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’Mijn voorstel is dat  
Israël het gebied tussen  
de Palestijnse steden  
annexeert.’ 

»  Interview op p. 12-13

Druzische arts 
geëerd
Dokter Salman Zarka, een druzische Is-
raëli, mag tijdens de plechtigheid tijdens 
Onafhankelijkheidsdag een toorts ontste-
ken. Die eer krijgt hij voor zijn inzet om 
gewonde Syriërs te helpen. Dr. Zarka is 
directeur van het medisch centrum Ziv in 
Safed, maar in 2013 richtte hij een veld-
hospitaal langs de Syrische grens op om 
gewonden te helpen.

Oproep voor vrede

Khalaf Ahmad Al Habtoor, een miljardair 
uit de Verenigde Arabische Emiraten, deed 
afgelopen maand een oproep via een video 
op Twitter om vrede te sluiten met Israël. 
“Israël is geen vijand. Samenwerking zou 
iedereen voordeel opleveren.” | Foto: Youtube

Leven in Gaza

De haven van Gaza biedt een kleurrijk 
beeld van een levendige stad. Alle bericht-
geving over het conflict met Hamas wekt 
misschien de indruk dat de Gazastrook 
één groot terreurnest is, maar de werke-
lijkheid is natuurlijk genuanceerder. In 
de dichtbevolkte Gazastrook wonen een 
kleine twee miljoen mensen. Niet iedereen 
van hen sympathiseert met Hamas. Niet 
iedereen van hen haat Israël. Er wonen 
ook nog altijd christenen in de Gazastrook. 
Mensen leiden zo goed als het kan hun 
dagelijks leven en proberen te voorzien in 
hun levensonderhoud. | Foto: Flash90

De media in het Westen lijken na de verkiezingsoverwinning van 
Netanyahu afgelopen maand unaniem in hun conclusie dat met 
de overwinning van ’rechts’ de kans op vrede met de Palestijnen 
heel ver weg lijkt. Ook koesteren zij weinig geloof in het aange-
kondigde vredesplan van de Amerikaanse regering. Trump en 
Netanyahu worden over het algemeen gepresenteerd als incapa-
bel om in de lijn van eerdere Amerikaanse en Israëlische regerin-
gen vrede te bevorderen.

Maar is dat zo? In een interview met de Jewish News Syndicate afge-
lopen maand uit Itamar Marcus zich positief over het vredesproces. 
Marcus is directeur van Palestinian Media Watch, een organisatie 
die monitort wat de Palestijnse Autoriteit via de media naar buiten 

brengt. Het is Marcus allereerst opgevallen hoe de maatregelen van 
president Trump niet brachten waar velen voor vreesden. “Abbas 
en de Palestijnse Autoriteit hebben geprobeerd de Palestijnen via 
de media op te hitsen tot geweld nadat Trump Israëls soevereiniteit 
over Jeruzalem had erkend, maar daarin zijn ze niet geslaagd.” De 
consequenties van de stap van Trump en ook van het erkennen 
van Israëls soevereiniteit over de Golanhoogvlakte vielen eigenlijk 
enorm mee. Trump zelf verwoordde het in een speech voor de 
Republikeins Joodse Coalitie grappend: “Ik drukte op een knop en 
’t was gedaan. Twee dagen was ’t groot nieuws en daarna was ieder-
een weer blij. Geen repercussies.” | Foto: Flash90

» Lees verder op pagina 3

Is vrede bereikbaar?

aktueel
israël

Wie eens uitzoomt van de uitwassen van het Midden-Oostenconflict die de media halen,  
ontdekt dat het eigenlijk best goed gaat in Israël. Natuurlijk is Israëls veiligheidsapparaat  

noodzakelijk om terreur in bedwang te houden, maar zolang dit goed functioneert,  
kunnen Israëli’s een relatief vredig leven leiden. Is vrede bereikbaar?
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Israël 
●    Bid voor de nieuw gekozen Knesset. 

Bid dat de parlementariërs de 
goede beslissingen mogen maken 
en dat zij hun hulp van God ver-
wachten. Bid ook om wijsheid bij de 
vorming van een nieuwe regering. 

●    “Ú hebt mijn omzwervingen geteld; 
doe mijn tranen in Uw kruik. Staan 
zij niet in Uw register?” (Psalm 
56:9). Deze maand worden er in 
Israël enkele herdenkingsdagen 
gehouden zoals de herdenking van 
de Holocaust en de herdenking van 
de gevallen soldaten van Israël. Op 
deze dagen wordt er stilgestaan bij 
het grote lijden waar het Joodse 
volk doorheen is gegaan. Bid dat 
deze dagen in rust mogen verlopen 
en dat er troost gevonden mag 
worden bij God. 

●    Bid voor vrede in het zuiden van 
Israël. Bid dat de voortdurende 
dreiging vanuit de Gazastrook mag 
stoppen en dat de Israëlische rege-
ring de goede beslissingen neemt. 

Israël en de volkeren 
●    “Want zo zegt de Heere Heere: Zie, 

Ik zal Zelf naar Mijn schapen vragen 
en naar ze op zoek gaan. Zoals een 
herder op zoek gaat naar zijn kudde 
op de dag dat hij te midden van zijn 
verspreide schapen is, zo zal Ik op 
zoek gaan naar Mijn schapen. Ik zal 
ze redden uit alle plaatsen waar-
heen ze verspreid zijn op de dag van 
wolken en donkerheid” (Ezechiël 
34:11-12). 

●    Dank dat God Zijn volk thuisbrengt. 
Vorig jaar zijn er meer Joden naar 
Israël geëmigreerd dan in het jaar 
daarvoor. In totaal verhuisden 
29.600 Joden naar Israël.

●    Bid dat het anti-Israëlklimaat in 
de Verenigde Naties omslaat. Dat 
de landen ervoor mogen kiezen 
Israël te zegenen in plaats van te 
vervloeken. 

Christenen voor Israël 
●    Bid voor de zomertentoonstelling 

van Christenen voor Israël die deze 
maand opengaat. Bid dat deze 
tentoonstelling veel bezoekers mag 
trekken en dat het mag leiden tot 
meer kennis over en liefde voor 
Israël. 

●    Bid dat God de juiste woorden in de 
mond mag leggen van iedereen die 
Israël steunt en dat ook wil uitleg-
gen aan de omgeving. Bid dat het 
gezegende gesprekken mogen zijn.

●    Dank voor alle mogelijkheden die 
Christenen voor Israël heeft om 
de boodschap van Gods trouw aan 
Israël te verspreiden. Dat er ingan-
gen zijn in kerken, dat er allerlei 
activiteiten georganiseerd kunnen 
worden en dat er Israëlkranten 
uitgedeeld mogen worden.

En je snapt het ook wel; nog maar amper een week geleden 
waren ze erbij geweest, bij Jezus’ glorieuze intocht van de 
Olijfberg. En wij dachten nog wel dat Hij het was die Israël 
verlossen zou, eindigen zij hun relaas.
En dan zegt Jezus tegen hen: “O onverstandigen en tragen 
van hart!” Maar moet je opletten wat Hij dan verder zegt. Hij 
zegt niet: begrijpen jullie dan niet dat het om een geestelijke 
verlossing gaat? Hij zegt ook niet: verlossing van vijanden 
of mensen die Israël haten is een vergissing die veel Joden 
maken. Of: de Messias is toch alleen gekomen om de zonden 
te verzoenen en juist dat heeft Hij in Zijn lijden gedaan. Dat 
zegt Hij allemaal niet. Misschien dat wij dat zouden zeggen.

Lijden en verlossing
Wat Hij alleen zegt is dat zij niet álles wat de profeten ge-
sproken hebben, geloofd hebben. Wat zij van de Messias ver-
wachten, is volkomen terecht. Christus zal Israël verlossen 

uit al zijn benauwdheden. Die beloften van God staan vast 
en die worden ook vervuld. Maar de profeten hebben ook 
vooraf gesproken over het lijden dat over Christus komen 
zou.

Het komende Koninkrijk
In dat lijden zijn de zonden van de wereld weggedragen en is 
Israël gereinigd, in het sterven van Christus is de overste van 
de wereld buitengeworpen. Zonder dat alles is werkelijke 
bevrijding onvolkomen. En alleen door het lijden heen kan 
Christus ingaan in Zijn heerlijkheid. En dat laatste is niet de 
heerlijkheid van de hemel, daar kwam de Zoon van God im-
mers vandaan. Maar dat is de heerlijkheid van zijn komende 
Koninkrijk (Matteüs 25:31).

En de vraag aan ons is natuurlijk of wij wél álles geloven wat 
de profeten gesproken hebben.
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Gebedspunten

Lucas 24:25

Wat Jezus niet zei

Brief aan Netanyahu 

Na de verkiezingen in Israël heeft Christenen voor Israël premier Benjamin  
Netanyahu, een brief gestuurd met felicitaties en bemoediging. U leest deze hier. 

Als Jezus twee van Zijn discipelen na Zijn opstanding ontmoet, zijn ze op weg naar huis. En ze zijn diep teleurge-
steld. In hun gesprek over de dingen die gebeurd zijn, herkennen ze Jezus niet eens als Hij bij hen komt.  

Ze vertellen de ‘vreemdeling’ wel waarover ze zo verbijsterd zijn en waarover ze zo druk met elkaar praten. 

Nog meer  
gas gevonden

Opnieuw werd afgelopen maand een 
gasveld gevonden voor de Israëlische 
kust. Het Griekse bedrijf Energean, dat 
half maart begon met verkennende bo-
ringen, trof op een kleine vijf kilometer 
diepte een gasveld aan dat naar schat-
ting tussen de 28 en 42 miljard kubieke 
meter aardgas bevat. Het is veel kleiner 
dan de Tamar- (281 miljard m3) en Le-
viatan- (605 miljard m3) gasvelden die 
eerder werden gevonden en nu worden 
klaargemaakt voor gaswinning, maar 
nog altijd een concurrerende hoeveel-
heid. Energean is al betrokken bij de 
aanleg van de infrastructuur om het 
gas uit de overige gasvelden voor de 
Israëlische kust naar het vasteland te 
leiden. | Foto: Flash90

11 april 2019

“De Heere zal Juda in eigendom nemen als Zijn deel in het heilige land. Hij zal 
Jeruzalem nog verkiezen.” Zacharia 2:12

Uwe excellentie,

Namens de wereldwijde beweging van Christenen voor Israël willen wij u en de 
Likoedpartij feliciteren met het behaalde resultaat van de verkiezingen.

Als Christenen voor Israël zijn we actief in meer dan veertig landen op alle continenten. 
U kunt ervan verzekerd zijn dat honderdduizenden christenen wereldwijd voor u, uw 
collega’s en het hele volk zullen bidden in de komende weken, wanneer u zal proberen 
een regering samen te stellen.

Israël bevindt zich in een bijzondere tijd van de geschiedenis. Zo ook de hele wereld. 
We zijn dankbaar dat God het Joodse volk thuisbrengt, en dat er aan het roer van de 
natie Israël een leider staat die met overtuiging gelooft in de God niet sluimert of slaapt. 
Onder uw leiderschap is het Joodse volk in vele opzichten een licht voor de volken, en 
spoedig zullen allen erkennen dat de Almachtige Zijn volk Israël beschermt en zegent. 
Wij hebben er vertrouwen in dat de God van uw voorvaderen Abraham, Isaak en  
Jakob u zal blijven leiden en Israël zal beschermen. 

Weet u verzekerd van onze blijvende steun. We zullen doorgaan met onze inspanningen 
om kerken en leiders in onze landen te overtuigen het Joodse volk te zegenen en het volk 
Israël te ondersteunen. 

Met hoogachting,

Pim van der Hoff
Voorzitter Christenen voor Israël Nederland

Roger van Oordt
Directeur Christenen voor Israël Nederland

Dr. Leon Meijer
Voorzitter Christenen voor Israël Internationaal

Ds. Kees Kant
Directeur Christenen voor Israël Internationaal
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Veel westerse media veroordelen de aanpak van Trump en 
Netanyahu. Er zou sprake zijn van eenzijdige stappen, waarin de 
Palestijnen niet worden gekend. Maar misschien is dat juist wat 
nodig is voor vooruitgang in het vredesproces. 

