
niet zelden bekogeld met stenen. De 
vruchtbare akkers wijken nu voor kale, 
gele heuvels. We naderen de woestijn. 
En na een half uur rijden bereiken we 
op een van de heuvels Tekoa. Deze 
nederzetting, in 1978 gesticht door 
immigranten uit de Sovjet-Unie, is 
inmiddels een bruisend dorp met meer 
dan 3500 inwoners. Dat heeft ook alles 
te maken met de nieuwe weg die Tekoa 
met Jeruzalem verbindt. Je bent met 
een kwartier in de stad.  
Men is trots dat hier orthodoxe en 
seculiere Joden zonder problemen sa-

menwonen. Het is een mooi dorp ook, 
aan de rand van een wadi die door-
loopt tot aan de Dode Zee en die je een 
adembenemend uitzicht biedt. Maar de 
wadi herinnert ook aan de gruwelijke 
moord op twee tieners in 2001. Tekoa 
heeft veel geleden en lijdt nog steeds. 
Afgelopen maand werd Ori Ansbacher, 
een negentienjarig meisje uit Tekoa, 
verminkt en vermoord gevonden in een 
bos nabij Jeruzalem. Een Palestijnse 
terrorist had haar verkracht en doodge-
stoken.

Bijbelse geschiedenis
Tekoa is ook een dorp met een Bijbel-
se historie. Hier woonde Absalom als 
banneling na de moord op een van 
zijn broers. Toen generaal Joab zag hoe 
David hem miste verzon hij een list. 
Je kunt het verhaal lezen in 2 Samuël 
14. En de moraal van de geschiedenis 
was: “God neemt het leven echter niet 
weg, maar denkt plannen uit zodat 
de verstotene niet van Hem verstoten 
blijft.” (vers 14). Maar beroemd is Tekoa 
vanwege zijn profeet. De boerenpro-
feet Amos, die tekeer gaat tegen de 
afgodendienst in koninkrijk Israël en 
het onrecht aan de kaak stelt: “Zie, Ik 
ga het onder u laten kraken, zoals een 
wagen kraakt vol graanschoven” (Amos 
2:3). Of: “De leeuw heeft gebruld, 
wie zou niet bevreesd zijn? De Heere 
Heere heeft gesproken. Wie zou niet 

profeteren?” (Amos 3:8) Of: “Doe het 
lawaai van uw liederen van Mij weg, en 
het getokkel van uw luiten kan Ik niet 
aanhoren! Laat het recht stromen als 
water” (Amos 5:23).

Trouw
Het noordelijke rijk stevent in het 
midden van de achtste eeuw v.Chr. 
af op de totale ondergang. Assyrië zal 
komen en de tien stammen wegvoeren 
in ballingschap. En toch, het einde van 
Amos spreekt over de voortdurende 
trouw van God door alles heen: “Op 
die dag zal Ik oprichten de vervallen 
hut van David (...) Ik zal een omkeer 
brengen in de gevangenschap van Mijn 
volk Israël. Zij zullen de verwoeste ste-
den herbouwen en bewonen, zij zullen 
wijngaarden planten en de wijn ervan 
drinken, zij zullen tuinen aanleggen en 
de vrucht ervan eten. Ik zal hen in hun 
land planten en zij zullen nooit meer 
weggerukt worden uit hun land, dat Ik 
aan hen gegeven heb, zegt de Heere, uw 
God” (Amos 9:11,14,15).
Ooit brachten boeren vanuit Tekoa hun 
olijfolie naar de tempel van Jeruzalem. 
Het was de beste kwaliteit. Dat lijkt 
lang geleden als je door de kale heuvels 
in de richting van Tekoa rijdt. Maar 
wie het dorp binnengaat, ziet dat de 
woestijn weer een tuin is geworden. 
Het is de opmaat voor wat de Heere 
nog doen zal.



 

bankrekening nummer:  
NL12 RABO 0335 5422 39 

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

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

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

    

 

bankrekening nummer:  
NL12 RABO 0335 5422 39 

DOORGAAN met de activiteiten waarmee ze 37 jaar geleden 
begon, want de noden van toen zijn verveelvoudigd. 

Kinderen uit achterstandswijken, de leidraad door de vele 
activiteiten, verdienen dezelfde kansen als hun beterbedeelde 
leeftijdgenoten. 

Opvang, opvoeding, opleiding zijn kernwoorden die het Jaffa 
Instituut door haar vele programma’s omzet in daden, ook voor 
volwassenen en bejaarden. Jaffa maakt de cirkel rond. 

Kinderen kansen bieden is een opdracht voor ons allemaal. 
Jaffa biedt óns die kans. Doet u mee onder het motto 
                                 “KANSEN VOOR KINDEREN” 
U krijgt daar geen spijt van, want de resultaten bewijzen dat uw  
hulp er toe doet.  Hartelijk bedankt – Toda rada 

Met een legaat of plaats in uw testament voor de 
kinderen van Jaffa reikt u hen de hand naar een 
betere toekomst. 

Meer informatie bij en via onze secretaris:   
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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advertenties

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

Jan Budding Schilderwerk
Veenendaal

Voor al uw schilderwerk,
binnen en buiten!

06-39 675 192

AMCHA ISRAEL
In Israel wonen nog 190.000 

overlevenden van de Holocaust. 

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

Steun Vrienden van 
Amcha Nederland Amersfoort

IBAN: NL42 ABNA 049 06 06 210

www.amcha.nl



Mijn land

17

Zoals de lezer weet, is Israël een smeltkroes van Joden die van-
uit meer dan negentig landen naar huis zijn gekomen. Ikzelf 
kom uit Nederland, mijn vrouw uit Roemenië en de man van 
onze middelste dochter komt uit Oekraïne. Zijn grootouders 
van vaders kant bleven achter, wat inhoudt dat het contact 
sporadisch is over het internet, met hier en daar een bezoek.

Omdat kort geleden oma was overleden, namen mijn dochter 
en haar man een besluit: Gal (met de ‘g’ van goal), de oudste 
zoon van onze dochter, zou samen met zijn vader en groot-
vader een bezoek brengen aan zijn overgrootvader, wiens ge-
zondheid veel te wensen over laat. 
Onze kleinkinderen hebben allemaal al gevlogen, maar Gal 
was door het dolle heen dat hij, met zijn vier jaar, ‘alleen’ mee 
mocht. Eenmaal in Kiev was hij stomverbaasd van de hoeveel-
heden sneeuw. Samen met zijn vader en grootvader leerde hij 
wat een slee is, wat glijden is, wat een sneeuwballengevecht is 
en hij leerde zelfs schaatsten! Het hoogtepunt van het bezoek 

bij zijn overgrootvader, waar prachtige viergeneratiefoto’s wer-
den gemaakt, vond hij wat minder interessant, maar dat kon 
de pret niet drukken.

Enkele dagen later was hij terug, thuis bij zijn broertjes en 
moeder, waar hij vol zat met verhalen over een ver land, waar 
het zó koud was dat alles bedekt was met sneeuw en waar een 
oude man hem omarmde en huilde. Iedereen moest zijn ver-
halen horen, en, aangezien hij een opa heeft die soms in Israël 
en soms in het buitenland is, moest hij mij apart een verslag 
doen via een videogesprek.
“Saba (opa) Simon, hoor je? Ik was weg met een vliegtuig, 
net als jij. En het was daar sneeuw en leuk en ik kan nu ook 
schaatsen, net als jij. Maar nu ben ik weer in mijn eigen land, 
saba Simon, en dat is net zoals jij altijd zegt, het mooiste land 
in de wereld. Mijn eigen land is het beste.”

Meer hoefde ik niet te weten.

varia

Nieuwkomers

Begin februari kwamen er 83 Joden 
uit Ethiopië in Israël aan. Deze Joden 
hebben al familie in Israël. De reis 
naar Israël was dan ook een grote 
familiereünie voor de meesten. Naar 
verwachting komen er in totaal dit 
jaar duizend Joden uit Ethiopië naar 
Israël. | Foto: Flash90

Antisemitisme VK
Al maandenlang lees en hoor je in  
de media over antisemitische  
incidenten. Onder andere in 
Groot-Brittannië. Maar dat bewijst 
nog niet dat er ook daadwerkelijk 
meer antisemitisme is. Een groot 
onderzoek in Groot-Brittannië toont 
aan dat er in 2018 daadwerkelijk meer 
antisemitische incidenten waren: 
zestien procent meer, 1.652 in totaal. 
Voor de derde jaar op rij een record.

Oudheid verdwijnt
Of het nu waardevol, historisch en 
een archeologisch belangrijke plek 
was of niet, de Arabische inwoners 
van het dorp Nabi Samuel wilde 
gewoon ruimte om te parkeren. En 
dus plaveiden ze een stuk van de ar-
cheologische tuin vlakbij het graf van 
Samuël. De plek is echter nationaal 
erfgoed. Er was dan ook geen ver-
gunning voor de werkzaamheden.