Itamar Marcus gelooft niet dat het vredesplan van Trump direct 
succes zal hebben: “De Palestijnen zullen het plan zeker ver-
werpen.” Toch hoopt hij dat het plan een kans zal bieden om de 
dynamiek van het conflict te veranderen. “Het conflict is niet 
slechts een territoriaal conflict. De Palestijnse Autoriteit (PA) 
verkondigt via zijn mediakanalen dat Israël het ultieme kwaad 
is in de wereld en dat dit kwaad met wortel en tak moet worden 
uitgeroeid. Die keuze om te haten moet worden omgebogen, 
anders is er geen enkele kans op vrede.”

Land voor vrede-aanpak kansloos
De westerse aanpak om tot een oplossing van het conflict te 
komen, is tot nu toe gebaseerd geweest op de aanname dat de 
Palestijnen het geweld zullen stoppen, wanneer Israël concessies 
doet. Maar de praktijk is omgekeerd geweest. De Oslo-akkoor-
den leidden tot een ongekende golf van terreuraanslagen. Na 
de terugtrekking uit Gaza namen de vijandigheden vanuit Gaza 
juist toe in plaats van af. Marcus: “Als de Palestijnen hun cultuur 
van haat niet veranderen, zal elke vorm van ’land voor vrede’ een 
recept zijn voor meer tragedie.”

Gedwongen om te veranderen
“Het Palestijnse leiderschap is met zijn beleid van bedrog enorm 
succesvol geweest”, vertelt Marcus. “Door enerzijds bereidheid 
tot vrede te veinzen naar westerse leiders en anderzijds de 
Palestijnen op te hitsen tot geweld, hebben ze het Westen zover 
gekregen om te geloven dat Israël concessies moet doen om vre-
de te bewerkstelligen. Het wordt tijd dat westerse mogendheden 
gaan inzien dat die aanpak contraproductief is. In plaats daarvan 

moeten ze een beleid gaan voeren dat laat zien dat ophitsing en 
geweld niet loont. De enige manier waarop de PA ooit zal veran-
deren, is als ze de internationale steun verliezen en zo gedwon-
gen worden om te veranderen.”

Nieuwe aanpak
Zou het kunnen dat het nieuwe Amerikaanse vredesplan een 
dergelijke nieuwe aanpak op het oog heeft? Dan mag gehoopt 
worden dat ook Europese regeringen zich hierachter scharen. 
Want tot nu toe heeft het Westen in zijn benadering van het 
conflict een beleid aangemoedigd van het verheerlijken van 
moordenaars en het aanmoedigen van terreur, ten koste van 
Israël dat het leven koestert en viert.
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Woordkracht
Velen zullen er van gehoord hebben: 
de anti-Israëlactie van Mieke. Enkele 
weken geleden dacht Mieke, een 
BDS-activiste uit Rotterdam, een goe-
de actie tegen Israël bedacht te heb-
ben. Ze gooide er een tweet uit om 
de Israëlische wijn die bij de Hema 
te koop is te boycotten. Ze ging er 
automatisch vanuit dat de druiven 
waren geteeld en geoogst op bezet 
Palestijns grondgebied. Haar aanna-
me klopte niet, maar haar tweet was 
al verstuurd. De woorden stonden al 
op de sociale media.

Woorden hebben kracht. Dat ontdek-
ken we al op de eerste pagina van de 
Bijbel. God sprak en het was er, lezen 
we in het scheppingsverhaal. Zijn 
woorden hadden kracht. In Spreuken 
18:21 staat: “Dood en leven zijn in de 
macht van de tong.” Woorden kunnen 
zegenen en woorden kunnen vervloe-
ken. Ze kunnen positief zijn of nega-
tief. Wij mensen kunnen met onze 
woorden ook iets in beweging zetten. 
Onze woorden kunnen opbouwend 
zijn, maar helaas ook afbrekend. De 
keuze is aan ieder van ons.

De tweet van Mieke kreeg bijval. Haar 
ongecontroleerde woorden had-
den effect. Mensen vroegen aan de 
winkel: ‘Gaan jullie deze fout herstel-
len? Jullie steunen illegale bezetting!’ 
Toen kwamen de feiten. De waarheid 
was dat de druiven waarvan de wijn 
gemaakt was afkomstig waren van 
Israëlisch grondgebied.
Ondertussen was er ook een tegenac-
tie begonnen. Het CIDI riep iedereen 
op om snel naar de Hema te gaan om 
de Israëlische wijn te kopen voordat 
die uitverkocht zou zijn. Deze woor-
den hadden ook effect. Door heel 
Nederland gingen mensen juist de 
wijn kopen en plaatsten ludieke foto’s 
op Facebook en Twitter. Met soms 
als bijschrift: Le chaim! In bepaalde 
winkels was de wijn snel uitverkocht. 
De actie werd zelfs in Israël bekend.

Maar voor sommige mensen was 
het toen weer niet goed. Zij bestem-
pelden de mensen die de Israëlische 
Hema-wijn hadden gekocht als 
anti-moslim. Zij hadden oorlogsbuit 
gekocht afkomstig van een stuk land 
besmet met moslimbloed! Woorden 
van minachting werden uitgesproken 
over de kopers.

Woorden kunnen leugens verspreiden 
en mensen bespotten. Maar de God 
van Israël laat niet met Zich spotten. 
El Shaddai houdt zich aan Zijn be-
lofte: Am Israel chai – Het volk Israël 
leeft! Woorden kunnen ook de waar-
heid verkondigen en opbouwend zijn. 
De keuze is aan een ieder van ons.

Westerse aanpak werkt contraproductief

Nieuw recept voor vrede nodig

Kanttekening
Marise Bénard, Bestuurslid  

Christenen voor Israël
» krant@cvi.nl

Geen ’tweestatenoplossing’
Het Witte Huis ontmoedigt het gebruik van de term ‘twee- 
statenoplossing’, zo werd afgelopen maand bekend. “De term 
’tweestatenoplossing’ heeft een verschillende betekenis voor 
verschillende mensen”, zei een woordvoerder van het Witte 
Huis tegen de Jewish Telegraphic Agency. “Het heeft ook geen 
nut om een term te blijven gebruiken die nooit tot vrede heeft 
geleid. Ons plan biedt een heldere, realistische en gedetailleer-
de visie van hoe vrede eruit zou kunnen zien.” | Foto: Witte Huis

Midden-Oostenplan van tafel
Wat er in het nieuwe Amerikaanse vredesplan staat, is nog 
onbekend. Het plan wordt pas in juni verwacht. Maar nu al 
heeft de Palestijnse Autoriteit gezegd niet met het plan te 
zullen instemmen. Saoedi-Arabië, als aanvoerder van meerdere 
Arabische landen, is juist geïnteresseerd in het voorstel en doet 
al het mogelijke – waaronder het uitoefenen van politieke en 
financiële druk - om de PA te bewegen het plan te accepteren. 
| Foto: US State Department

Gebrek aan geld
De Palestijnse Autoriteit kampt met geldtekort. Amerika redu-
ceerde de steun vorig jaar met 172 miljoen euro en Israël maakt 
de voor de PA geïnde belastingen niet over zolang gevangen 
terroristen en hun families een vergoeding krijgen. Om het 
tekort het hoofd te bieden, heeft de PA de salarissen van amb-
tenaren gehalveerd en zijn er minder overheidsdiensten. In april 
zegde de Arabische Liga honderd miljoen dollar per maand toe 
om de PA te ondersteunen. | Foto: Flash90



Na de Tweede Wereldoorlog en met de 
oprichting van de staat Israël zijn bij 
talloze christenen wereldwijd de ogen 
opengegaan voor Gods eeuwige trouw 
aan Zijn volk Israël. En voor de grote 
toekomst die voor het Joodse volk is 
weggelegd. Was de kerk voor die tijd 
dan alleen maar in de ban van de ver-
vangingstheologie? Nee, zo zwart-wit 
mogen we het niet stellen. Elke keer 
weer raak ik ervan onder de indruk 
hoeveel theologen in de achttiende en 
negentiende eeuw een bijzondere visie 
hadden over de toekomst van Israël. 

Een oude preek
Onlangs kreeg ik een boekje onder 
ogen over ds. Nicolaas Schotsman 
(1754-1822). Een behoudende en ortho-
doxe dominee uit Leiden. Op 16 mei 
1819 hield hij een preek in de Marekerk 
in Leiden over Openbaring 16. In dat 
boekje staat de preek volledig weerge-
geven. Engelen gooien schalen met de 
toorn van God over de aarde uit. Bij 
de zesde schaal droogt het water van 
de rivier de Eufraat op, zodat de weg 
bereid wordt voor koningen vanuit het 
Oosten. Ds. Schotsman legt uit dat met 
het opdrogen van de Eufraat wordt 
bedoeld de ineenstorting van het 
islamitische Ottomaanse rijk. In die 
koningen die de Eufraat overtrekken, 
herkent hij het volk Israël. Zij kunnen 
dan terugkeren naar het land van hun 
vaderen. Schotsman zegt over het 
opdrogen van de Eufraat: “Men moet 
daaronder het uitgebreide Ottomaanse 
of Turkse keizerrijk verstaan (...) Het 
Turkse rijk zal dan moeten ondergaan, 
of uitdrogen, zoals een rivier door het 
wegvloeien uitgedroogd wordt.” 

Koningen uit het Oosten
Over die koningen die dan door-
trekken zegt hij: “En wie zijn dan die 
koningen? Ik denk aan de Joden, dat 
oud priesterlijk koninkrijk, dat God, in 
hun vader Abraham, van de opgang der 
zon verwekt en geroepen had om het 
Heilige Land te erven en te bezitten 
(...) en in een koninklijke optocht doet 
komen, om het erfland te hernemen en 

eeuwig te bezitten, zoals God hun va-
deren Abraham, Isaak en Jakob met een 
dure eed heeft toegezegd.” Even ver-
derop zegt hij in zijn preek: “Werkelijk, 
deze verwachting is geen vrucht van 
een overdreven verbeeldingskracht, 
maar zij rust op Gods onveranderlijke 

beloften, verbondsgewijs en onder ede, 
aan Abraham en zijn zaad gegeven.” Is 
dit niet bijzonder? 

Een andere tijd
Deze dominee leefde tweehonderd jaar 
geleden. In een tijd, waarin het Otto-
maanse rijk al driehonderd jaar heerste 
over het land Israël. En de Joden 
leefden in een wereldwijde diaspora. 
Van terugkerende Joden was nog geen 
sprake. Wij leven vandaag in een tijd 
waarin Israël is herrezen en we zien 
Joden massaal terugkeren naar het land 
van hun vaderen. Maar deze dominee 
nog niet. En hij leefde in een tijd waar-
in de vervangingstheologie de norm 
was. Wat een bijzondere visie had 

deze man. Het gaat hier nu niet om de 
vraag of dit de juiste uitleg van deze 
tekst uit Openbaring is. Dat mag u zelf 
beoordelen. Wel is het Ottomaanse rijk 
inderdaad gevallen. Schotsman zegt: 
“Mohammed zal voor Hem moeten 
wijken. Zijn water zal uitgedroogd zijn; 

zijn rijk te gronde gaan.” Die ’Hem’ is 
Jezus Christus. En sindsdien keert het 
Joodse volk in groten getale terug. Ik 
ben onder de indruk van zijn visie. Was 
hij een door de Heilige Geest geïnspi-
reerde visionair? Preekte hij profetisch?

Oproep
Ds. Nicolaas Schotsman roept zijn 
toehoorders vervolgens op om 
waakzaam te zijn. Ze moeten hun 
kleren bewaren. Daarmee bedoelt hij 
hun Bijbelgetrouwe geloof en be-
lijden. Schotsman zegt: “Terwijl dit 
alles in de wereld zal gebeuren, zal 
Jezus Christus komen om Zijn kerk 
te bezoeken.” Hij legt dan uit dat de 
christenen in die tijd beproefd zullen 
worden om te zien of hun geloof 
vast staat: “Er zullen valse leraars en 
verleidende dwaalgeesten in de kerk 
indringen, die de grondwaarheden 
van het christendom eerst heimelijk, 
daarna met meer geweld, zullen trach-
ten om te keren, de leer te vervalsen 
(...) een waakzaam christen moet 
ervoor oppassen opnieuw door slaap 
te worden overmand.” Want als je 
slaapt, heb je je kleren uitgedaan en 
kun je naakt bevonden worden. Zou 
de vervangingstheologie iets met die 
naaktheid te maken kunnen hebben? 
Ik vind het een bijzondere, verfrissen-
de en indrukwekkende preek van een 
dominee die zijn tijd ver vooruit was.
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Een indrukwekkende Israëlvisie 
uit de negentiende eeuw

Israël, teken 
van hoop
We hebben al vaak geschreven over 
hoe de Messias van Israël verbonden 
is met Zijn volk. Ik ben zelf ook steeds 
meer gaan beseffen dat het niet alleen 
geldt voor Zijn afkomst – Zijn Joodse 
moeder, Joodse broers en ook Joodse 
discipelen – het is ook zichtbaar in 
Zijn leven. De Heiland moest lijden, 
sterven en stond op van tussen de do-
den. Israël heeft dezelfde weg moeten 
gaan van lijden en sterven, maar zal 
ook met Hem opstaan en leven. Niet 
tot een verzoening van de zonden, 
maar omdat het verbonden is met 
Zijn Messias.

Onlangs heb ik me nogmaals verdiept 
in het lijden van het Joodse volk onder 
de islam. Het is met geen pen te be-
schrijven hoe zij vernederd, vermoord 
en tot wellust misbruikt werden in de 
islamitische landen. Soms wordt er 
gezegd dat de Joden in de middeleeu-
wen en daarna onder de islam minder 
geleden hebben dan in de christelijke 
landen. Wat betreft de uiteindelijke 
vernietiging in de Holocaust is dat 
waar. De misdaden echter in al die 
eeuwen daarvóór, tot de zevende 
eeuw toe, zijn echter onbeschrijfelijk. 
De Joden waren tweederangs burgers 
(dhimmi’s) en waren gedoemd om dat 
te blijven en het lijden te ondergaan.

De Jood was nergens welkom. Uitein-
delijk mondde de vervolging vaak uit 
in moord en in de Tweede Wereldoor-
log tot een bijna totale vernietiging 
van de Europese Joden. Ook de Ara-
bische landen spuwden hun Joden in 
de jaren na de oprichting van de staat 
Israël uit. Ze moesten letterlijk alles 
achterlaten, na jaren van vervolging 
en uitbuiting.
Door de gaskamers en vervolgingen 
heen gaf de God van Israël hen echter 
nieuw leven. Ze werden hersteld in 
het aan hen beloofde land. Een groot 
wonder en eigenlijk nieuw leven door 
de dood heen.

En zo zal het ook compleet worden 
zoals de apostel Paulus schrijft in 
zijn brief aan Rome hoofdstuk 11: 
“Hun aanneming zal niet anders zijn 
dan leven uit de doden.” Zoals Israël 
verbonden is met zijn Messias, zo 
zijn ook wij met Hem verbonden. 
De apostel noemt de gemeente het 
lichaam van Christus. Zo geldt ook 
voor u en mij dat het lijden van deze 
tijd niet opweegt tegen de heerlijk-
heid die geopenbaard zal worden. 
Dan is Israël, waar de Heere zich over 
ontfermt, troost en hoop voor ons.

“En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat. En haar water droogde op, zodat de weg 
gereedgemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon opgaat. Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die 
waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien.” 

(Openbaring 16:12 en 15)
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Roger van Oordt 
» rvoordt@cvi.nl

De Marekerk in Leiden, waar ds. Nicolaas Schotsman zijn visie preekte. | Foto: Wikimedia Commons

Ds. Nicolaas Schotsman

‘Wie zijn dan die koningen? 
Ik denk aan de Joden, dat oud 
priesterlijk koninkrijk, dat God 
verwekt en geroepen had.’



Stad onder vuur
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Ze zal in de dertig zijn, Gila. Orthodox, 
haar haar bedekt met een zachtroze 
doek. Ze is assistent van burgemees-
ter Alon Davidi, die maar beperkt tijd 
heeft om ons te woord te staan. Daar-
om neemt ze ons mee de stad in. Om 
te laten zien waar over enkele maanden 
de elf meter hoge, davidstervormige 
menora van Christenen voor Israël zal 
komen te staan. Na zes jaar Chanoeka- 
vieringen te hebben georganiseerd, 
doet de stichting de enorme Davidster 
namelijk cadeau aan de stad Sderot, 
waar hij een permanente plek zal krij-
gen.

Gewone stad
Onderweg valt op dat Sderot een 
gewone stad is. Niets wijst erop dat 
mensen hier leven onder een continue 
dreiging van terreur. Het dagelijkse 
leven gaat zijn gangetje. De stad oogt 
vriendelijk. Op veel plaatsen zijn  

ruime, aantrekkelijke speelplaatsen  
ingericht voor kinderen.
Gila vertelt: “Sderot is een aantrekke-
lijke stad om te wonen. De huizen zijn 
goedkoop en de voorzieningen zijn 
uitstekend.”
Het verkeersplein waar de menora 
zal worden geplaatst, vormt de grens 
tussen een bestaande wijk in de stad 
en een groot terrein waar de rond 
bouwrijp is gemaakt voor een compleet 
nieuwe wijk. In de verte liggen nieuw 
aangelegde sportvelden. Sderot groeit 
en bloeit.

Frontlinie
Maar wie wil er nou in Sderot wonen? 
Alon Davidi legt uit: “Natuurlijk is het 
niet makkelijk om hier te wonen. Ik 
heb zeven kinderen en twee van hen 
lijden aan posttraumatische stress-
problematiek. Maar denk aan de ge-
schiedenis van ons volk. Dit is het land 

reportage

Flamingo-weg
Niet alleen auto’s of bussen maken 
gebruik van snelwegen. In Israël nam 
ook een flamingo route 4, een van de 
drukste snelwegen in het land. Met 
die drukte was het gauw gedaan – 
het verkeer kwam tot stilstand. De 
flamingo was zich van geen kwaad 
bewust en maakte een heerlijk wan-
delingetje over de snelweg. Vermoe-
delijk waren de sterke windvlagen 
die dag de reden dat de flamingo 
uit de dierentuin van Tel Aviv was 
‘ontsnapt’. Inmiddels in het dier weer 
veilig en wel op zijn vertrouwde stek 
in de dierentuin te bewonderen.

Stevige Klaagmuur

Sommige lezers van deze krant zullen 
het weten: twee keer per jaar – in het 
voor- en najaar – worden de stenen 
van de Klaagmuur schoongemaakt. 
Briefjes worden verwijderd en afval 
opgeruimd. Maar minder bekend is 
dat dan ook gekeken wordt of de 
muur en de stenen nog stabiel zijn. 
Indien nodig worden er herstelwerk-
zaamheden uitgevoerd. De inspecties 
zijn nodig omdat er in het verleden 
wel eens een zware steen naar bene-
den is gevallen. | Foto: Flash90

Rekening loopt op
De energierekening van de Palestij-
nen, verschuldigd aan Israël, loopt 
behoorlijk op. Er was een afspraak 
tussen de Israëli’s en de Palestijnen, 
maar die afspraak staat inmiddels 
op losse schroeven. Het Israëlische 
elektriciteitsbedrijf heeft nog 222 mil-
joen dollar van de Palestijnen tegoed. 
Zolang deze rekening niet betaald 
wordt, wordt de rekening dus eigen-
lijk door de Israëlische consumenten 
betaald.

Natte maand maart

Veel mensen die in maart Israël 
bezochten is het niet ontgaan: het 
was nat in Israël. Regenbuien, hagel, 
kou, wind, het was echt nat. Dat 
was goed voor de watervoorraden in 
Israël. Het land kampt al jaren met 
droogte en neerslagtekorten. Maart 
was de natste maand sinds 2003. Het 
was daardoor ook een hele groene 
maand. Bomen, planten, struiken en 
gewassen liepen uit. | Foto: Flash90
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Schatten in een puinberg
In 1999 begonnen moslims illegaal met 
de bouw van een nieuwe moskee tussen 
de eeuwenoude gewelven waarop het 
Tempelbergcomplex rust. Het uitgraven 
hiervan gaf natuurlijk een enorme berg 
puin die rücksichtslos werd gestort in de 
nabijgelegen Kidronvallei. Israëlische ar-
cheologen beseften natuurlijk direct hoe-
veel waardevolle archeologische schatten 
hiermee verloren zouden gaan. Vijf jaar 
later begon dan ook het Tempelberg-zeef-
project, een enorme inspanning om met 
vakmensen en vrijwilligers het puin te 
zeven en alle archeologische schatten te 
bewaren. Meer dan een half miljoen ar-
tefacten werden tot dusver al gevonden. 
Vooral scherven, die door een kundig 

team worden gedocumenteerd en zo mo-
gelijk aaneen gepuzzeld.

Vorig jaar kwam het project wegens 
een gebrek aan fondsen tot stilstand, 
nadat zeventig procent van het puin 
was gezeefd. De Israëlische overheid 
beloofde in 2016 al fondsen om verder 
te kunnen gaan, maar hoewel onder-
steund door een advies van Israëls 
Oudheidkundige Dienst, is dit nog 
altijd niet doorgevoerd in daadwerkelijk 
beleid. Het project hoopt op particu-
liere giften, zodat het toch verder kan 
gaan. In elk geval werd aangekondigd 
dat vanaf deze zomer het zeven weer zal 
beginnen. De mensen achter het project 
waarschuwen ervoor dat anders de 
resterende schatten in het puin door 
erosie verloren zullen gaan. | Foto: Flash90

De Israëlische stad Sderot is met ruim 25.000 inwoners het grootste bevolkingscentrum langs de grens met 
Gaza. Vanuit de hooggelegen plaatsen in de stad, kun je de Gazastrook makkelijk zien liggen. Voor Hamas en 

aanverwante terreurgroepen is de stad vooral een makkelijk doelwit. Voor raketten dus.

Bezoek van Alon Davidi
Burgemeester Alon Davidi bezoekt 
Nederland van 3 tot 5 juni. Hij zal 
dan op een aantal plaatsen spreken 
over hoe het is om burgemeester te 
zijn van een stad onder vuur. Meer 
informatie hierover leest u op pag.19.

Een politieman inspecteert de plaats waar een 
mortiergranaat uit Gaza insloeg op een bouw-
plaats in Sderot. | Foto: Flash90

Ondanks de dreiging van raketvuur, groeit  
Sderot snel. | Foto: Flash90

Het verkeersplein waar de menora zal worden 
geplaatst. | Foto: CvI

dat God ons gaf. We kunnen het ons 
niet permitteren om dat op te geven. 
We moeten sterk zijn. Wij leven hier 
aan de frontlinie, maar het gebeuren 
in Sderot is geen lokaal fenomeen. 
Dit is de frontlinie van de strijd tegen 
radicaal islamitische terreur. Als we 
hier weggaan, wint de terreur. Als we 
ergens anders gaan wonen, zullen de 
terroristen ons uiteindelijk daar ook 
vinden. Onze boodschap aan Hamas is: 
jullie verliezen alleen maar. Alles wat 
jullie investeren in terreur, gaat ten 
koste van jezelf.”

Wonderen
Gila heeft vijf kinderen. Ze vertelt 
dat er sinds augustus vorig jaar geen 
raketten meer zijn geland in de stad. 
Maar haar kinderen hebben sinds die 
tijd niet meer willen spelen op hun 
favoriete speelplaats, nadat daar pa-
niek uitbrak tijdens een raketalarm. Ze 
vertelt het met een brok in haar keel. 
“Gelukkig heeft de stad ook heel goede 
voorzieningen voor kinderen met trau-
ma’s. Die zitten deels zelfs verwerkt in 
het schoolprogramma. Mijn zoon heeft 
daarnaast deelgenomen aan een kamp 
voor getraumatiseerde kinderen. Dat 
heeft hem echt goed gedaan. Ik merk 
dat hij weerbaarder is.
Het is niet eenvoudig, maar we kun-
nen Hamas niet toestaan om ons leven 
te dicteren. Ik geloof daarin ook vast 
dat God ons beschermt. We zien hier 
enorm veel wonderen.

Bij het politiebureau in Sderot ligt een verzame-
ling raketten die werden afgevuurd op de stad. | 
Foto: Flash90 
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Wie zijn de 
Palestijnen?
Onze buren gingen een paar weken 
weg. Ze vertelden ons dat mensen uit 
Israël in hun huis zouden komen. Ik 
vroeg hun of het Joodse Israëli’s betrof 
en dat bleek zo te zijn (Israël heeft 
ook bijna twee miljoen Arabische 
inwoners). In de weken dat Yosef en 
Naomi in hun huis zaten, hebben we 
uitgebreid kennis met elkaar gemaakt. 
Tijdens een van de gesprekken zei  
Yosef op een gegeven moment: “Ik 
ben van Palestijnse afkomst.” Even 
keek ik hem verbaasd aan (hij zag er 
niet uit als Arabier), maar toen be-
greep ik hem gelijk. Vóór 1948 werden 
alle mensen die in het toenmalige 
gebied ‘Palestina’ woonden  
Palestijnen genoemd. Er was geen 
natie die Palestina heette, met een 
louter Arabische moslimbevolking.  
Yosef bedoelde dat zijn vader als 
Joodse Palestijn geboren was.