Rechtstreeks naar Japan

Vanaf september kan wie wil recht-
streeks van Tokyo naar Tel Aviv 
vliegen, of vice versa. De vluchten 
worden uitgevoerd door de Israëli-
sche maatschappij Sun d’Or. Ook de 
Japanse nationale luchtvaartmaat-
schappij overweegt een rechtstreekse 
verbinding met Israël op te zetten. 
| Foto: Flash90

Wijn met bijsmaak
Eind januari was er een VN-Holo-
caustherdenking, gesponsord door 
Oostenrijk en Noorwegen, ter na-
gedachtenis aan het Joodse meisje 
Ruth Maier die werd vermoord in 
Auschwitz. Op deze bijeenkomst 
werd Israëlische wijn geserveerd van 
de Golan Height Winery. Alleen was 
de plek van herkomst, Golan Heights, 
met zwarte stift doorgehaald. Er zijn 
excuses gemaakt, het zou een fout 
betreffen.

israël aktueel | maart 2019 
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Studenten helpen overlevenden Holocaust

Voor altijd morgen kiezen
 

Voor altijd morgen kiezen is een nieuw initiatief van het Joods Agentschap dat Israëlische studenten en  
Holocaustoverlevenden samenbrengt. Momenteel lopen er twee projecten in Be’er Sheva en één in Ashdod. 

Achtendertig studenten (van de 230 geïnteresseerden) zetten zich twee jaar lang in voor een Holocaust- 
overlevende. Als tegenprestatie ontvangen zij hiervoor een studietoelage van 10.000 shekel. 

Zelfgemaakte shalomkaarten
Dit was nu zo’n lichtpuntje in een heel gewone dag. Echt zo’n actie waar je van binnen blij 
van wordt en bemoedigd door bent. Wat was het geval? Wij, de redactie, ontvingen een enor-
me stapel zelfgemaakte shalomkaarten. Kaarten gemaakt door de meisjes van Meisjesvereni-
ging Hanna uit Katwijk aan Zee. Bij de kaarten zat een brief van mw. De Jong.

“Ik zal het even kort uitleggen: vorige week hadden wij een vrouwenbijeenkomst met een 
lezing van Marianne Glashouwer. Zij had kaarten meegenomen waarop we onze naam kon-
den invullen en die dan later naar Israël gaan. Toen kwam ik op het idee om kaarten te gaan 
maken met de meisjes van de vereniging. Zo is er gisterenavond hard gewerkt door de meisjes 
die erg enthousiast waren geworden toen ze hoorden waar de kaarten naar toe gingen.”
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De vaak eenzame negentigplussers zien uit naar de wekelijkse, 
twee uur durende ontmoetingen die regelmatig uitgroeien tot 
een diepe, langdurige vriendschap. Naast de psychologische 
training, leren de studenten hoe zij moeten omgaan met crisissi-
tuaties en op welke hulp Holocaustoverlevenden recht hebben. 
De jongeren helpen met het invullen van formulieren, en advi-

seren de ouderen welke toelagen en hulpverleningsinstanties 
beschikbaar zijn. Daarnaast krijgen de studenten ook nog groep-
straining in sociaal ondernemerschap en worden aangemoedigd 
allerlei activiteiten te organiseren voor de ouderen.

Allerlei acties
Een oude man, die bang was om van de gammele trap in zijn flat 
te vallen, was al tijdenlang niet naar buiten geweest. Samen met 
zijn vrienden repareerde de student de gevaarlijke trap, waar-
door ‘zijn’ overlevende eindelijk weer naar buiten kon. 
Kookklassen versterken de eigenwaarde van de overlevenden, 
die ook intens genieten van het samen eten met de jongeren. 
Tijdens een workshop over natuurlijke gezondheidsproducten 
bereidden studenten en overlevenden aangepaste huidcrèmes 
en -oliën. Ook een expositie van door overlevenden gemaakte 
kunstwerken was een groot succes. 

Een levensstijl
Het studentenprogramma van het Joods Agentschap ziet sociaal 
activisme als een levensstijl. Omdat veel jongeren na hun studie 
wegtrekken uit de Negev (zuiden) en Galilea (noorden), ziet men 
het belang in van langetermijnveranderingen.  
Dankzij dit programma besluiten meer en meer afgestudeerden 
om in hun geboortestreek te blijven wonen en werken. De or-
ganisatoren van Voor altijd morgen kiezen hopen het programma 
uit te breiden naar alle delen van het land zodat nog meer over-
levenden geholpen kunnen worden. Zolang het nog kan.

Hulp aan een Holocaustoverlevende. | Foto: Flash90



Open Huis in de week van 2 t/m 7 oktober 2017.

€ 25,00

:

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

Open Huis in de week 
van 4 t/m 9 maart 2019

Cadeau: Verzachtende handcrème ter waarde 
van € 7,50 bij aankoop vanaf € 25,00.

Zin in het voorjaar? Kom vrijblijvend zonnige producten uit Israël bekijken bij:
Aalsmeer Mevr. Wichers    020 - 6455530

“Het Baken” Sportlaan 86
Zaterdag 9 maart 13.00 - 16.00 uur

Alblasserdam  Fam. Fiole    06 - 30902370
In “Het Scheepke” Rijnstraat 434
Dinsdag 5 maart 10.00 - 12.00 en 14.00 - 17.00 uur
Donderdag 7 maart 10.00 - 12.00, 14.00 - 17.00 
en 19.00 - 20.00 uur 

Alkmaar/Koedijk  Anneke van Wordragen - Smits 
  072 - 5619690
Blaer 42
Woensdag 6 maart 10.00 - 20.00 uur

Almere  Jolanda van der Kist    036 - 5333513
Beursjeskruidstraat 8
Dinsdag 5 maart 10.30 - 17.00 uur

Almere   Mevr. H. Esseboom    06 - 29600039
Haaiplein 12
Dinsdag 5 maart 19.00 - 21.00 uur
Zaterdag 9 maart 14.00 - 17.00 uur

Amersfoort  W. Heeneman    06 - 18674022
Harskamperzand 1
Maandag 4 t/m zaterdag 9 maart na tel. overleg.

Amstelveen  Mevr. Wichers    020 - 6455530
Nieuwenhuijsenlaan 15
Woensdag 6 maart 10.00 - 20.00 uur

Amsterdam  Mevr. Wichers    020 - 6455530 
“Tituskapel” hoek Derkinderenstraat / 
W. Nuijenstraat 1
Zaterdag 16 maart 11.00 - 15.00 uur

Amsterdam / Buitenveldert  Mevr. Wichers  
  020 - 6455530
In: Verzorgingshuis “Beth Shalom”
Kastelenstraat 80-82
Donderdag 14 maart 11.00 - 16.00 uur

Apeldoorn  Janny van Beek    06 - 21956664
Hoornbloem 1
Zaterdag 9 maart 10.00 - 14.00 uur

Arnhem  Anneke Nicolaij    06 - 57527906
Stadswaardenlaan 95
Vrijdag 8 maart 14.00 - 17.00 uur

Assen  Annet en Richard Frankfort    0592 - 399366
Planetenlaan 34
Dinsdag 5 t/m donderdag 7 maart 
van 15.00 - 21.00 uur

Barneveld  Marilene Zoutendijk    0342 - 417224
Arendshorst 46
Donderdag 7 maart 09.00 - 17.00 uur 

Beekbergen  Thea en Hans Jansen    0313 - 655617
“Het Hoogepad” Papenberg 5
Zaterdag 2 maart 10.00 - 17.00 uur

Beilen  Anneke Broksma    0593 - 542926
Dovenetellaan 15
Donderdag 7 maart 13.00 - 20.00 uur
Vrijdag 8 maart 10.00 - 16.00 uur

Beverwijk  Mevr. P. Zuidema - Luijben  
  06 - 27307722
Kerkgebouw Vrije Evangelische Gemeente
Van Riemsdijklaan 1
Woensdag 6 maart 14.30 - 18.00 uur

Biggekerke   Suzet Besuijen    0118 - 552472 
Kerkplein 16
Donderdag 7 maart van 09.30 - 17.30 uur 

Bleskensgraaf  Consulente: Liesbeth Kortlever 
  0184 - 641938
Bij: Adrie Swijnenburg - Broekhuizen  
  0184 - 689494
Hondsdrafstraat 27
Donderdag 14 maart 13.30 - 17.00 uur

Buitenpost  Hinke Minnema    06 - 13129370
Bij: Sjoukje Dijkstra
Bernhardlaan 60
Woensdag 6 maart 10.00 - 16.00 uur

Buitenpost  Hinke Minnema    06 - 13129370
Trekweg 16
Vrijdag 8 maart 10.00 - 16.00 uur

Capelle aan den IJssel  Mevr. Koolmees  
  010 - 4508036
Crocusstraat 7
Ma 4 /tm za. 9 maart na tel. overleg.

Creil  Erna Mellema    0527 - 652159
Aaltje Bootsma   0527 - 274289
Christelijke Boekenuitleen, Graaf Florislaan 36
Dinsdag 5 maart 19.00 - 21.00 uur 
Zaterdag 9 maart 10.00 - 12.00 uur

Den Haag  Noor Roeleveld - Kuijper  
  070 - 3545730
Nederhofl aan 22
Woensdag 6 maart 11.00 - 16.00 uur

Den Haag  Wilma en Dirk Blom    070 - 3609021
Heiloostraat 83 
Woensdag 6 maart 14.00 - 19.00 uur

Drachten  R. Oppedijk    06 - 81516708
Hooizolder 314
Maandag 4 maart 11.00 - 18.00 uur

Emmeloord  Ria Mulder - de Jong    0527 - 613903
Bunschotenlaan 38
Maandag 4 t/m zaterdag 9 maart na tel. overleg.

Enschede  Ada Otter in Boekhandel David  
  06 - 24652926
Beltstraat 45
Maandag 4 t/m zaterdag 9 maart 
Tijdens openingstijden Boekhandel David

Epse  Malka Straaten    0570 - 473702
Hassinklaan 17
Vrijdag 8 maart van 10.00 - 18.00 uur

Etten Leur  Fam. Willems    076 - 7505883
Orgelhof 44
Maandag 4 t/m zaterdag 9 maart na tel. overleg.