Na de wreed neergeslagen Joodse 
opstand in 135 na Christus noemden 
de Romeinse bezetters de regio Syrië- 
Palestina, om de band tussen het volk 
Israël en zijn land te verbreken. Sinds 
de tijd van de Romeinen is het gebied 
altijd (tot 1948) onderdeel geweest 
van andere grootmachten. Palestina 
was echter nooit een zelfstandig land 
met een grondwet, hoofdstad of 
regering. Van 1517 tot 1917 hoorde het 
bij het Ottomaanse Rijk. Na de Eerste 
Wereldoorlog kreeg het Verenigd  
Koninkrijk het bestuur over het 
gebied, waar toen ook het huidige 
Jordanië nog bij hoorde. In 1923 werd 
het gebied bestuurlijk gesplitst in 
Mandaatgebied Palestina en  
Transjordanië. Het mandaat erkende 
‘de historische band van het Joodse 
volk met Palestina.’ 

De Arabisch-Syrische leider Auni 
Bey Abdul-Nadi zei in 1937 voor de 
Peel-commissie: “Er bestaat niet zo-
iets als een land Palestina. (...)  
Palestina is ons vreemd. Het zijn 
de zionisten die het hebben geïn-
troduceerd.” Zelfs de resolutie van 
de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties in 1947 verwees naar 
het gebied ten westen van de Jordaan 
als ‘Judea en Samaria’. Een aparte 
Palestijnse identiteit – als alleen 
horende bij de op de vlucht geslagen 
Arabisch-islamitische bevolking van 
het gebied – is pas ontstaan na de 
nederlaag van de Arabieren in de 
Zesdaagse Oorlog van 1967.
Een beetje kennis van de geschiedenis 
ontmaskert de mythe van het inpik-
ken door Israël van een ander land, 
dat behoorde aan de oorspronkelijke 
bevolking. Dé Palestijnen hebben tot 
voor kort nooit bestaan.

Oscar Lohuis
» olohuis@cvi.nl

De zoon in het gezin krijgt op zijn school onophoudelijk 
antisemitische opmerkingen te verduren specifiek aan hem 
gericht. De school gaat het gesprek aan met de jeugd, maar 
verder optreden is er niet. Wat mij betreft klinkt er in het ar-
tikel door dat de teneur is dat Joden zo nu en dan een rotop-
merking moeten accepteren.
Maar wat echt verontrustend is, is de opmerking van de 
rector van het Comenius in het NRC-artikel. Die opmerking 
is wat mij betreft exemplarisch voor het probleem in Neder-
land. De rector zegt dat de jongen weliswaar te maken kreeg 
met “antisemitische uitingen”, maar het is “een valkuil” om de 
problemen “alleen in die ene verklaring te zoeken”. De rector 
weigert om wat er in zijn school gebeurt gewoon ronduit 
antisemitisme te noemen – want dat is het. En gezien eerdere 
berichtgeving over antisemitische incidenten is hij daarin 
niet de enige.

Wat is dat toch? Waarom hebben we zo’n moeite om het 
beestje bij het naampje te noemen? Antisemitisme. Maar het 
in de mond nemen van ’antisemitisme’, iets als zodanig be-
stempelen, doen we maar zeer zelden. En iemand antisemiet 
noemen, kan al helemaal niet. Verder dan gebeurtenissen 
omschrijven als ‘antisemitische uitingen’ komen we niet. Het 
is als de bekende metafoor van ‘het is zo groen als een kikker, 
het kwaakt als een kikker, het springt als een kikker en ziet er 
uit als een kikker; wat is het?’ Iedereen weet: het is een kikker. 
Noem het beest dan ook gewoon bij zijn naam.

Maar dat doen we dus niet. We benoemen antisemitisme 
niet. Ik vrees dat we te maken hebben met wegkijken. Dat 
we weigeren onszelf een spiegel voor te houden en verant-
woordelijkheid te nemen. Want wanneer je dat wat er op die 
school gebeurt en wat die jongen ervaart als antisemitisme 
benoemt, moet je in actie komen. Dan is een goed gesprek 

niet voldoende, omdat er iets veel fundamentelers aan de 
hand is, wat je niet oplost met een enkel gesprek.
Als we antisemitisme benoemen wanneer het zich voordoet, 
moeten we aan de slag en overeind komen uit onze luie stoel. 
Dan schrijf je als politicus een initiatiefnota over een effec-
tievere aanpak van antisemitisme – zoals VVD en Christen-
Unie onlangs deden, dan ga je als rector veel structureler het 

probleem te lijf en accepteer je van de leerlingen geen enkele 
antisemitische opmerking meer, dan straf je daadwerkelijk 
degene die antisemitische leuzen scanderen in het voetbal-
stadion, dan geef je gewoon les over de Holocaust ongeacht 
de leerlingen in de klas, dan gebruiken we geen eufemistische 
woorden maar tonen we lef en zegt iedereen gewoon wat het 
is: antisemitisme.

Nog even terug naar de kop van het artikel van het NRC: Ne-
derland voelt voor Joden als een zinkend schip. Als je iets lan-
ger bij die kop stilstaat, besef je dat die titel helaas uitstekend 
gekozen is. Dat zinkende schip Nederland dat Joden ervaren, 
is niet alleen een schip waarop Joden zitten. Daarop zitten wij 
ook, alle Nederlanders. Als wij niets doen aan antisemitisme, 
dan dreigen we allemaal ten onder te gaan. 

Een zinkend schip

mei 2019 | israël aktueel
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Nederland voelt voor Joden als een zinkend schip, staat als titel boven een  
groot artikel in het NRC van 29 maart. De inhoud van het artikel gaat over  

een gezin in Hilversum – Joods – dat met antisemitisme te maken heeft.

‘Waarom hebben we zo’n 
moeite om het beestje bij 
het naampje te noemen? 
Antisemitisme.’



Bij deelnemers aan de Israëlreizen van Christenen voor Israël is hij geen onbekende.  
Al vele malen sloot hij zich als enige Jood aan bij één van de groepsreizen,  

omdat hij zich als Jood bij dit christelijk reisgezelschap goed thuisvoelt: Sallo van Gelder.

Sallo’s ontsnapping

Israël in Rwanda

Na diverse andere landen, is nu Rwan-
da aan de beurt. Begin april opende 
Israël een ambassade in het Afrikaanse 
land. De elfde op dit continent. Het 
Israëlische ministerie van Buitenlandse 
Zaken noemde Rwanda een “echte 
vriend van Israël en een van de pijlers 

van Israëls langdurige vriendschap met 
het continent”. | Foto: MFA

Eurovisie boos op Israël
Het Eurovisie Songfestival is boos op 
Israël. Israël – een land waar veilig-
heid altijd topprioriteit is – zou niet 
genoeg doen om de veiligheid te 
waarborgen van het liedjesfestijn in 
mei dit jaar. Israël wil geen speur-
honden voor bommen inzetten om 
locaties vooraf te controleren. In een 
brief aan Netanyahu staat: “Het is al 
irritant genoeg dat we in de afgelopen 
maanden continu discussie voeren 
over wie wat betaalt voor de veilig-
heidsmaatregelen”. Verderop staat: 
“We zullen alle 41 delegaties over deze 
situatie informeren (...). Deze nieuwe 

informatie zal alleen maar meer twijfel 
en vragen oproepen over de getroffen 
veiligheidsmaatregelen”. 

Muziek met boodschap

Twee amateurmuzikanten uit Iran 
hebben een boodschap voor Israël. 
Een verfrissende boodschap, een van 
liefde voor Israël. Met een filmpje op 
Instagram zingen ze zichzelf begelei-

dend met gitaar een Hebreeuws lied. 
Achter hen hangt een Israëlische vlag 
aan de muur. Mohammed Resa Nasiri 
zegt: “Mijn broer en ik houden enorm 
veel van het Joodse volk en Israël. (...) 
Als we, God verhoede het, hierom ge-
arresteerd worden, deel dan onze stem 
met de wereld.” | Foto: Screenshot

Afval geeft antwoord
Ooit was er veel handel en welvaart in 
de Negev. Dorpen en steden flo-
reerden in de zesde eeuw. Maar nu 
archeologen een 1500 jaar oude afval-
berg hebben doorgespit, denkt men te 
weten waarom daar vrij plotseling een 
einde aan kwam: veel minder regen, 
waardoor afval in de stad bleef liggen 
en de pest kon uitbreken.
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Met velen sprak hij tijdens deze reizen en vertelde 
hen flarden uit zijn verleden. Een aantal jaren geleden 
plaatste Israël Aktueel een artikel over hem als laatste 
Joodse veehandelaar van de Achterhoek. Nu is einde-
lijk zijn hele levensverhaal in boekvorm verschenen. 

Onderduiken
Salomon van Gelder – Sallo – was bijna drie jaar oud 
toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Thuis werden 
de Joodse gedenkdagen meegevierd. In Aalten, zijn 
geboorteplaats, was er zichtbaar Joods leven. Sinds 
de zeventiende eeuw hadden zich veel Joden in de 
Achterhoek gevestigd en waren er diverse synagogen 
gebouwd. Aan het begin van de oorlog leek alles nog 
rustig, hoewel er al vele vrijheidbeperkende maatre-
gelen werden uitgevaardigd door de nazi’s, die ook 
daar merkbaar waren. Gaandeweg kregen de Joodse 
landgenoten het benauwder, toen steeds meer man-
nen werden opgepakt en weggevoerd. De familie Van 
Gelder raakte hun huis kwijt en moest onderduiken 
op diverse plaatsen; Sallo kwam zonder zijn ouders op 
een boerderij bij vreemde, maar wel zeer liefdevolle 
mensen terecht. Het zou niet bij deze eerste onder-

duikplaats blijven. Terwijl Duitse soldaten op één van 
die boerderijen op zoek waren naar een Engelse piloot 
werd Sallo ‘per ongeluk’ aangetroffen en meegeno-
men. 

Ontsnapping
Via een speciaal voor Joodse kinderen ingericht 
opvangcentrum in Arnhem kwam hij onder strenge 
begeleiding in Amsterdam op het Centraal Station 
terecht, waarvandaan hij samen met andere Joodse 

kinderen per trein naar kamp Westerbork zou worden 
gebracht om vervolgens afgevoerd te worden naar 
één van de vernietigingskampen. Op een wonderlijke 
manier ontkwam Sallo aan het transport en uiteinde-
lijk aan een gewisse dood. Opnieuw werd hij bij goede 
vaderlanders ondergebracht, die hem schuil hielden. 
Uiteindelijk zou hij in totaal op acht verschillende 
adressen door de oorlog heenkomen.
Vol liefde, dankbaarheid en respect vertelt Sallo over 
de mensen, vooral van christelijke huize, die hem 
eenvoudigweg en belangeloos hebben helpen onder-
duiken. Voor altijd is zijn leven vervlochten met velen 
van hen uit Aalten en omstreken. Daarvan wordt op 
bijzondere wijze getuigenis afgelegd in het boek.

Groot verlies
Na de oorlog ging Sallo voor het eerst naar school. 
Hij kwam in de tweede klas van een ‘school met den 
Bijbel’ en leerde eindelijk lezen en schrijven. In het 
vervolgonderwijs kreeg hij een technische opleiding. 
Omdat hij niet op Sjabbat wilde werken, is hij uitein-
delijk via zijn vader in de veehandel terechtgekomen.
Begin jaren tachtig was er vreugde in zijn leven toen 
hij vader werd van een dochter. Hij gaf haar een Jood-
se opvoeding, ze aten koosjer en vierden de Joodse 
feesten. Het resulteerde in een verlangen bij haar om 
naar Israël te verhuizen. Daar is ze in november 2000 
plotseling om het leven gekomen. Een onvoorstelbaar 
verdriet kwam in het leven van Sallo.

Eerbetoon
Het levensverhaal van Sallo is opgetekend door Henk 
Vis, een oud-onderwijzer, die meer boeken over de 
oorlog op zijn naam heeft staan. In eenvoudige be-
woordingen geeft hij de belevenissen van de hoofdper-
soon weer. Hij plaatst zijn levensverhaal in het geheel 
van de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoor-
log, zodat deze niet op zichzelf komen te staan. De au-
teur schrijft zo helder en verklarend dat het boek voor 
bijvoorbeeld oudere kinderen ook zeer geschikt is. 
Sommige personen uit Aalten en omgeving, die direct 
of zijdelings met de familie Van Gelder te maken 
hebben gehad in deze duistere periode, worden 
uitvoerig beschreven. Vele portretten, familiefoto’s 
en andere documenten sieren deze bijzondere en rijk 
geïllustreerde levensgeschiedenis. Het is vooral ook 
een eerbetoon aan allen, die in het leven van Sallo van 
grote betekenis zijn geweest. 

Sallo van Gelder is een overlevende van de Holocaust, 
omdat trouwe vaderlanders hem als kind vanaf 1942 
verborgen hielden en er in Amsterdam een reddende 
engel verscheen. In zijn nawoord schrijft hij: “In de 
oorlog ben ik ontsnapt aan de dood. Na de oorlog ben 
ik niet ontsnapt aan het leven”.

Sallo’s ontsnapping; Henk Vis; Havisboek, Winterswijk; 
208 pagina’s ; te koop bij het IPC voor € 19,90
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‘In de oorlog ben 
ik ontsnapt aan de 
dood. Na de oorlog 
ben ik niet ontsnapt 
aan het leven.’

israël aktueel | mei 2019 

Foto: S. van Gelder
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Veel verspilling
Pesach, blijkt uit een onderzoek van 
Leket, is in Israël een enorm verspil-
lende tijd van het jaar. Zo’n veertien 
procent meer voedsel dan gemiddeld 
belandt in de afvalbak. Dat komt 
omdat supermarkten alle producten 
met gist weggooien, maar ook de 
matses die niet verkocht worden, of 
door consumenten niet gegeten. En 
dat terwijl juist rond Pesach ook het 
beroep op hulporganisaties om de 
armen van voedsel te voorzien groter 
is dan doorgaans.

Permanente ambassade
De Verenigde Staten hebben bij Israël 
een verzoek ingediend om perma-
nent een stuk grond te huren voor de 
bouw van de Amerikaanse ambassade. 
Dat zou dan bij het Allenby complex 
zijn. Al eerder werd de Amerikaanse 
ambassade van Tel Aviv naar Jeruza-
lem verhuisd. De eerste steen van de 
nieuwe ambassade zal dan wellicht 
door president Trump worden gelegd 
tijdens de campagnetijd voor de presi-
dentsverkiezing in Amerika.

Boeken 
 
Palestina in doodsnood 
Voormalig premier Dries van Agt doet 
opnieuw een “hartstochtelijke oproep 
aan Europa” om Israël te veroordelen 
en “geweldloos verzet” te plegen om 
de “koloniale bezetting van  Palestijns 
grondgebied” tot een einde te brengen.
De kern van dit 64 pagina’s tellend 
boekje is dat het hele gebied van 
het Mandaat van Palestina – Israël, 
de Westoever en Gazastrook – het 
“thuisland van de Palestijnen” is. 
Palestijnen, volgens van Agt, zijn per 
definitie niet-Joden. Het in 1920 door 
de internationale gemeenschap  
opgericht Mandaat voor Palestina, dat 
de unieke historische en religieuze band 
tussen de Joden en wat toen  
‘Palestina’ heette, erkende, en een 
“thuisland voor het Joods volk” 
beoogde, was een vergissing. In de visie 
van Van Agt hebben Joden het slecht 
gehad in Europa, en mogen ze in  
Palestina wonen, maar dan als 
minderheid in een Arabisch staat. 
Het meest problematisch van dit 
boek naar mijn mening is dat Van Agt 
het Joodse volk geen enkel recht op 
zelfbeschikking toekent. De Joden 
hebben kennelijk nooit bestaan, hebben 
nu geen recht om te bestaan (zeker 
niet in Israël, tenzij als minderheid), en 
zouden voortdurend als vreemdelingen 
in de wereld moeten voortbestaan. 
Van Agt beweert stellig dat hij geen 
antisemiet is. Als dit boek zijn houding 
ten opzichte van het Joodse volk 
weerspiegelt, 
heb ik sterk mijn 
twijfels.  
 
»  Een uitgebreide 

recensie leest u 
op cvi.nl.  Tekst: 
Andrew Tucker
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De acacia is een echte woestijnboom. Hij groeide destijds 
volop in de Sinaï. Als er geen boom meer in de droogte kan 
groeien, dan vind je nog altijd een acacia. In de Bijbel kennen 
we de boom vaak ook onder de naam sittim. Er zijn zelfs 
plaatsen naar de boom vernoemd, de bekendste is waar-
schijnlijk Sittim, een plaatsnaam die we ook in de Bijbel 
tegenkomen. 
De acacia is misschien niet de meest aantrekkelijke boom 
om te zien, maar hij is wel van verre herkenbaar. De boom 
heeft een platte kruin en is vol doorns, en daar komt dan ook 
zijn naam vandaan; het Griekse Akakia betekent ‘gestekelde 
boom’. Acacia’s groeien erg langzaam, en dat zorgt ervoor 
dat het hout hard is. Ook is de boom bijna niet gevoelig voor 
rotting of insecten. Dat alles maakt de boom duurzaam en 
het hout ervan in trek om mee te bouwen.

Tabernakel
Acacia is dan ook gebruikt voor bouwwerk dat een spilfunc-
tie in de Bijbel vervult: de tabernakel. Alles was van dit hout 
gebouwd. Sla het boek Exodus open, en je leest over de tafel 
voor de toonbroden, het hele geraamte voor de tent en om-
heining, het brandofferaltaar en de ark van het verbond die 
allemaal van acaciahout zijn.
De tabernakel was de plaats waar God Zijn volk ontmoette. 
Tabernakel betekent ‘tent’ of ‘woonplaats’. Lees met deze 

betekenis in gedachte eens de openingswoorden van het 
Evangelie van Johannes over de aankondiging van Jezus de 
Messias: “Het Woord is mens geworden en heeft bij ons 
gewoond (letterlijk staat er: getabernakeld)” . De tabernakel, 
gemaakt van acaciahout, als afspiegeling van de Messias.

Leren over de Messias
Die gedachte dat de acacia ons leert over de Messias sluit 
aan bij wat Jesaja schrijft: “Als een loot schoot Hij op onder 
Gods ogen, als een wortel die uitloopt in dorre grond” 
(Jesaja 53:2). Midden in de droge woestijn, waar de dood 
heerst, is het toch de acacia die standhoudt en leven geeft. 
Hij is van verre herkenbaar, een ankerplaats voor wie koelte 
zoekt. Maar de acacia doet ook denken aan de woorden 
waarmee Jesaja zijn vers vervolgt: “Gestalte of glorie had 
Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat 
wij Hem begeerd zouden hebben”. Vanuit de gedachte dat 
de acacia leert over de Messias is het niet verwonderlijk dat 
geleerden geopperd hebben dat de doornenkroon van Jezus 
bij Zijn kruisiging misschien van de doornentakken van 
deze boom was gemaakt.
De opdracht van God om de tabernakel van acacia te 
bouwen was niet willekeur, of gemakzucht omdat de boom 
te vinden was in de woestijn waar het volk door trok. Het 
leert ons een les over wie de Messias is en voor ons wil zijn.

kort nieuws

De les van de acaciaboom
Onbekend maakt onbemind. Dat is misschien wel het geval met de acaciaboom.  

De boom speelt in de Bijbel een centrale rol, en heeft een symboliek die tot nadenken aanzet.

Op reis met de Driestar
Met mijn vrouw leidde ik een reis van vijftig pabo-studenten en twee docenten. Voor vrijwel  

iedereen is het de eerste keer dat het Beloofde Land bezocht wordt. Wat ons bindt is ons  
geloof in Jezus – en de basisschool. Mijn vrouw en ik hebben jaren voor de klas gestaan.

Vanaf het eerste moment is de reis een feest! Als je ook zelf 
de Bijbelverhalen mag gaan doorgeven als docent, is het 
eigenlijk wezenlijk om in de voetstappen van Jezus gelopen 
te hebben. De Jordaan is nog hetzelfde. En uitkijkend over 
Moab vanaf Masada kun je je ook echt iets voorstellen van 
de tocht die Ruth met Naomi maakte. Eigenlijk is er in het 
land zoveel te zien en zijn er zoveel mensen te ontmoeten. 
Het helpt om te begrijpen wat in de Bijbel staat. 

De blijdschap van het vieren van de Sjabbat ervaren we als 
we bij de Klaagmuur zijn. De persoonlijke uitleg die Elad 
geeft bij onze Sabbatsmaaltijd bij Hineni geeft voldoende 
stof tot nadenken. Ook op deze manier kunnen we leren 
van het Jodendom. En staande op de Olijfberg kan je niet 
anders dan nadenken over de terugkomst van Jezus, als 
Zijn voeten hier zullen staan. Lees door op pagina 9 »

Foto: Flash90

Handen uit de mouwen voor Israël.



De aanplakborden zijn leeg, de stemhokje opgeruimd – maar niet voor lang. Over iets minder  
dan een maand mogen we opnieuw naar de stembus, en dan voor het Europees Parlement.

Bert-Jan Ruissen, EU-kandidaat ChristenUnie-SGP

‘Israël verdient onze inzet’

9

In het Europees Parlement én in onze 
krant Israël Aktueel klinkt al jaar en dag 
het geluid van Bas Belder die zich in 
de EU inzet voor een rechtvaardige en 
eerlijke relatie van de EU met Israël. 
Maar voor de komende verkiezingen 
staat zijn naam niet op de lijst; er staat 
een nieuwe naam op de lijst van de 
ChristenUnie-SGP voor de EU: Bert-
Jan Ruissen. We vroegen hem wat hij 
voor Israël gaat doen in de EU.

“Het is mijn intentie om in de voet-
sporen van Bas Belder te treden”. Het 
gesprek begint met een duidelijke stel-
lingname van SGP-er Bert-Jan Ruissen. 
Hij doelt specifiek op de inzet voor 
Israël. “Ik zou in ieder geval lid willen 
worden van de commissie voor Israël. 
Als ik daar een rol op me kan nemen 
als vicevoorzitter dan doe ik dat. Want 

Israël verdient onze inzet. Er speelt 
zo veel. Zo vaak zit Israël – bijna altijd 
onterecht – in de beklaagdenbank. 
Israël is een land dat ons juist zoveel 
kan bieden. Daarom pleit ik voor een 
uitbreiding van het associatieverdrag 
met Israël; dat we op meer onderwer-
pen samenwerken en handeldrijven.”

Persoonlijke overtuiging
De motivatie van Bert-Jan Ruissen 
om het op te nemen voor Israel in de 
EU is zeker niet alleen politiek. Het 
komt voort uit persoonlijke overtui-
ging. “Ik voel me nauw verbonden 
met dit land en volk, en hoop er na 
de verkiezingen snel heen te gaan. 
Het is een groot wonder dat er na de 
Tweede Wereldoorlog een nationaal 
tehuis is ontstaan. Het is echt het 
teken van de trouw van God.”

Eenheid nodig
Ruissen heeft al een aantal duidelijke 
speerpunten op het oog om in de EU 
aandacht voor Israël te vragen. “Er is 
meer eenheid nodig in ons optreden 
als EU. De verdeeldheid weerhoudt 
vrede. De eenheid zouden we wat mij 
betreft kunnen vinden door nauwer 
aan te sluiten bij opstelling van de 
VS. Dat is tweeledig: we moeten ons 
steviger opstellen ten opzichte van 
Iran en een betere deal sluiten. En 
we moeten de Palestijnen stellen: 
terreur loont niet – en daar ook naar 
handelen. We kunnen zeker steun 
geven aan onderwijs en zorg, maar 
nu komt veel steun vaak verkeerd 
terecht. We moeten duidelijk maken: 
zodra de raketten stoppen, ontstaan 
de mogelijkheden.”