Fijnaart / Zwingelspaan  Riet Verhoeven - 
Vermeulen    0168 - 403236
Drogedijk 69
Zaterdag 9 maart 11.00 - 16.00 uur

Goes  Willy Jansens - Dekker    06 - 51057947
Berkenstraat 8
Woensdag 6 maart 09.30 - 17.00 uur

Gouda  Mevr. R. van Herk    0182 - 530298
Esdoornstraat 16
Maandag 4 maart 14.00 - 20.30 uur

‘s Gravenpolder  Lucia Beij    06 - 43114575
Berkehof 2
Maandag 4 t/m zaterdag 9 maart na tel. overleg.

Groningen  Mevr. T.F. de Nooyer    050 - 5416968
H. Dunantlaan 608 (Heymanscentrum)
Donderdag 7 maart 10.00 - 17.00 uur

Groningen  Mevr. Hazenberg    050 - 5771243
J. van Hattumstraat 23
Donderdag 7 maart 10.30 - 18.00 uur

Hardenberg   Mevr. I. H. van Eldik  
  0523 - 232002
Van Oijstraat 24  
Dinsdag 26 maart 16.00 - 19.00 uur

Heino / Liederholthuis  Marian van der Bent 
  0572 - 393252
Bredenhorstweg 21
Vrijdag 8 maart 10.00 - 17.00 uur

Heteren  Dik en Elly Vergunst    026 - 4722054
“De Bron” Kastanjelaan 20
Vrijdag 8 maart 18.30 - 20.00 uur
Zaterdag 9 maart 10.30 - 12.00 uur

Hoek  Charlotte The    0115 - 442348
Irisstraat 101
Vrijdag 8 maart 10.00 - 18.00 uur

Hoensbroek  Mevr. A. Gielkens    045 - 5221039
Raambouwstraat 3
Vrijdag 8 maart 10.00 - 15.00 uur

Hoogeveen  Jenny Hak - Moesker
    0522 - 26 15 36
In “Woongemeenschap Stichting Profi la”
Brasem 47 - 49
Zaterdag 16 maart 10.30 -15.00 uur

Hoogvliet  Fam. Verhelst    06 - 14397023  
Kardoenhof 34
Woensdag 6 maart 17.00 - 21.00 uur     
Donderdag 7 maart 17.00 - 21.00 uur

Huizen  Mevr. Ankie de Pater    035 - 5255284
S. de Beauvoirlaan 85
Woensdag 6 en donderdag 7 maart 
10.00 - 12.00 en 14.00 - 16.00 uur

IJmuiden  Mevr. J. J. Zwitser - Slager  
  0255 - 511652
Keetberglaan 50, Toren 2
Maandag 4 maart 10.00 - 18.00 uur

IJsselmuiden  Carola van der Spek  
  038 - 3380774
Kluisstraat 45
Donderdag 7 en vrijdag 8 maart 09.00 - 17.00 uur

Kamerik  Anneke Los - Meijers    06 - 14526532
Mijzijde 4
Donderdag 7 en vrijdag 8 maart 10.00 - 17.00 uur

Kampen  Mevr. Kok - Opgelder    06 - 23864456
Burgwal 13
Donderdag 7 maart 14.00 - 18.00 uur

Katwijk   Fam. Kuipers    071 - 4028828 
Doggersbank 7 Dinsdag 5 maart 15.30 - 20.30 uur
Woensdag 6 maart 10.00 - 17.00 uur
Donderdag 7 maart 18.00 - 20.30 uur

Kerkenveld  Dick en Herma Blokzijl  
  0528 - 361623
Gedempte Wijde Wijk 11
Maandag 4 t/m zaterdag 9 maart na tel. overleg

Kockengen  Hilda van Oosterom    06 - 83231780
Fuut 4
Zaterdag 16 maart 13.00 - 16.00 uur

Krabbendijke  Wil Butijn    0113 - 502182
Noordweg 23
Donderdag 7 maart van 10.00 - 15.00 uur. 

Leek  Fam. Postma    0594 - 707010
Romboutstraat 16
Ma 4, di 5, wo 6, vr 8 maart 15.00 - 18.00 uur
Za. 9 maart 10.00 - 15.00 uur

Leerdam  Jantine Slotboom - Brouwer  
  0345 - 610120
Violierlaan 36
Woensdag 6 maart 10.00 - 12.30 en 13.30 - 16.00 uur 

Lelystad  M. Buijnink - Akker    0320 - 842758
Bongerd 206
Maandag 4 t/m donderdag 7 maart na tel. overleg.

Lisse  Fam. Gelderman    0252 - 415165
Jacob van Ruysdaelplein 133
Zaterdag 9 maart 11.00 - 15.00 uur en na tel. 
overleg. 

Maassluis  Anita Mudde - Teeuwen en Wil Heijes 
  010 - 4676148
App.complex “De Maeze”
Mgr. W. M. Bekkerslaan 46
Dinsdag 5 maart 10.00 - 18.00 uur

Meerkerk  Lia Hijkoop    06 - 13289987
Slingerlandstraat 17
Maandag 4 en dinsdag 5 maart 14.00 - 20.00 uur

Nieuwegein  Dhr. van Heck    030 - 6036921
Martinusgaarde 16
Woensdag 6 maart 10.30 - 21.00 uur

Nieuwleusen   Fam. Neelis    0529 - 484525
Kon. Wilhelminalaan 59
Vrijdag 8 maart 10.00 - 21.00 uur

Oldebroek  Piet en Gea Wastenecker
  0525 - 631779
Klocklaan 9
Vrijdag 8 maart 10.00 - 21.00 uur

Oldemarkt  Janny Bouwer - Muis    0561 - 452171
in “de Ontmoeting”, Marktplein 9
Zaterdag 9 maart 10.00 - 16.00 uur

Oud- Beijerland  Ariena Troost    06 - 81170331
Wolweversweg 15
Maandag 4 maart 10.00 - 21.00 uur
Dinsdag 5 maart 10.00 - 17.00 uur

Pernis   Janny van der Kuil    010 - 4164698
Burgemeester van Esstraat 189
Dinsdag 5 maart van 10.00 - 20.00 uur
Woensdag 6 maart van 10.00 - 16.00 uur

Putten   Gerda Klok    0341 - 361257
Harderwijkerstraat 91
Donderdag 7 maart 11.00 - 17.00 uur

Rijssen  St. C.I.H.I.    0548 - 515122 
Jan en Riek Schelhaas
Lindenlaan 5
Woensdag 6 en donderdag 7 maart 
14.00 - 17.00 uur na tel. overleg.

Rijssen  Wilma Mensink    0548 - 522525
Pastoor Petersstraat 49
Donderdag 7 maart 09.00 - 12.00 uur na tel. 
overleg.

Schiedam  Mevr. Fekade - Vermeer  
  06 - 52097249
Esdoornlaan 12
Maandag 4 t/m vrijdag 9 maart na telefonisch 
overleg

Staphorst  Mevr. van der Heide    038 - 3866996
In Gereformeerde Kerk “De Bron”, Churchilllaan 2
Donderdag 21 maart 13.00 - 18.00 uur 

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

Surhuisterveen  Mevr. J. van der Hoek  
  0512 - 362896 Munnikestraat 7  
Woensdag 6 en vrijdag 8 maart 10.00 - 17.00 uur
Donderdag 7 maart 10.00 - 21.00 uur

Urk  Judith de Boer    06 - 20372449
Kuil 16
Vrijdag 8 maart 10.00 - 12.00 en 14.00 - 17.00 uur 

Venlo  Mevr. W. Botman - Karthaus  
  077 - 3544883
Helbeek 62
Zaterdag 9 maart 11.00 - 15.00 uur

Vlaardingen  Mary Peters    010 - 4750937
Kraanvogellaan 156
Zaterdag 9 maart 10.00 - 14.00 uur

Voorburg  Barbara en John Roeloffs  
  070 - 7442767
Appelgaarde 231
Vrijdag 8 maart 15.30 - 18.00 uur
Ma. 4 t/m do. 7 en za. 9 maart en na tel. overleg.

Wijk bij Duurstede  Flora van Meggelen  
  0343 - 750249
Birkastraat 47
Maandag 4 t/m zaterdag 9 maart na tel. overleg.

Wijk en Aalburg  Toos Vos - Tissing  
  0416 - 697272
Kortestraat 24
Vrijdag 8 maart 14.30 - 17.30 uur

Winschoten  Dinie Nobbe    0597 - 541874
P. C. Hooftlaan 131
Dinsdag 5 maart 10.00 - 20.00 uur

Zaandam  Mevr. E.D. Middelhoven - Rem  
  075 - 6706035
Stadskwekerij 12
Maandag 4 t/m zaterdag 9 maart 
14.00 - 18.00 uur na tel. overleg.

Zoetermeer  Mevr. H. van West de Veer  
  079 - 3166074
Annaplaats 3
Dinsdag 5 en zaterdag 9 maart 10.00 - 16.00 uur

Zoetermeer  Chris de Roo    06 - 51535472
Parelgrijs 44
Zaterdag 9 maart 11.00 - 17.00 uur

Zwaagwesteinde / De Westereen  Saakje en Feije 
van der Meulen    0511 - 442099
In: ’De Kazerne’, Molenweg 17   
Woensdag 6 en donderdag 7 maart 
13.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8 maart 09.30 - 17.00 uur

Zwartsluis  Mevr van der Heide    038 - 3866996
Gebouw “de Poort”, Geref. Kerk
Singel 16
Donderdag 7 maart van 13.00 - 18.00 uur

Zwolle  Marja Hendriks    038 - 4659577
Van Echtenmarke 4
Woensdag 6 maart 10.00 - 17.30 uur

Turnhout (België)  Liliane Van Autryve  
  0032 (0) 486 17 05 33
Oude Dijk 138
Dinsdag 5 maart 14.00 - 19.00 uur
Woensdag 6 maart 14.00 - 17.00 uur



Elke vrijdag: 
gebedsuur in Nijkerk
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 
en bidden met elkaar voor Israël, voor 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. Of u nu toe-
vallig in het Israëlcentrum bent of specifiek komt voor 
het gebedsuur: u bent van harte welkom aan de Henri 
Nouwenstraat 34 in Nijkerk.

Bij expositie Licht in de nachten van Israël

Boeiende lezingen Otto de Bruijne 
Otto de Bruijne exposeert tot en met 4 mei in het Israël-
centrum in Nijkerk. De expositie heet Licht in de nachten 
van Israël en vertelt het verhaal van Jakob – Israël – die 
in de nacht een ladder zag en aangevallen werd door een 
man.

U kunt de tentoonstelling elke dag (behalve zon- en feest-
dagen) van 10.00 tot 16.00 uur bekijken. Maar nog veel 
interessanter is het als u van de kunstenaar zelf hoort welke 
verhalen en ideeën schuilgaan achter de schilderijen! Daar-
om komt Otto de Bruijne drie keer naar het Israëlcentrum 
om zijn kunstwerken toe te lichten. In een boeiende lezing 
vertelt hij welke Bijbelverhalen u kunt zien in de schilde-
rijen, welk thema hij wil benadrukken en wat we kunnen 
leren van het Bijbelgedeelte.

U bent van harte welkom op:
·  vrijdag 12 april om 13.00 uur
·  dinsdag 30 april om 13.00 uur (meivakantie)
·  zaterdag 4 mei om 13.00 uur

»  Zowel de expositie als de lezingen zijn gratis te be-
zoeken. Voor de lezingen is het vanwege de beperkte 
ruimte wel noodzakelijk dat u zich van tevoren aan-
meldt: cvi.nl/otto of 033-2458824.

actief Voor al le act iviteiten geldt:  Deo volente

israël

Israël Thema Talks 12 en 23 maart, Nijkerk

Meer leren over Israël
Voor iedereen die meer wil leren over Israël zijn er de Israël Thema Talks in Nijkerk! 
Dit voorjaar staan er nog twee interessante studiedagen op het programma.

Foto’s: O. de Bruijne

Dinsdag 12 maart
17.00 uur: Benjamin Philip: 
Wat Joden en christenen bindt
Als er één iemand is die weet wat het is om als Jood brug-
gen te bouwen naar christenen, dan is het wel Benjamin 
Philip. In deze Thema Talk vertelt hij over zijn persoonlijke 
motivatie om zich in te zetten voor een betere wereld.
19.30 uur: Hanna Luden: 
Israël in aanloop naar de verkiezingen
In april vinden er weer verkiezingen plaats in Israël. Hanna 
Luden is directeur van het Centrum Informatie en Docu-
mentatie Israël (CIDI) en maakt de balans op. Wat kunnen 
we voor, tijdens en vooral na de verkiezingen verwachten

Zaterdag 23 maart
10.30 uur: Ds. Kees van Velzen: 
Romeinen 11, geworteld en geënt

Romeinen 11 is een bekend hoofdstuk, zeker als het om 
Israël gaat. Paulus schrijft er over wortelen en enten. Wat 
dat precies betekent, ontdekte ds. Kees van Velzen toen hij 
op bezoek was bij een bevriende teler.
13.00 uur: Sara van Oordt-Jonckheere: 
Do’s en don’ts in het Israëldebat
Hoe ben je op feestjes, in je kerk en online een goede am-
bassadeur voor Israël, en maak je het toch al gepolariseerde 
Israëldebat niet alleen maar nóg erger? Leer tijdens deze 
Thema Talk wat je vooral niet moet zeggen, en belangrij-
ker: wat je wel kunt doen!

Locatie: Israëlcentrum, Henri Nouwenstraat 34, 
Nijkerk
Kosten: E 10,- per studiedag 
Aanmelden en info: cvi.nl/thematalks of 033-2458824
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Zomertentoonstelling 2019

Expeditie Israël, op 
reis door het land 
van de Bijbel
Na onze drukbezochte expositie Wereldwonder Israël, 
zijn de voorbereidingen voor de nieuwe zomer-
tentoonstelling in volle gang. Eeuwenlang hebben 
mensen rondgetrokken door het land Israël. Om de 
Bijbelse plaatsen te bezoeken, om te genieten van de 
prachtige natuur en architectuur, om rond te lopen 
in het land dat God gegeven heeft aan Zijn volk 
Israël. Met de nieuwe zomertentoonstelling Expeditie 
Israël nemen we je mee door dit land. Langs belang-
rijke Bijbelse plaatsen met elk hun eigen verhaal. De 
verhalen uit de Bijbel worden verbonden met deze 
tijd. Vanaf 1 mei kan je mee op reis! | Foto: CvI 

» Meer info op cvi.nl/expeditie.

Nodig een spreker uit

Ds. Oscar Lohuis: 
‘Bekering van 
hoogmoed’
Een van de sprekers van Christenen voor Israël  
is ds. Oscar Lohuis. U kent hem wellicht al van  
artikelen in deze krant, maar hij is ook een begaafd 
spreker en u kunt hem uitnodigen om eens bij u in  
de buurt te komen spreken via cvi.nl/sprekers.

15 tot 17 maart

Israëlweekend in 
Vierhouten
Een boeiende conferentie over wat de Bijbel leert over 
Israël, dat is wat Christenen voor Israël van 15 tot 17 
maart organiseert in het pittoreske Vierhouten. 

Gun uzelf een inspirerend, leerzaam weekend op de 
mooie Veluwe in het gastvrije hotel ’t Vierhouterbos. 
Tijdens het weekend spreekt ds. Kees Kant over de 
vervangingstheologie en het antisemitisme binnen de 
kerken en over de vraag waarom Joden moeite hebben om 
te geloven in Jezus als hun Messias. Peter Pellemans zal 
spreken over de vervulling van profetieën in deze tijd en 
over de vraag ‘waarom Jeruzalem?’

Praktische informatie
U kunt al vanaf E 175,75 all-in deelnemen aan dit week-
end. Verlenging tot na het ontbijt op maandag 18 maart 
kost E 40,- (overnachting + twee maaltijden). Als daggast 
bent u na aanmelding van harte welkom. Voor de zater-
dag kost dit is inclusief deelname aan het programma, 
koffie, thee en lunch E 29,50. De zondag met een diner 
kost E 49,75. | Foto: Vierhouterbos

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

Films en documentaires 
in het Israëlcentrum

De films zijn gratis toegankelijk en aanmelden is niet 
nodig. Bekijk het programma hieronder. Een volledige 
beschrijving van de films vindt u op cvi.nl/israelcentrum. 

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

Tov!Club Magazine over helden
Abraham, Jozua en David: allemaal belangrijke Bijbelse personen. Dit jaar zijn zij het onder-
werp van de Tov!Club magazines. In de komende Tov! staat de held Jozua centraal. Onder 
zijn leiding trok het volk Israël het land Kanaän binnen. Ook in deze tijd zijn er Israëlische 
oorlogshelden. Een voorbeeld daarvan is Doron Almog. Wil je meer weten over deze held, 
over archeologische vondsten in Jericho of wil je een wijze les leren van een rabbijn? Lees dan 
de nieuwe Tov! die begin maart op de mat valt. 

»  Ben je nog geen lid? Ga dan naar de website: tovclub.nl/word-gratis-lid om je aan te melden 
voor een gratis abonnement.

Nog drie weken in de maand maart vertonen we dagelijks interessante films en documentaires die iets 
met Israël te maken hebben in het Israëlcentrum in Nijkerk. Naast de expositie van Otto de Bruijne en  
de Israëlwinkel een leuke reden om naar Nijkerk te komen.

10 tot 12 mei

Bijbelstudieweekend
met HenkBinnendijk
Christenen voor Israël organiseert van 10 tot 12 
mei een Bijbelstudieweekend met Henk Binnen-
dijk in conferentiecentrum De Kroeze Danne in 
Ambt Delden.

Tijdens dit weekend zal Henk Binnendijk Bijbelstu-
dies verzorgen over de plaats van Israël in Gods hart. 
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. | Foto: CvI

Praktische informatie
Dit weekend is bedoeld voor deelnemers van 20 tot 45 
jaar. Deelnemen kan vanaf E 139 all-in. 

»  Meer informatie en het opgaveformulier vind je op 
cvi.nl/bijbelstudieweekend of bel 033-2458824.