Realiteit
De benadering van Ruissen sluit 
aan bij de realiteit. “Israël is in het 
Midden-Oosten een democratische 
rechtsstaat, de enige. Iedereen heeft 
er gelijke rechten. Daar gaan we 
hier in het Westen nog wel eens aan 
voorbij. Nog een punt is de Golan-
hoogvlakte. Die is onopgeefbaar voor 
Israël. Dan moet je ook de feiten 
onder ogen zien en zul je toe moeten 
naar erkenning. Ik ben ook voor er-
kenning van Jeruzalem als hoofdstad 
van Israël. We blijven vasthouden aan 
Jeruzalem als ongedeelde hoofdstad, 
dat is het inmiddels al ruim vijftig 
jaar, en daar hoort de Oude Stad van 
Jeruzalem, Oost-Jeruzalem bij.”

interview israël aktueel | mei 2019 

Bert-Jan Ruissen. | Foto: SGP
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Protestbilboard

Werknemers bij de prestigieuze krant 
The New York Times werden afgelo-
pen maand verrast door een enorm 
billboard op de gevel tegenover de 
redactie. Op het billboard stond een 
afbeelding van een molotovcocktail 
met als lont een pagina van The New 
York Times met de kop ’Israël walst 
over democratie’. Als commentaar bij 
de afbeelding stond: “Terwijl Hamas 
brandbommen op Israël gooit, stookt 
The New York Times de vlammen op 
met bevooroordeelde verslaggeving.” 
Het billboard was opgehangen door 
de pro-Israëlische mediawaakhond 
CAMERA. | Foto: CAMERA

Gezond dieet
Uit een onderzoek dat afgelopen 
maand werd gepubliceerd in het ge-
zaghebbend medisch tijdschrift The 
Lancet, blijkt dat in Israël, ten opzich-
te van andere landen, maar weinig 
mensen sterven door oorzaken die te 
maken hebben met het eetpatroon. 
De gemiddelde Israëli eet gevarieerd 
en gezond.

Militaire academie

De Hebreeuwse Universiteit krijgt er 
opvallende kostgangers bij. De uni-
versiteit won een aanbesteding om 
de militaire academische opleiding, 
die tot nu op de universiteit in Haifa 
werd gehuisvest, binnen zijn muren 
op te nemen. Dit betekent dat geüni-
formeerde en gewapende soldaten 
op de campus van de universiteit 
lessen zullen volgen. Niet iedereen 
is daar blij mee. Sommige academici 
vinden dat de campus vrij moet blij-
ven van militairen en wapens.  
| Foto: Flash90

Smartroad
Het Israëlische bedrijf ElectReon 
ontwikkelde een techniek met me-
talen spoelen in het wegdek die het 
mogelijk moet maken om elektrische 
voertuigen al rijdend, draadloos op 
te laden. In Zweden geloven ze in 
de efficiëntie van deze techniek en 
wordt een stuk wegdek voorzien van 
de spoelen. Pendelbussen en een 
elektrische vrachtwagen gaan de 
techniek testen.

kort nieuws
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Wat kun jij doen in Israël?
•  Lunch bij Hineni Jeruzalem en betaal gewoon voor de 

heerlijke maaltijd. Hiermee steun je de gaarkeuken.
•  Koop het boek Israël en de Palestijnse gebieden van 

Piet van Midden om goed voorbereid te zijn en 
optimaal van je reis door Israël te genieten.

•  Blijf eens wat langer bij de Klaagmuur zitten of op 
een bankje in de stad. Grote kans dat er iemand 
naast je komt zitten en je een leuk gesprek met een 
Israëli hebt.

Gelukkig voor het land valt er regen. Dat is jammer voor ons. 
We hollen naar de boot om een tochtje op het Meer van Galilea 
te maken. Maar dan houdt de regen op en breekt de zon door. 
Boven de Golan verschijnt een dubbele regenboog. Wat een 
zegen. Wat een prachtig symbool van Gods trouw. Hij is trouw 
aan Zijn belofte aan Zijn volk. Dat betekent ook iets voor ons. 

Op de Golan.

Zicht vanaf Masada. | Foto’s: Flash90
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Hoe staat het er?

Tussen Pasen en Pinksteren

Dagen van  
inzien en uitzien

Als de leerlingen merken dat Jezus is opgestaan, 
staat in één keer het leven in een ander licht:  
Israël is gereinigd van de zonde, het nieuwe  

verbond is gesloten, Joden in de verstrooiing  
kunnen thuiskomen nu het Paaslam geslacht is.  

De finale is begonnen! 

Vandaar de laatste vraag van de discipelen aan Jezus: Zult 
u in deze tijd het Koninkrijk voor Israël weer oprichten? 
Eigenlijk is alleen nog het wachten op de bevrijding van 
de vijanden van Israël en op de Heilige Geest, om met de 
wet van God in het hart geschreven, de nieuwe toekomst 
binnen te gaan.

Alleen dan blijkt de Heilige Geest ook de kracht te zijn 
om niet alleen te getuigen van Jezus sterven en opstan-
ding aan de rest van Israël, maar zelfs aan de wereld! 
En tot die wereld behoor ik! Ik en de generaties voor 
mij zijn uitgenodigd om te gaan geloven in de God van 
Israël en in de Bijbel van Israël. De Heilige Geest, de gave 
van het nieuwe verbond, heb ik ook ontvangen en Jezus 
heeft gezegd dat pas als het evangelie in heel de wereld 
gehoord is, het Koninkrijk komen zal. In Jeruzalem, dat 
wel. Maar wat heeft het veel tijd gekost. 

De dagen tussen Pasen en Pinksteren zijn dagen van 
verwondering en dankbaarheid, van inzien en uitzien. 
Maar het zijn ook dagen van omzien naar het volk 
waaruit Jezus is geboren en dat wacht, al zo lang, op de 
vervulling van al Gods beloften.
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De farizeeën hebben in het algemene 
spraakgebruik geen goede naam. 
Volgens de woordenboeken Nederlands 
is een farizeeër een huichelaar, een 
schijnheilige. Dat lijkt te kunnen steu-
nen op teksten uit de Bijbel. Maar is 
dat wat het Nieuwe Testament over de 
Farizeeën zegt?
In de vorige column zagen we al dat 
het Farizeeën waren die Jezus kwamen 
waarschuwen voor Herodes. Nicode-
mus en Jozef van Arimathea waren 
vooraanstaande Farizeeërs. In het boek 
Handelingen is het niemand minder 
dan Gamaliël die het opneemt voor 
de volgelingen van Jezus (Handelin-
gen 5:34vv). Er bestaat een natuurlijke 
verwantschap tussen de Farizeeën 
en de ‘eerste gemeente’, zoals die ook 

gevoeld is met Jezus (vgl. Matteüs 22:34/
Marcus 12:28). Het negatieve beeld van 
de Farizeeën wordt vermoedelijk vooral 
gevoed door hun vermeende rol in de 
veroordeling van Jezus, door bepaalde 
gelijkenissen, en door het achtvoudige 
wee in Matteüs 23. Jezus’ waarschuwing 
– want dat is het mijns inziens – is daar 
dan ook niet mals. Vergelijkbare kritiek 
kun je overigens in de Talmoed vinden. 
Dus ook Matteüs 23 staat niet los van 
de Joodse traditie. Intussen lezen we 
makkelijk over een fundamentele 
uitspraak van Jezus heen: “De schrift-
geleerden en de Farizeeën zitten op de 
stoel van Mozes; daarom, al wat zij u 
zeggen dat u in acht moet nemen, neem 
dat in acht en doe het” ook al doen ze 
het zelf misschien niet (Matteüs 23:2-3).  

De schriftgeleerden en de Farizeeën 
hebben dus volgens Jezus’ woord de 
autoriteit om de Thora (Mozes) uit te 
leggen en toe te passen. Jezus zegt het 
tegen “de menigte en tot Zijn discipe-
len”. Impliciet bekrachtigt Hij hiermee 
de geldigheid en de legitimiteit van de 
mondelinge Thora (de traditie van de 
Farizeeën, voortgezet door de rabbijnen 
na de verwoesting van de tempel), nadat 
in de voorgaande hoofdstukken het fail-
liet van de Sadduceeën is uitgesproken 
(Matteüs 21:43; 22:29). Ondanks hun 
tekortschieten wordt hun de leiding van 
het volk toevertrouwd. Zij mogen ‘rabbi’ 
(leermeester) genoemd worden, ook 
al is er maar Eén “jullie leermeester”. 
Daarom pleit ik voor eerherstel voor de 
Farizeeën.

Schiphol in  
Middellandse Zee

In Nederland praten we er nog steeds  
over, maar Israël doet het: een lucht-
haven bouwen in zee. Er komen twee  
eilanden voor de Middellandse 
Zeekust van Israël: een voor woning-
bouw en een voor een internationale 
luchthaven. De aanbesteding om 
de mogelijkheden te onderzoeken 
is toegekend aan een Nederlands 
bedrijf: Royal Haskoning DHV.  
| Foto: Globes

Schilderij terug
Nog altijd ondervinden we de gevol-
gen van de Tweede Wereldoorlog 
en de Holocaust. Zo dook er in 2017 
een schilderij op van Salomon Konick 
met de titel Een schrijver scherpt zijn 
schrijfveer. De FBI nam het werk in 
beslag toen een Chileense kunst-
handelaar het te koop aanbood. Het 
werk was van de Joodse kunstver-
zamelaar Adolphe Schloss, en werd 
tijdens de Holocaust door de nazi’s in 
Frankrijk geconfisqueerd en naar het 
hoofdkwartier van Hitler gebracht. 
Het schilderij is nu terug in handen 
van de erfgenamen van Schloss.

VN veroordelen  
antisemitisme

Dankzij de inzet van de Israëlische 
VN-ambassadeur Danny Danon (foto) 
hebben de VN niet alleen een resolu-
tie aangenomen waarin islamofobie 
wordt veroordeeld. Aan de tekst van 
de resolutie is toegevoegd dat ook 
antisemitisme wordt veroordeeld.  
| Foto: Flash90

Weg uit Libanon
Al decennialang zijn de Palestijnen 
in Libanon minder dan tweederangs-
burgers. Ze hebben met wettelijke 
discriminatie te maken, ze wonen in 
‘vluchtelingenkampen’. Velen hebben 
er genoeg van. De Libanese Pales-
tijnen zijn een campagne begonnen 
om gelijkheid te eisen en een einde 
aan de discriminatie. Maar er zijn ook 
velen die de hoop hebben opgege-
ven. Het lijkt erop dat er een uittocht 
op gang komt van Palestijnen. In 
februari vertrokken er 1.500 Pales-
tijnen uit Libanon. Via reisbureaus 
boeken ze een vakantie in bijvoor-
beeld Bolivia en vragen op de terug-
weg asiel aan in Europa.

Eerherstel voor de Farizeeën 
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“De schriftgeleerden en de Farizeeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes” 
(Matteüs 23:2)

Tussen Pesach en het Wekenfeest

Negenenveertig 
keer een selfie

De Joden hadden geen tijd om bij de uittocht  
uit Egypte hun deeg te laten rijzen.  

Eindelijk had de farao toestemming gegeven  
om Egypte te verlaten en trokken ze  

halsoverkop richting de berg Sinaï, om  
daar de Tien Geboden te ontvangen.

Ieder woord in de Bijbel heeft een eenvoudige bete-
kenis. Maar daarnaast ook vele diepere, filosofische 
en mystieke verklaringen. Verklaringen die in elkaars 
verlengde liggen. Waarom zo fanatiek het verbod op 
brood en gerezen deeg? Omdat dit symbool staat voor 
hoogmoed, de bron van alle kwaad en ruzies. Matse, 
ongerezen, wijst op bescheidenheid en nederigheid.  
De Joden gaan op weg naar de berg Sinaï.  

Negenenveertig dagen duurde de reis. Ieder mens, zo leert 
ons de Joodse filosofie, heeft negenenveertig gevoels-
eigenschappen. Na eeuwenlang onder de verderfelijke 
Egyptische cultuur te hebben geleefd, waren de Joden vrij 
van lichaam, maar nog niet vrij van geest. Daarom negen-
enveertig dagen: ieder dag een ander gevoel onder de loep, 
ieder dag een verbetering in gedrag en in denken, tot de 
Joden zich dusdanig hadden veranderd, dat ze rijp waren 
om voor de Eeuwige te verschijnen.