Oscar Lohuis: “Als christenen 
het over Joden en over Israël 
hebben, is vaak het enige wat 
zij daarover vinden dat de 
Joden zich moeten bekeren 
en tot geloof in Jezus moeten 
komen. Wij beseffen niet dat 
we ons als christenen ook 
moeten bekeren van onze 
hoogmoedige houding ten 
opzichte van Israël. Eeuwen-

lang heeft de kerk gedacht dat wij nu het nieuwe, gees-
telijke Israël waren geworden en dat de uitverkiezing 
van Israël voorbij was gegaan sinds Christus. Dat is niet 
wat de Bijbel leert. Op dit gebied hebben wij als kerk 
opnieuw een reformatie in de leer, in denken en hande-
len nodig. Bekering van hoogmoed ten opzichte van 
Israël.” | Foto: CvI

»  Kijk op cvi.nl/sprekers voor een compleet aanbod aan 
sprekers en een formulier om een spreker uit te nodigen.
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Excursies Amsterdam, Zwolle en Antwerpen

Sporen van Joods leven ontdekken

3 april en 2 mei

Joods Antwerpen verkennen
U reist op eigen gelegenheid naar station Antwerpen Centraal. Vandaar gaan we te voet 
door de Joodse wijk naar de synagoge die we uitgebreid bekijken. De rabbijn geeft ons 
uitleg over de Joodse feesten en u kunt uiteraard al uw vragen stellen. Daarna wandelen 
we door de Joodse wijk naar het gerenommeerde restaurant Hoffy’s waar een koosjer 
driegangendiner klaar staat. Tijdens het diner krijgen we uitleg over de koosjere keuken.
•   data: woensdag 3 april en donderdag 2 mei van 14.30 tot 19.15 uur
•   prijs: E 39,50

»  Reservering en verdere info via cvibelgie@gmail.com, 06-39150052  
of +32-486440862.

Lezers aan het woord
Nieuwsgierigheid is de redactie van dit blad niet vreemd. Eigenlijk zouden wij 
wel eens willen weten wat u van deze krant en vooral van Israël vindt, en dat 
zouden we met de lezers van deze krant willen delen. 

Als het over de krant Israël Aktueel gaat zijn we benieuwd: heeft u een favoriete rubriek? 
Leest u liever een interview, korte nieuwtjes of een politieke analyse? Of als u meer een 
doener bent dan een lezer: gaat u mee op excursie of bezoekt u een lezing?

Onze krant heet niet voor niks Israël Aktueel. Dus wij horen graag: wat heeft u met Isra-
el? Hoe is dat zo gekomen? Wat motiveert u als het om Israël gaat? En bent u misschien 
al eens in Israël geweest of van plan te gaan?

»  Als u dit met ons én onze lezers wilt delen, bel of mail ons dan! We zijn te bereiken 
via 033-2458824 of krant@cvi.nl.

In de komende maanden organiseert 
Christenen voor Israël weer interes-
sante excursies! Ga mee en ontdek 
het heden en verleden van Joods 
Nederland.

Excursies Joods Amsterdam
Onder leiding van rabbijn Shmuel Katz 
en Marianne Glashouwer gaan we op 
ontdekkingstocht naar het Jodendom in 
onze hoofdstad vandaag de dag, maar we 
vinden daarin ook sporen van het Joden-
dom van vroeger.
•   data: dinsdag 21 mei en woensdag 10 

juli van 13.00 tot 17.00 uur

•   prijs: E 15,- (inclusief koffie en thee, 
exclusief benodigde tramrit tijdens 
excursie)

•   optioneel: diner in Israëlisch restaurant 
na afloop à E 30,- 

Excursie Joods Zwolle
Aan de Samuel Hirschstraat staat de 
prachtige synagoge van Zwolle. Maar 
hoe ziet deze er van binnen uit? En welke 
sporen van Joods leven zijn er nog meer 
te vinden in de Hanzestad?
•   datum: dinsdag 4 juni van 13.00 tot 

17.00 uur
•   prijs: E 15,-

»  Aanmelden en meer info:  
cvi.nl/excursies of 033-2458824

Interieur van de synagoge in Antwerpen. | Foto: Lucid

We hopen u te ontmoeten!

Israëlvriendendagen 2019
Samenzang, Bijbelstudie en ontmoeting, dat zijn de belangrijkste ingrediënten 
voor de Israëlvriendendagen 2019! Vier gezellige dagen voor alle Israëlvrienden 
in Nederland. Ontmoeten we u ook?

Tulpenactie
Ook komend najaar hopen we weer naar 
Israël te reizen om door het hele land 
tulpenbollen uit te delen als teken van 
vriendschap van Nederlandse christenen. 
Bij deze krant treft u een tulpenfolder 
aan waarin u alles leest over deze mooie 
actie. Folder gemist? Kijk dan op  
cvi.nl/tulpenactie.

Tijdens deze dagen komen we met heel 
veel vrienden van Israël samen om God 
te aanbidden en te horen over Gods 
machtige daden. Hij is trouw aan Zijn 
volk, en dat vieren we!

Programma
Er zijn korte Bijbelstudies van onder 
meer ds. Willem J.J. Glashouwer en ds. 
Henk Poot, koor- en samenzang met  
het Holland-Koor onder leiding van  
Jan Quintus Zwart en muziek van Chloë 
Elsenaar (viool), Kees de Bruin (piano) 
en Ronald IJmker (orgel). Tijdens het 
programma is er ook volop gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten en de gezellige 
Israëlmarkt te bezoeken.

Sneek
Zaterdag 11 mei van 13.00 tot 17.00 uur 
Grote of Martinikerk

Vianen
Zaterdag 18 mei van 13.00 tot 17.00 uur 
Grote Kerk.

Schiedam
Zaterdag 1 juni van 13.00 tot 17.00 uur 
Grote of Sint Janskerk.

Hoogeveen
Zaterdag 22 juni van 13.00 tot 17.00 uur 
Oosterkerk.

Kaarten reserveren
Een kaartje voor de Israëlvriendendag 
kost E 5,- (inclusief koffie/thee). Is dit 
voor u een probleem en wilt u er toch 
graag bij zijn? Laat het ons weten, want 
we vinden het fijn dat u er bent!

»  Aanmelden of meer info:  
cvi.nl/vriendendagen of 033-2458824.

Foto: Carel Schutte
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Sponsordiner Putten
De interkerkelijke werkgroep Hart voor Israël in Putten 
zet zich al geruime tijd in voor de organisatie Aleh, 
Israëls grootste zorgnetwerk voor meervoudig gehandi-
capte kinderen. De eerstvolgende activiteit is het jaar-
lijks terugkerende Sponsordiner in De Aker in Putten 
op vrijdag 22 maart. Er zal een heerlijk viergangendiner 
(deels in buffetvorm) worden geserveerd voor € 33,50. 
Op een gezellige manier kunt u gebruik maken van een 
lekkere maaltijd en tegelijkertijd het werk van Aleh 
steunen.

»  Komt u ook? Meld u dan vóór 18 maart aan bij Drikus 
Lubbertsen, hlubbertsen@solcon.nl of 0341-357146. 
Betaling bij aanvang uitsluitend contant. De inloop is 
vanaf 18.00 uur en het diner start om 18.30 uur.

Jongeren en studenten in Israël worstelen met eenzaamheid, depressie en gevoelens van doelloosheid. Ze moeten van alles, 
willen erbij horen en ervaren een enorme druk. Ze gaan op zoek en verdoven de pijn met drugs, concerten en festivals. Op 
die festivals wordt vaak een illusie voorgehouden van onvoorwaardelijke liefde, een groep waar je je bij kan aansluiten en 
geluk. Maar het is een illusie en vaak grijpen de jongeren daarom alleen maar naar meer drugs.

Festivalgangers een alternatief voor drugs bieden

Zijspoor wordt juiste pad

De organisatie Zijspoor trekt naar de festivals en zoekt 
de jongeren en oudere festivalgangers op. Zijspoor biedt 
een alternatief voor drugs: een positieve kijk op Joodse 
identiteit, acceptatie van wie je bent, en de Bijbel en  
het Jodendom als echte bron van zingeving. Dit is  
wat een festivalganger zelf zegt over Zijspoor:

Overal hoor je de luide muziek vanaf het podium en zie je 
jongeren op het ritme van de muziek dansen. In de tent van 
Zijspoor doen een paar jongens gebedsriemen om. Vlak voor 
de tent heeft een stel een verhitte discussie. Hij roept “Ik ben 
een Jood, begrijp je?!” De man loopt de tent binnen en roept: 
“Ik wil gebedsriemen omdoen”. Maar hij moet wachten, want 
alle riemen zijn in gebruik. Als er dan een paar beschikbaar 
is, weet hij zich er geen raad mee. Hoe doe je die dingen om? 
Zijn vriendin vindt het amusant en maakt foto’s met haar 
telefoon. De man vertelt zijn verhaal. “Ik was dertien toen ik 
in Israël kwam, met een hele groep. We werden besneden en 
deden bar mitswa met de rabbijn bij de Klaagmuur. Maar 
sindsdien heb ik geen gebedsriem meer gebruikt of een rabbijn 
gesproken. Maar ik ben een Jood!” Hij leest ‘Shema Yisrael’ 
(hoor Israël). Ook zijn vriendin ziet nu dat het hem menens is. 
“Je hebt geen idee wat dit voor me betekent”, murmelt hij met 
onvaste stem. “Niet meer sinds ik bar mitswa was... Ik wil de 
gebedsriemen om.”

BIJ U THUIS
KIES UW KEUKEN 

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

KEUKEN KOMT. 

U KIEST DE MATERIALEN 
WAARMEE WIJ TER PLEKKE HET

3D-ONTWERP MAKEN. 

WIJ MONTEREN UW KEUKEN EN 
STAAN OOK NA OPLEVERING 

GARANT VOOR KEUKENPLEZIER!

1 2 3

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

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

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

Zijspoor vraagt uw ondersteuning bij het inrichten van 
zijn festivaltenten: voor Joodse gebruiksvoorwerpen, 
tafels, stoelen en de tenten zelf. En idealiter een trailer 
waar alles in kan. Er blijkt enorm veel behoefte onder 
jongeren en festivalgangers aan echte zingeving, om meer 
te leren over het Jodendom. Zijspoor wil graag de festival-
gangers van het zijspoor op het juist pad brengen.

»  Helpt u mee? Uw bijdrage geeft jongeren  
toekomstperspectief. Maak uw bijdrage over op  
NL38 ABNA 0529 310 252 van Christenen voor  
Israël met de vermelding ‘Zijspoor’.

Ron Caras (met witte keppel) groeide op in een seculier gezin in Israël 
en zocht na zijn diensttijd naar spiritualiteit in India. Uiteindelijk her-
vond hij het Jodendom. Nu sluit hij aan bij de zoektocht van seculiere 
Joden en moedigt hen op festivals aan om zich weer te verbinden met 
de God van Israël. | Foto: Sideways (Zijspoor)
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Ons internationale werk

Tanzania:  
beginnen met gebed
Een wonderlijk verhaal. Zo mag je het ontstaan van 
Christenen voor Israël in Tanzania wel noemen. Ds. 
David Mbago zag op Youtube filmpjes van Christe-
nen voor Israël Internationaal. Dit raakte hem zó  
dat hij in 2017 onze tweejaarlijkse internationale 
conferentie in Jeruzalem bijwoonde. Terug in Tanza-
nia wist hij dat hij hier iets mee moest gaan doen  
in Tanzania.

Hij begon met gebed. Meerdere vrienden vroeg hij om te 
bidden om Gods leiding. Nog steeds verwacht hij alles van 
het gebed. Na verloop van enkele maanden waren er zes 
gebedsteams verspreid over het land en inmiddels zijn er 
in tien plaatsen gebedsteams. De internationale gebeds-
brief van Christenen voor Israël vertaalt hij in het Swahili 
en zijn teams sturen deze naar een groeiende kring van 
betrokkenen. Er zijn nu al vijfhonderd lezers. De gebeds-
teams gingen ook activiteiten ontwikkelen. Zo bezoeken 
zij voorgangers, organiseren ze Bijbelstudieavonden, en 
bezoeken ze zelfs gevangenissen waar ze praktische hulp 
bieden aan gevangenen. Er is veel openheid bij christenen 
in Tanzania voor Bijbelse informatie over Israël. Hierdoor 
is het werk het laatste jaar erg gegroeid.

De kerk waar David voorganger was werd bang dat hij 
een nieuwe kerk aan het stichten was. Ondanks dat hij 
dit krachtig tegensprak is hij in 2018 toch ontslagen. 
Dat was een zware klap voor David, zowel emotioneel 
als ook financieel. Toch aanvaardde hij dit en zag het 
als een teken van God dat hij door moest gaan. Zijn 
vrouw is secretaresse bij een onderwijsinstelling, zodat 
er maandelijks toch inkomen is. Vol ijver en geestdrift 
ging hij verder met de opbouw van het werk in Tanzania. 
Hij wordt daarin gesteund door zijn gebedsteams, die 
dagelijks voor hem bidden, en een team met toegewijde 
vrijwilligers. 
Hij heeft goede contacten met voorgangers en Bijbel-
scholen en afgelopen maand kon hij zo een tour orga-
niseren langs tien kerken verspreid over zes steden voor 
lezingen en Bijbelstudies over Israël. Vele honderden 
christenen en ook voorgangers hebben deze bijeenkom-
sten bijgewoond. De volgende stap is dat er een boekje 
over Israël in het Swahili vertaald gaat worden en dat 
ook sociale media ingezet gaan worden om christenen 
te bereiken over de plaats van Israël in ons christelijk 
geloof. We zijn de Heere enorm dankbaar voor zoveel ze-
geningen. Wilt u bidden voor David en zijn teams? (KK)

israël aktueel | maart 2019 

Israëlreizen

Lentereis
8 t/m 15 april E 1.375,-

Israël in vogelvlucht 1
29 april t/m 6 mei (vol) E 1.295,-

Hartlandreis
13 t/m 22 mei E 1.765,-

Israël in vogelvlucht 2
5 t/m 12 juni E 1.375,-

Isreality jongerenreis
22 t/m 31 juli E 995,-

Isreality jongerenreis
12 t/m 21 augustus E 995,-

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

Loofhuttenreis
16 t/m 24 oktober E 1.725,-

Israël in vogelvlucht 3
21 t/m 28 oktober E 1.395,-

»  Alle genoemde prijzen op basis van halfpension en verblijf in een tweepersoonskamer (bij de Isreality  
jongerenreizen verblijven we in drie- of vierpersoonskamers). Voor eenpersoonskamers geldt een toeslag.  
Wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de uitgebreide beschrijvingen van ons reisaanbod, inclusief  
dagprogramma, op relireizen.nl/cvi.

Een bijeenkomst van Christenen voor Israël in Tanzania. | Foto: CvI

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.

Met nieuwe Joodse arrangementen

Concert Hineni 
Symfonie Orkest 
Nunspeet
Het Hineni Symfonie Orkest geeft onder leiding van 
chef-dirigent Lubertus Leutscher op zaterdag 13 
april een concert in de Driestwegkerk, Driestweg in 
Nunspeet. Het belooft een verrassend en afwisselend 
programma te worden. Er worden ook nieuwe Joodse 
stukken ten gehore gebracht.

De arrangementen hiervoor zijn gemaakt door Anne van 
Brunschot, studente compositie en songwriting aan het 
conservatorium in Utrecht. Zij is zeer veelzijdig, bespeelt 
meerdere instrumenten, schrijft verhalen en sprookjes en 
was al op tienjarige leeftijd Nederlands voorleeskampioen. 
Aanvang concert 19.30 uur, zaal open: 19.00 uur. | Foto: HSO 

» Tickets en info op hinenisymfonieorkest.nl. 

Onze projecten: Hineni

‘Gezelligheid en 
lekkere maaltijd’
Daar zit hij, net als elke dag. Aan een tafeltje eet hij zijn 
warme maaltijd. Kalmpjes aan. Hij heeft geen haast. 
“Ik kom hier voor de gezelligheid”. Rustig eet hij verder. 
Maar als hij eenmaal iets meer vertelt, is de vraag wel 
of hij alleen voor de gezelligheid komt. Uit zijn verhaal 
spreekt armoede die het voor hem nodig maakt bij de 
gaarkeuken van Hineni aan te kloppen.

“Ik zat in de computers toen ik nog in Amerika woonde. 
Ik wilde erg graag naar Israël. Gewoon, daarom. Ik kende 
de taal niet, maar ik dacht, iedereen spreekt wel Engels, 
toch? En ik heb een goede opleiding. Eenmaal in Israël 
bleek het toch wel heel anders. De gebruiken, de manier 
hoe dingen werken, cultuur, het is echt heel anders. Alles 
geeft hier problemen. Alles is duur. Gewoon een aanslui-
ting voor verwarming, dat gaat dus niet ’gewoon’. Alles is 
ingewikkeld, duurt lang en vraagt een andere houding - 
meestal wat meer brutaliteit - dan wat ik gewend ben.”

Later vertelt Benjamin Philip, directeur van Hineni in 
Jeruzalem, dat deze man - hij heet Dan - echt arm is. 
“Hij zegt wel dat hij het kan betalen, maar feit is dat 
hij arm is - en te trots om dat te bekennen. Die trots is 
moeilijk in te slikken. Je denkt het wel te kunnen rooien 
in Israël, maar de werkelijkheid is hard. Vaak wachten 
juist de mensen uit de westerse landen te lang met het 
inschakelen van hulp. Ook voor deze mensen zijn wij er 
als Hineni.”

Oekraïnereizen

Bemoedigingsreis 1
4 t/m 11 mei E 850,- (all-in)

Bemoedigingsreis 2
22 t/m 29 juni E 850,- (all-in)

Bemoedigingsreis 3
12 t/m 19 oktober (herhalersreis) E 850,- (all-in)

Bemoedigingsreis 4
14 t/m 21 december E 850,- (all-in)

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

Bemoedigend, verrijkend en inspirerend

Reisaanbod 2019

Het Israëlcentrum in Nijkerk is een prachtig centrum. 
U kunt tijdens kantooruren en op zaterdag zo binnen-
lopen. U kunt de expositie bekijken, de Israëlwinkel 
bezoeken, gebruik maken van de gebedskamer of 
gewoon onder het genot van een gratis kopje koffie 
of thee een goed gesprek voeren met een van onze 
gastheren of -vrouwen of met andere Israëlvrienden 
die het centrum bezoeken. U bent van harte welkom!

Bezoek het  
Israëlcentrum



advertenties

Kies de reis uit die uw hart raakt 
en bezoek onze site!

Natuurreis in het voorjaar (11 dagen)

Zesdaagse Israëlreis (6 dagen)

Profetische Israëlreis (11 dagen)

Wandelreis Israël (10 dagen)

Israël ontspannend beleven (10 dagen)

Familiereis Woord & Beweging (10 dagen)

Verdiepingsreis Israël (11 dagen)

Bijbelse studiereis (9 dagen)

Verbindingsreis Israël (15 dagen)

Jongerenreis Israël (10 dagen)

Israël Bemoedigingsreis (9 dagen)

Singlereis Experience Israel (10 dagen)

Loofhuttenfeest met Jeruzalemmars (11 dagen)

Loofhuttenfeest met Yom Kippur (15 dagen)

Van Eilat naar Jeruzalem (8 dagen)

Ontdekkingsreis Israël & Jordanië (10 dagen)

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 

Knecht

Koning
Mens God

P.A. Slagter - 64 blz - 20x12,5 cm - 9789066944244 - € 5,50

AMEN Bijbelmagazine 

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

H.B. Slagter - 64 blz - 20x12,5 cm - 9789066944268 - € 5,65

Het voornemen van de eeuwen 

Getallen in de Bijbel Number in 
Scripture

e

e

Dr. E.W. Bullinger - 304 blz - 21x14,7 cm - 9789066943094 - € 18,00

 

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

 

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

  - verkrijgbaar in de boekhandel. 