Die negenenveertig dagen, geteld vanaf Pesach tot het 
Wekenfeest, heten de Omertijd. Iedere dag werd en 
wordt geteld, iedere gevoelseigenschap bekeken, ieder 
dag een selfie, om uiteindelijk, vrij van hoogmoed, op de 
vijftigste dag de Tien Geboden te ontvangen.kort nieuws
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Nabal, nevaláh 
In 1 Samuël 25 treffen we iemand aan wiens naam bepaald 
ongunstig genoemd mag worden. Hij heet Nabal en die 
naam betekent: dwaas, dwaas persoon, en dat komt tot 
gelding op het gebied van het intellect en de moraal. Het 
woord Nabal is verwant aan nevaláh. Dat betekent: dwaas-
heid, domheid. Nu, de vraag is altijd of een naam ook 
toeval kan zijn. Maar soms zien we hoe een bepaalde naam 
functioneert in een gebeurtenis. Als dat het geval is, zal de 
schrijver er zoveel mogelijk profijt van proberen te trekken. 
Immers, het maakt het verslag van gebeurtenissen sterker 
en nadrukkelijker. In 1 Samuël 25 is dat zeker het geval. Daar 
hebben we te maken met een echtpaar waarvan de man zich 
bot gedraagt en niet reageert zoals dat zou worden verwacht. 
Daarentegen krijgt in dit hoofdstuk zijn vrouw Abigaïl alle 
ruimte om te laten zien dat zij totaal anders is. Ze is intellec-
tueel, slim en heeft veel gevoel voor sociale verhoudingen. In 
dat opzicht is ze haar man de baas. 

David, nog geen koning 
In dit hoofdstuk, 1 Samuël 25, zien we David in een moeilijke 
periode van zijn leven. Hoewel hij tot koning is bestemd – 
Samuël heeft hem immers daartoe gezalfd – regeert Saul 
nog steeds en is David zijn leven niet zeker. Hij zwerft rond 
met een grote groep aanhangers, mensen die de dupe lijken 
te zijn van de gaten die Saul in zijn bestuur laat vallen. Dat 
het om desperado’s zou gaan is teveel gezegd, maar dat men 
bij David een zekere bescherming vindt is duidelijk. Tegelijk 
ook vormt David en zijn aanhang een groep van beschermers 
tegen onrecht en sociale willekeur. Daarvoor vraagt men een 
prijs, en zo maken we kennis met Nabal. 
We vernemen dat deze zeer rijk is aan vee. Ook wordt hij 
als hard en ruw in zijn optreden omschreven. Op de Karmel 
scheert hij op het moment van de ontmoeting met David 
zijn schapen, waarvan hij er drieduizend bezit. David, die zijn 
herders bescherming geboden had, vraagt om een beloning 
daarvoor. Die wordt onbeleefd en bot geweigerd. David zint 
op wraak, maar Nabals vrouw Abigaïl redt de situatie door 
David haastig een grote hoeveelheid voedsel aan te bieden: 
brood, wijn, koren, vijgen en meer. Haar man vindt in haar 
ogen geen genade. “Nabal heet hij,” zegt ze, “een dwaas is 

hij, zoals zijn naam is, is hij, een man van niets.” Een Belials 
man, zegt de Statenvertaling. De grondtekst: iesj ha-bli-ja’al. 
Vermoedelijk is de naam een samentrekking van bli, zonder, 
en ja’al, nut. Een nietsnut dus. 

Lang pleidooi
Een wonderlijk paar: een ruwe, harde man en een vrouw 
die de situatie slim redt. Vers 3 zet het echtpaar neer als een 
grote tegenstelling: “De vrouw had een goed verstand en 
was schoon van gestalte, maar de man was hard en ruw in 
zijn daden.” Maar Abigaïl is meer dan dat. Zij weet David te 
weerhouden van wraak op haar man door te komen aansnel-
len met voedsel en drank. En het houdt niet op bij deze 
slimheid. Ze werpt zich neer voor David en noemt zichzelf 
zijn dienstmaagd. Ze neemt de schuld van haar man op zich. 
Acht verzen lang is Abigaïl aan het woord en hoe! Een lang 
pleidooi is het, en op een gegeven moment gaat het onver-
hoeds over in poëtische bewoordingen, luister maar. Vers 29: 
“Mocht ooit een mens zich opmaken om u te vervolgen en u 
naar het leven te staan, dan zal de ziel van mijn heer gebon-
den zijn in de bundel der levenden bij de Here uw God, maar 
de ziel uwer vijanden zal hij wegslingeren uit de holte van de 
slinger”. Ja, deze vrouw is schoon van uiterlijk, slim en ook 
nog in staat tot bloemrijk spreken. 

ת.נ.צ.ב.ה
Twee prachtige metaforen, pure poëzie! Het wegslingeren 
is een beeld dat we onder andere kennen uit Jeremia 10:18. 
Daar zegt God dat Hij “de inwoners van dit land zal wegslin-
geren”. Maar de eerste uitspraak is verbluffend origineel. 
Die uitspraak, vanuit de mond van Abigaïl, wordt nog altijd 
gebruikt. We hebben de Hebreeuwse afkorting hierboven 
geplaatst. Voluit luidt hij: Tihejèh nèfesj tseroeráh bitsrór 
ha-chajiem ... ‘Moge de ziel zijn opgebonden in de bundel des 
levens’. Hij komt voor als wens in menige Joodse rouwadver-
tentie, te lezen in bijvoorbeeld het Nieuw Israëlietisch Week-
blad. Maar vaker treft men de woorden van Abigaïl aan op 
een Joodse begraafplaats. Daar staat de uitspraak, de wens, 
meestal onderaan op de grafsteen, te lezen, en dat in de 
afkorting zoals hierboven gegeven. Op de begraafplaats een 
wens, en ook een uitdrukking van hoop.
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Genesis 18-22

Wajera (en Hij 
verscheen)
Genesis 18:1: “Daarna verscheen de 
Heere aan Abraham.” God zelf ging 
op ziekenbezoek bij Abraham, Zijn 
vriend, op de derde dag na diens 
besnijdenis. De Heere geeft in de 
Thora Zijn volk een voorbeeld om 
Hem na te volgen. Dit geldt voor: a) 
naakten kleden – God kleedde Adam; 
b) zieken bezoeken – God bezocht 
Abraham; c) rouwenden troosten – 
God zegende Isaak na de dood van 
Abraham; d) doden begraven – God 
begroef Mozes.

Het is treffend dat Christus in 
Matteüs 25 daarop zinspeelt. De 
schapen aan de rechterhand van de 
Koning zullen te horen krijgen: ik was 
naakt en U hebt Mij gekleed, Ik was 
ziek en u hebt Mij bezocht, et cetera.

Genesis 18:21: “Zoals de roep luidt die 
over haar tot Mij is gekomen.” In het 
Hebreeuws staat er tsa’akata (haar 
schreeuw) als tegenovergestelde van 
tsedaka (gerechtigheid). De Talmoed 
verhaalt het volgende. “Het was bij 
de wet verboden armen een hap 
brood te geven. Op een dag kwam er 
een gast naar Sodom. Hij ging zitten 
tegenover het huis van één van de 
rijken. Omdat hij erge honger had, 
gaf de dochter van de rijke man hem 
brood te eten. Toen dat bekend werd 
bij de slechte mensen, grepen zij 
haar. De rechter oordeelde: ‘Smeer 
die dochter in met zoete honing en 
zet haar dan voor een bijenkorf op de 
stadsmuur’. En zo deden de mensen 
van Sodom en de bijen staken haar 
over haar hele lichaam. Het meisje 
schreeuwde zo luid en smartelijk van 
pijn dat haar geschreeuw de troon 
van God bereikte, maar niemand van 
de mensen van Sodom hielp haar. 
Daarom staat er: haar schreeuwen dat 
in de hemel gehoord werd.” Sodom 
en Gomorra gaan ten onder aan 
ongastvrijheid!

Genesis 22:13: “Een ram met zijn 
horens verstrikt in het struikgewas.” 
Rabbijn Chanina zegt: niets van de 
ram, die Isaak redde toen hij op het 
altaar lag, is verloren gegaan. Zijn as 
werd verspreid in het heiligdom van 
de tempel. Zijn dijbenen dienden als 
fluiten in de tempel. Zijn huid als vlies 
voor de trommels in het heiligdom. 
David gebruikte zijn pezen als snaren 
voor zijn harp. De profeet Elia heeft 
van zijn huid een kleed gemaakt. De 
kleinste hoorn blies God om het volk 
aan de voet van de Sinaï te verzame-
len (Exodus 19:16). De grootste zal 
eens weerklinken om de komst van 
de Messias aan te kondigen (Jesaja 
27:13)!

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

Je zult maar Nabal heten 
Vaak heeft in de Hebreeuwse Bijbel een eigennaam een betekenis. In een aantal  

gevallen wordt die erbij vermeld. In Genesis 29 lezen we bijvoorbeeld over de  
geboorte van Juda. Zijn moeder Lea geeft de reden van de naam: “Nu zal ik  

de Here loven”. Hier gaat het om de samenhang tussen jehoedáh, Juda,  
en jadah, loven, prijzen. Maar het kan ook in negatieve zin voorkomen. 

De oude Joodse begraafplaats in het Hongaarse plaatsje Tokaj. Tot op de dag van vandaag worden de woorden die de vrouw van Nabal, Abigaïl tot David 
sprak gebruikt als uitdrukking van hoop op Joodse graven. | Foto: Wikimedia Commons
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Zonder begrip van de Arabische cultuur geen vrede

Pleidooi voor  
een achtstatenoplossingR
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Dr. Mordechai Kedar is orthodox-Joods, maar spreekt vloeiend Arabisch en kent de Koran beter  
dan veel moslims. Arabische zenders als Al Jazeera nodigen hem uit voor commentaar en daar  

neemt hij het onomwonden op voor de Joodse staat. “Arabieren staan versteld over Israël.  
Ze willen begrijpen hoe het mogelijk is dat Israël zo’n succes is in het Midden-Oosten”. 

Hoe bent u als Joodse Israëli zo geboeid geraakt door de 
Arabische cultuur?
“Op de middelbare school had ik een leerkracht 
Arabisch die geweldig kon lesgeven. Door zijn lessen 
kreeg ik liefde voor de Arabische taal. We leerden 
de taal lezen en schrijven en lazen van alles in het 
Arabisch, van de Koran tot de kranten van die tijd. 
Die kennis van het Arabisch was handig tijdens 
mijn diensttijd in het Israëlische leger. Ik heb 25 jaar 
gewerkt voor de militaire inlichtingendienst in Israël 
waarbij ik me onder meer specialiseerde in islamiti-
sche groeperingen. Op een gegeven moment had ik 
behoefte aan een Sjabbatsjaar. Ik ben gaan studeren 
om me verder te verdiepen in de Arabische cultuur en 
mentaliteit. Uiteindelijk ben ik als onderzoeker op het 
terrein van de Arabische wereld werkzaam geworden 
aan de universiteit Bar Ilan in Ramat Gan.”

Denkt u dat die kennis van de Arabische cultuur 
noodzakelijk is voor wie de situatie in het Midden-
Oosten beter wil begrijpen?
“Zeker! Sterker nog: de meeste problemen die we 
vandaag de dag kennen in het Midden-Oosten danken 
we aan westerse bemoeienis waarbij geen rekening 
werd gehouden met de Arabische mentaliteit. Je kon 
daarvan een mooie illustratie zien in 2011. De ’Arabi-
sche lente’ noemden we het. Midden-Oostencommen-
tatoren van de grootste kwaliteitsmedia in het Westen 
keken naar de beelden van het Tahrirplein in Caïro 
en jubelden: er komt democratie in het Midden-Oos-
ten! Maar het pakte niet zo mooi uit. Kijk, de meeste 
mensen in het Westen hebben altijd in een democratie 
geleefd. Als ze dan een dictatuur zien vallen, denken 
ze automatisch: nu komt er democratie. Wat anders? 
Het Westen denkt vanuit de eigen belevingswereld en 
past die toe op de rest van de wereld. Men gaat ervan 
uit dat de Israëli’s en Palestijnen uiteindelijk wel met 
elkaar rond een kampvuur kumbaya zullen zingen. 
Maar zo werkt het hier niet.”

Wat zouden we moeten begrijpen van de Arabische 
belevingswereld?
“Allereerst moeten we begrijpen dat afkomst en 
etniciteit veel sterker zijn dan we vaak denken. 
Neem bijvoorbeeld Joegoslavië. Sinds dat in de jaren 
negentig uiteenviel, zijn er langs etnische grenzen 
zeven relatief vredig met elkaar samenlevende staten 
ontstaan. Ook de Sovjet-Unie viel na zeventig jaar 
uiteen in losse staten die grotendeels door etnische 
verschillen worden bepaald. Hoe hard je ook probeert 
een eenheid op te leggen, etniciteit is alive and kicking. 
En dat zie je in het Midden-Oosten gebeuren. Na de 
Eerste Wereldoorlog hebben westerse mogendheden 
nieuwe grenzen getrokken en daar machthebbers over 
aangesteld. Wat we met de Arabische lente hebben 
gezien, is niets meer dan de openlijke reactie van de 
Arabische bevolking tegen die situatie.”