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

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

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

Nieuw boek

Reis door de eindtijd

Het boek telt 247 blz. en kost 18 euro  
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9 maart 2019
Thoralezing: Pekoedé,  
Exodus 38:21-40:38
Haftaralezing: 1 Koningen 7:51-8:21

16 maart 2019
Thoralezing: Wajikrá,  
Leviticus 1:1-5:26
Haftaralezing: Jesaja 43:21-44:23

20 maart 2019
Ta’aniet Esther  
(Vastendag van Esther)

21 maart 2019, Poerim (Lotenfeest)
Thoralezing: Exodus 17:8-16

23 maart 2019
Thoralezing: Tsav, Leviticus 6:1-8:36
Haftaralezing: Jeremia 7:21-8:3, 9:22-23

30 maart 2019
Thoralezing: Sjeminí,  
Leviticus 9:1-11:47 
Haftarahlezing: 2 Samuël 6:1-7:17

Sprekers

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 E 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
09.30 uur: Oud-Beijerland: Lezing 

Heleen Bénard.  Locatie: Mara-
natha, Kerkstraat 57. Thema: 
Komst en wederkomst. 

20.00 uur: Nieuw-Vennep: Seminar 
ds. Henk Poot (1/3).  Locatie: Het 
Trefpunt, Hoofdweg 1318. Thema: 
Jezus, Johannes en Israël.

20.00 uur: Ossendrecht: Lezing Peter 
Pellemans.  Locatie: Protestantse 
Gemeente, Dorpstraat 10. Thema: 
Waarom Jeruzalem?

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 E 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 en 
uw God is mijn God.

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

Woensdag 13 maart
20.00 uur: Breda: Lezing Peter 

Pellemans.  Locatie: Marcuskerk, 
Hooghout 96. Thema: Waarom 
Jeruzalem?

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-
tistengemeente, Kerkstraat 120. 
Thema: Jozef, Jezus en Israël.

19.30 uur: Vaassen: Lezing ds. Willem 
J.J. Glashouwer.  Locatie: De 
Rank, Torenstraat 15. Thema: De 
tekenen van de tijden.

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.

Vrijdag 15 maart
19.30 uur: Urk: Israëlavond met ds. 

Henk Poot en Urker Mannen-
kwartet.  Locatie: Hervormde 
Kerk de Bron, Voorland 28. 
Thema: De Christus van Israël.

Maandag 18 maart
20.00 uur: Katwijk aan Zee: Seminar 

ds. Henk Poot (2/3).  Locatie: 
Vredeskerk, Baljuwplein 1. Thema: 
Jezus, Johannes en Israël.

Dinsdag 19 maart
14.30 uur: Doorn: Seniorenmiddag 

met Marianne Glashouwer. 
 Locatie: Koningshof, Kerkplein 1. 
Thema: Pesach en Pasen.

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

20.00 uur: Heerhugowaard: Lezing 
ds. Jaap de Vreugd.  Locatie: De 
Brink, Middenweg 168. Thema: 
Met Israël op weg naar de toe-
komst.

20.00 uur: Hemelum: Lezing ds. Kees 
van Velzen.  Locatie: Nicolaaskerk, 
De Klaster 2. Thema: Israël en de 
kerk, geënt op de edele olijf.

Woensdag 20 maart
19.45 uur: Elburg: Lezing ds. Henk 

Poot.  Locatie: Oosterkerk, Klaver-
plein 2. Thema: Jezus en Israël.

Donderdag 21 maart
19.30 uur: Muntendam: Seminar ds. 

Henk Poot (2/3).  Locatie: Bap-
tistengemeente, Kerkstraat 120. 
Thema: Jozef, Jezus en Israël.

20.00 uur: Venlo: Lezing ds. Kees 
van Velzen.  Locatie: Pinksterge-
meente Sion, Vossenerlaan 84. 
Thema: Uw volk is mijn volk en 
uw God is mijn God.

20.00 uur: Lelystad: Lezing ds. 
Jaap de Vreugd.  Locatie: Max 
het musje, Groene Velden 83. 
Thema: Met Israël op weg naar de 
toekomst.

20.00 uur: Dalfsen: Lezing ds. Oscar 
Lohuis.  Locatie: Nederlands 
Gereformeerde Kerk, Polhaarweg 
34. Thema: De verhouding tussen 
Israël en de kerk.

20.00 uur: ’s-Gravendeel: Lezing ds. 
Kees Kant.  Locatie: Hervormde 
Gemeente, Hendrik Hamerstraat 
1. Thema: Waarom het voor 
Joden zo moeilijk is om in Jezus te 
geloven.

20.00 uur: Geleen: Lezing Peter Pelle-
mans.  Locatie: Ontmoetingskerk, 
Emmaplein 50. Thema: De Joodse 
wortels van het christelijk geloof.

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 geworteld) 
en Sara van Oordt-Jonckheere 
(thema: Do’s and don’ts in het 
Israëldebat). Inschrijven E 10,- via 
cvi.nl/thematalks of 033-2458824.

Dinsdag 26 maart
19.45 uur: Lelystad: Lezing Heleen 

Bénard.  Locatie: De Pijler, Ketel-
meerstraat 90. Thema: Pesach, 
ongezuurde broden en eerste-
lingen.

20.00 uur: Oldemarkt: Seminar ds. 
Henk Poot (1/3).  Locatie: de Ont-
moeting, Marktplein 9. Thema: 
Israël en de Bijbel.

Woensdag 27 maart
10.00-15.30 uur: Nijkerk: Studiedag 

voor predikanten en voorgan-
gers met Dmitry Radyshevsky. 
 Locatie: Israëlcentrum, Henri 
Nouwenstraat 34. Thema’s: De 

missie van Israël, en: Kan Jezus 
Joden en christenen verenigen? 
Kosten: E 17,50. Opgave via cvi.
nl/studiedagen of 033-2458824.

19.30 uur: Ooltgensplaat: Lezing 
Marianne Glashouwer.  Locatie: 
Elthato, Zuid Achterweg 27. 
Thema: Rust vinden bij God in 
deze drukke wereld.

19.30 uur: Enschede: Seminar ds. 
Henk Poot (1/3).  Locatie: Bethel-
kerk, J.H. Boschstraat 30. Thema: 
Abraham, de vriend van God.

20.00 uur: Roermond: Lezing Peter 
Pellemans.  Locatie: Ontmoe-
tingscentrum, Minderbroeders-
singel 15 F. Thema: De Joodse 
wortels van het christelijk geloof.

20.00 uur: Tholen: Lezing ds. Kees 
van Velzen.  Locatie: De Wingerd, 
Nieuwe Pad 1. Thema: Geënt op 
de edele olijf.

Donderdag 28 maart
19.30 uur: Muntendam: Seminar ds. 

Henk Poot (3/3).  Locatie: Bap-
tistengemeente, Kerkstraat 120. 
Thema: Jozef, Jezus en Israël.

20.00 uur: Heerenveen: Seminar ds. 
Kees van Velzen (1/3).  Locatie: 
Trinitas, Coehoorn van Scheltin-
gaweg 1. Thema: Uw volk is mijn 
volk en uw God is mijn God.

20.00 uur: Winsum: Lezing ds. Kees 
Kant.  Locatie: Anna Tsjerke, 
Spannumerdyk 5. Thema: De 
terugkeer van het Joodse volk 
naar het beloofde land.

Maandag 1 april
20.00 uur: Katwijk aan Zee: Seminar 

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

Dinsdag 2 april
20.00 uur: Oldemarkt: Seminar ds. 

Henk Poot (2/3).  Locatie: de Ont-
moeting, Marktplein 9. Thema: 
Israël en de Bijbel.

20.00 uur: Oudega: Lezing ds. Kees 
van Velzen.  Locatie: De Bining, 
Buorren 31. Thema: Geënt op de 
edele olijf.

20.00 uur: Grave: Lezing Peter 
Pellemans.  Locatie: Protestantse 
Kerk, Bagijnenstraat 1. Thema: De 
Joodse wortels van het christelijk 
geloof.

Woensdag 3 april
19.30 uur: Enschede: Seminar ds. 

Henk Poot (2/3).  Locatie: Bethel-
kerk, J.H. Boschstraat 30. Thema: 
Abraham, de vriend van God.

20.00 uur: Groningen: Lezing ds. Kees 
van Velzen.  Locatie: Immanu-
elkerk, Overwinningsplein 1. 
Thema: Geënt op de edele olijf.

Donderdag 4 april
19.30 uur: Daarlerveen: Lezing Heleen 

Bénard.  Locatie: PKN de Schoof, 
Brugstraat 10. Thema: Van Pesach 
naar Pasen.

20.00 uur: Heerenveen: Seminar ds. 
Kees van Velzen (2/3).  Locatie: 
Trinitas, Coehoorn van Scheltin-
gaweg 1. Thema: Uw volk is mijn 
volk en uw God is mijn God.

Maandag 8 april
14.00 uur: Vlissingen: Lezing voor 

KBO-PCOB met Marianne 
Glashouwer.  Locatie: Woonzorg-
centrum Ter Reede, Vredehoflaan 
370. Thema: Het Joodse gezinsle-
ven en de Joodse vrouw.

Dinsdag 9 april
20.00 uur: Oldemarkt: Seminar ds. 

Henk Poot (3/3).  Locatie: de Ont-
moeting, Marktplein 9. Thema: 
Israël en de Bijbel.

20.00 uur: Alblasserdam: Lezing ds. 
Kees Kant.  Locatie: ’t Scheepke, 
Rijnstraat 434. Thema: De grote 
betekenis van Israël voor deze 
wereld.

Woensdag 10 april
19.30 uur: Enschede: Seminar ds. 

Henk Poot (3/3).  Locatie: Bethel-
kerk, J.H. Boschstraat 30. Thema: 
Abraham, de vriend van God.

Donderdag 11 april
19.30 uur: Putten: Lezing Heleen 

Bénard.  Locatie: De Aker, Fon-
tanusplein 2. Thema: Van Pesach 
naar Pasen.

20.00 uur: De Bult: Lezing ds. Henk 
Poot.  Locatie: Hotel Huis ter 
Wolde, Onderduikersweg 6a. 
Thema: Jezus en Israël. 

20.00 uur: Oud-Beijerland: Lezing ds. 
Oscar Lohuis.  Locatie: Evangeli-
sche Gemeente Hoeksche Waard, 
Polderlaan 1. Thema: Redenen om 
Israël te steunen.

Vrijdag 12 april
09.30 uur: Bodegraven: Lezing 

Heleen Bénard.  Locatie: Het 
Anker, Oude Markt 1. Thema: 
Pesach met een gedekte tafel.

Dinsdag 16 april
19.30 uur: Vaassen: Lezing ds. Willem 

J.J. Glashouwer.  Locatie: De 
Rank, Torenstraat 15. Thema: De 
twaalf artikelen over Israël. 

Donderdag 18 april
20.00 uur: Heerenveen: Seminar ds. 

Kees van Velzen (3/3).  Locatie: 
Trinitas, Coehoorn van Scheltin-
gaweg 1. Thema: Uw volk is mijn 
volk en uw God is mijn God.

Muziek

Vrijdag 5 april
19.30 uur: Voorthuizen: Zingen voor 

Israël.  Met Vox Vivendi, Man-
nenkoor Euterpe en ds. Kees van 
Velzen.  Locatie: Gereformeerde 
Kerk, Hoofdstraat 142.

Zaterdag 13 april
19.30 uur: Nunspeet: Concert Hineni 

Symfonie Orkest.  Locatie: 
Driestwegkerk, Driestweg 4. Info 
en kaarten: www.hinenisymfonie-
orkest.nl.

Overig

Tot en met 9 maart
10.00-16.00 uur: Middelburg: Ten-

toonstelling Wereldwonder 
Israël.  Locatie: Calvijn College, 
Sir Winston Churchilllaan 8. 
Gratis te bezoeken op maandag 
t/m vrijdag van 10.00 tot 14.00 
uur. Elke zaterdag en van 4 t/m 
9 maart van 10.00 tot 16.00 uur. 
Groepen van tevoren afspreken 
via educatie@cvi.nl.

Woensdag 3 april
14.30-19.15 uur: Antwerpen, België: 

Excursie Joods Antwerpen. 
 Kosten: E 39,50. Reserveren: 
cvibelgie@gmail.com, 06-39150052 
of +32-486440862.

Tot en met 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).

Extern

Dinsdag 19 maart
19.30 uur: Amersfoort: Informatie- en 

verootmoedigingsbijeenkomst. 
 Met Dirk van Genderen, Gerrit 
Keunen, Kees de Vreugd (piano). 
 Locatie: De Brugkerk, Schuilen-
burgerweg 2. 

Vrijdag 22 maart
18.30 uur: Putten: Sponsordiner voor 

Aleh.  Locatie: De Aker, Fontanus-
plein 2. Organisatie: Interkerke-
lijke werkgroep Hart voor Israël, 
Putten. Kosten: E 33,50. Aanmel-
den tot 18 maart via hlubbert-
sen@solcon.nl of 0341-357146.

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  
 29 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 Ne-
derland 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 (penningmeester), 
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 creatief en digitaal bureau, 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. 

colofon

israël aktueel | maart 2019 
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De kwaliteitskrant van christelijk Nederland

Voor € 7,- 
5 weken 
de krant

7,5 week 
digitaal 
gratis

Ga naar 
nd.nl/nu

Wordt het 
na 75 jaar 

niet eens tijd 
dat u de 

kwaliteitskrant
van christelijk 

Nederland leert 
kennen?



What’s your reality?

ISREALITY.NL
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Isreality komt met iets nieuws: het Isreality Verdiepingsweekend!  
Waarom jij hierheen wilt? We geven je vijf redenen.

1. Kleinschaliger 
We organiseren al twaalf jaar toffe 
jongerenweekenden, maar het Ver-
diepingsweekend is nét een beetje 
anders. Dit weekend heeft namelijk 
een maximaal aantal deelnemers van 
30 personen, waardoor het kleinscha-
liger en persoonlijker is.

2. Dieper
Bij Isreality houden we wel van een 
goede Bijbelstudie en tijdens het 
Verdiepingsweekend zullen we extra 
diep gaan. We willen leren van wat 
de Bijbel zegt over God, over Zijn 
volk Israël en over ons.

3. Persoonlijker
In het eerste Verdiepingsweekend 
staat een inspirerend persoon uit de 
Bijbel centraal: Abraham! Abraham 
is een groot voorbeeld. Wat maakt 
Abraham nou zo bijzonder? Wat laat 
het verhaal van Abraham zien over 
Gods masterplan? En wat kunnen 
wij van Abraham leren voor ons 
persoonlijke leven?

4. Goedkoper
Goedkoper vind je het nergens 
anders: een all-in weekendje weg 
voor maar € 59,-. Voor die paar tien-
tjes kun jij genieten van het mooie 
Lunteren (bij Ede), leren van en over 
de geloofsheld Abraham en chris-
telijke jongeren uit heel Nederland 
ontmoeten.

5. Gezellig(er)
Als je al wel eens eerder op één van 
de Isreality jongerenweekenden ge-
weest bent, dan weet je hoe gezellig 
die zijn. En daar gaan we lekker mee 
door! ;) Doe jij ook mee?
Kijk voor meer info & aanmelden op 
isreality.nl/weekend. Meld je snel 
aan, want vol = vol!

Isreality Verdiepingsweekend

 

Agenda 2019
 

Isreality Verdiepingsweekend - 
Bijbelstudieweekend voor  
jongeren
 

Thema: 

Abraham, een sprong in het diepe

12-14 april | Lunteren | € 59,-

Kijk voor meer info & aanmelden op: 

isreality.nl/weekend

Isreality jongerenreizen naar Israël
•   Maandag 22 t/m woensdag 31 juli

•   Maandag 12 t/m woensdag 21 augustus

Kijk voor meer info & aanmelden op: 

isreality.nl/reizen

Magazine
Yes! Het nieuwe Isreality Magazine 
komt uit in maart! Een tof maga-
zine voor jongeren vol met leuke 
interviews, Bijbelstudies, recepten 
en nog veel meer. En het is hele-
maal gratis! Het enige wat je hoeft 
te doen is lid worden van Isreality. 
En da’s ook gratis. ;-) 

» Isreality.nl/lid

“Jeruzalem is de 

snelstgroeiende 

toeristenbestemming 

van de wereld."

Nieuw

Steeds meer toeristen in Jeruzalem 
Steeds meer mensen schijnen zich te realiseren hoe tof Israël is, want het land had vorig jaar weer 
een recordaantal toeristen! We zetten het even op een rijtje: 

Aantal toeristen 
Van januari tot en met december 
2018 bezochten 4,1 miljoen toeristen 
Israël. Dit is 14 procent meer dan 
in 2017 en 42 procent meer dan in 
2016. 
 
Groei in toerisme 
In 1978 bezochten één miljoen 
toeristen Israël, zestien jaar later 
(in 1994) twee miljoen. Het duurde 
nog eens 23 jaar (in 2017) om de drie 
miljoen toeristen te halen. Maar nu, 
nog geen twee jaar later, zijn het er 
al vier miljoen! 
 

Omzet van toerisme 
De toeristische sector leverde 
in 2018 zo’n 5,1 miljard euro aan 
omzet op, goed voor de Israëlische 
economie. 
 
Afkomst van toeristen 
De meeste toeristen die Israël 
bezoeken komen uit: 
 
• Verenigde Staten 
• Frankrijk 
• Rusland 
• Duitsland 
• Verenigd Koninkrijk 
• Italië 

Jeruzalem 
EuroMonitor, een bekend markton-
derzoeksbureau, noemde Jeruzalem 
in 2018 de snelstgroeiende toeristen-
bestemming van de wereld. 
 
Imago 
Volgens de Israëlische minister van 
Toerisme Yariv Levin is deze groei 
in toerisme niet alleen goed voor de 
economie, maar ook voor het imago 
van Israël.

»  En jij? Wanneer ga jij naar Israël? 
Voor maar € 995,- kun jij voor tien 
dagen naar Israël met Isreality!  
Check voor alle info, superlage 
prijzen, data & aanmelden:  
isreality.nl/reizen!

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