Dus de Arabische staten zijn eigenlijk een wassen neus?
“De Arabische wereld bestaat uit een stelsel van 

dictaturen en conglomeraten van diverse bevol-
kingsgroepen, stammen en families. Neem Irak. 
Daarover hoorden we de laatste jaren vaak hoe divers 
de bevolking is. Koerden, jezidi’s, en Arabieren van 
verschillende komaf zoals christenen, soennitische 

en sjiitische moslims, voelen zich echt niet verenigd 
onder de Irakese vlag.
Om in de woestijn te overleven, heb je anderen 
nodig. Daarom zijn familie- en stamverbanden in het 

Midden-Oosten zo belangrijk geworden. Loyaliteit 
aan die verbanden stijgt uit boven alles. Zo zal een 
Arabier een moordenaar op de vlucht voor de autori-
teiten herbergen als deze lid is van zijn stam. Dat ben 
je immers aan elkaar verplicht.
Een poosje terug werd een pan-Arabische talenten-
jacht uitgezonden in de Arabische wereld. Daar strij-
den kandidaten van verschillende Arabische landen 
tegen elkaar. De winnaar was een Syrische jongen. 
Maar toen het stemgedrag van de kijkers werd geana-
lyseerd, bleek dat de stemmen niet alleen uit Syrië 
kwamen, maar ook uit Irak en Jordanië. Deze jongen 
was lid van een grote en wijdverspreide stam. Door de 
loyaliteit van zijn stam won hij.”

Welke rol speelt de islam?
“Ah! De islam is een poging geweest om al die verschil-
lende stammen te verenigen onder één vlag. De islam 
streeft naar de oemma, de gemeenschap van moslim-
gelovigen. Maar dat idee stuitte al in de tijd van 
Mohammed op weerstand. Uiteindelijk heeft de islam 
zich met grof geweld gevestigd in het Midden-Oosten 
en de stammen aan zich onderworpen, maar in feite 
is de islam er nooit in geslaagd om de bestaande etni-

Dr. Mordechai Kedar. | Foto: Wikimedia Commons

’Als mensen in het 
Westen een dictatuur 
zien vallen, denken ze 
automatisch: nu komt  
er democratie.’
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Voorlopig geen boycot

Het bestuur van de Universiteit van 
Kaapstad verwierp afgelopen maand 
een oproep van de senaat van de 
universtiteit om een academische 
boycot op te leggen aan Israël. De 
senaat pleitte ervoor niet langer 
academisch samen te werken met 
Israëlische academische instituten, 
vanwege Israëls ’mensenrechten-
schendingen’. Het bestuur verwierp 
het advies van de senaat echter.  
| Foto: barbourians / CC2.0 Flickr

’Geen Israëlisch gas’
Als het aan het Jordaanse parlement 
ligt, komt er geen Israëlisch gas naar 
Jordanië. De deal is echter al lang 
rond. De Jordaanse regering is voor 
een kleine negen miljard euro in zee 
gegaan om voor de komende vijftien 
jaar Israëlisch gas uit het Leviathan 
gasveld te gebruiken voor het opwek-
ken van elektriciteit. Het democra-
tisch gekozen parlement is dan wel 
tegen, maar heeft in Jordanië geen 
macht om de deal op te heffen.

Minder studenten

Het aantal studenten dat zich 
aanmeldt voor een bachelorstudie 
aan een van de Israëlische univer-
siteiten is in de afgelopen tien 
jaar gedaald met vijftien procent. 
In plaats daarvan was enige tijd 
een stijging te zien van het aantal 
aanmeldingen bij private opleidings-
instellingen, maar ook daar zijn de 
aanmeldingen sinds drie jaar niet 
gestegen. | Foto: Flash90

Airbnb krabbelt terug
De bds-beweging, voorstanders van 
een boycot tegen Israël, zullen er niet 
blij mee zijn geweest. Het bekende 
sociale vakantie-accommodatieplat-
form Airbnb krabbelde terug van zijn 
besluit om niet langer vakantieverblij-
ven in betwist gebied in Israël toe te 
laten op het platform. Eerder dit jaar 
kondigde Airbnb aan Joodse accom-
modaties in Judea en Samaria te 
zullen verwijderen, maar begin april 
liet het platform weten hier toch niet 
mee door te zetten.

sche loyaliteitsverbanden te doorbreken. Daarom is de idee van 
de oemma nooit verwerkelijkt en is de islam altijd intern verdeeld 
geweest en gebleven. Dat zie je tot op de dag van vandaag, waar 
moslims andere moslims om het leven brengen. Etniciteit is niet 
alive and kicking, het is alive and killing.”

Hoe zit dat dan met de Palestijnen?
“Er bestaat geen Palestijns volk. Arabieren hebben deze naam 
ook nooit gebruikt. Het gebied stond bekend als ash-Sham en 
omvatte het tegenwoordige Syrië, Libanon, Jordanië en Israël 
met de ’Palestijnse gebieden’. Pas toen westerse mogendheden dit 

gebied opdeelden, werd gesproken van ’Syriërs’ en ’Palestijnen’. 
Als je een telefoonboek openslaat in de Palestijnse gebieden, zul 
je namen vinden als Al-Iraqi, Al-Masri en Al-Houran, die verwijzen 
naar Irak, Egypte en Houran, een regio in Syrië. De Palestijnse 
gebieden zijn bevolkt met een samenraapsel van bevolkingsgroe-
pen, religies, stammen en families. En dat alles wordt bij elkaar 
gehouden door de Palestijnse Autoriteit. Maar die is in het leven 
geroepen door het Westen en Israël. Niemand voelt enige loyali-
teit voor de Palestijnse Autoriteit, want het is een meedogenloze 
en corrupte dictatuur.”

Dan is er dus inderdaad geen ’vredespartner’ voor Israël, als de 
Palestijnse bevolking niet achter hun leiders staat.
“Niet in de vorm van de Palestijnse Autoriteit, nee. Palestijnen 
zien de Palestijnse Autoriteit als een door Israël in het leven 
geroepen dictatuur om ze onder de duim te houden. En daarin 
hebben ze ergens gelijk. Bij de Oslo-akkoorden hebben Israëli’s 
– domme Israëli’s – ermee ingestemd dat een terreurorganisatie 
onder leiding van ‘opperterrorist’ Arafat de leiding kreeg over alle 

Palestijnen. Een oplossing voor het conflict, betekent dat we die 
fout zullen moeten herstellen.”

Voorziet u een oplossing voor het conflict?
“Ik geloof dat het conflict bezworen kan worden. Met gezond 
verstand en een strategie voor de lange termijn. Ik pleit ervoor 
om de Palestijnse Autoriteit op te heffen en een vorm van auto-
nome Palestijnse emiraten in het leven te roepen. Het enige 
bestuur dat werkt in het Midden-Oosten is een systeem waarin 
de loyaliteit aan de familie of stam ook in het bestuurlijke is 
verweven. Die situatie kennen de kleine golfstaten en daar heerst 
voorspoed en vrede. Een werkbare oplossing voor de Palestijnse 
gebieden, moet dus daarop gebaseerd zijn. Nu zijn de grootste 
families in de Palestijnse gebieden geconcentreerd in de grote 
steden. Je zou acht stadstaten in het leven kunnen roepen fami-
lies autonomie aan te bieden over hun steden met een buitenge-
bied waarin ruimte is voor groei en voor landbouw. Ik denk aan 
Hebron, Jericho, Ramalla, Nabloes, Jenin, Tulkarem, Qalqilya, 
en Gaza dat in feite al zo’n stadstaat is. Over Bethlehem zou nog 
verder moeten worden nagedacht.”

Gaza? Is dat geen recept voor acht terreurstaten, zoals Gaza nu  
al is?
“Zoals ik al zei, heb je een langetermijnvisie nodig. Het conflict 
los je niet van de een op de andere dag op. Israël is gewend om 
naast staten te wonen die vijandig zijn. We hebben vreselijke 
problemen met Egypte gehad en met Jordanië, maar toch is daar 
uiteindelijk vrede mee gesloten. In deze regio heb je het middel 
van afschrikking nodig. Zolang je vijand maar gelooft dat je hem 
iets vreselijks kunt aandoen, houdt hij zich gedeisd en kun je 
uiteindelijk zelfs vrede sluiten. In dat proces bevinden we ons nu 
ook met Gaza.”

En de rest van de ’Westelijke Jordaanoever’?
“Mijn voorstel is dat Israël het gebied tussen de Palestijnse steden 
annexeert. Daarmee is ook het vraagstuk van de nederzettingen 
opgelost. Palestijnse bewoners van de dorpjes bieden we Israë-
lisch burgerschap als ze dat willen. Ik denk dat de meesten van 
hen dat onmiddellijk zullen accepteren.
Ik geloof in dit plan, met het oog op de realiteit in het 
Midden-Oosten. Het is het meest werkbare plan voor een duur-
zame oplossing. En zelfs als dit plan wordt uitgevoerd, zal het 
voordat het werkelijk vrede is nog járen duren. Maar als de Pales-
tijnen zich gaan richten op de opbouw van hun eigen leven, in 
plaats van het bestrijden van Israël, zal die er komen.”

’Ik geloof dat het conflict 
bezworen kan worden. 
Met gezond verstand en 
een strategie voor de  
lange termijn.’

Tekenen dat de verlossing nabij is

Ten eerste, de terugkeer van de verstrooiden naar het 
beloofde land. Minstens honderd profetieën in de Bijbel 
gaan daarover. Sommige daarvan zijn voor het eerst 
vervuld toen de Heere Zijn volk liet terugkeren na de 
Babylonische ballingschap. Anderen passen veel beter bij 
de recente terugkeer van Israël naar het land. Bovendien 
hebben profetieën vaak een dubbele vervulling. De terug-
keer van de Joden naar het aan hen beloofde land is een 
duidelijk teken van de naderende verlossing. 

Ten tweede, het land gaat weer vrucht dragen. Sinds de 
herrijzenis van de staat Israël in 1948 is de wereld getuige van 
een onvergelijkbare ontwikkeling van een verlaten, berooid en 
braakliggend land in een zeer productief land. In de woestijn 
vindt allerlei landbouw plaats. Israël blinkt uit in innovatie 
en heeft een recordaantal startende bedrijven per hoofd van 
de bevolking. Na de VS, de Sovjet-Unie en China (!) is het nu 
bezig met een landing op de maan. Veel technologie, waar u 
en ik dagelijks gebruik van maken, komt uit Israël. 

Ten derde, de volken van de wereld keren zich tegen Israël. 
De VN nemen bijna geen resoluties aan tegen het geweld 
in Syrië, het oosten van Oekraïne, Jemen, Noord-Korea 
of Nigeria (méér dan drieduizend christenen vermoord 
in 2018), of tegen de voortdurende bedreigingen tot 
genocide vanuit Iran, maar wel meer dan twintig per jaar 
tegen Israël. Alsof Israël een erger land is dan al de eerder-
genoemde landen. Een onbegrijpelijke, onredelijke en 
verdwaasde haat tegen de Joodse staat heeft zich van veel 
landen meester gemaakt. 

In onze tijd zijn alle drie deze zaken dus helemaal actueel. 
Wij mogen ons verblijden over deze gebeurtenissen. “Toen 
de Heere de gevangenen van Sion terug deed keren (...) 
werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met 
gejuich” (Psalm 126:1-2). De vijgenboom (beeld van Israël) 
is aan het uitlopen en Jezus zei: “Wanneer nu deze dingen 
beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd 
op, omdat uw verlossing nabij is” (Lucas 21:28).

Een gids in Israël vertelde ons wat orthodoxe rabbijnen al eeuwenlang, op grond van de Bijbel,  
hebben gezegd over de eindtijd: wanneer de volgende drie zaken plaatsvinden,  

dan is de verlossing, het Messiaanse vrederijk, nabij.
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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 wo. 1 t/m za. 11 mei 2019

Cadeau: Gratis een zakje met
  kruidenmix voor heerlijke rijst bij aankoop 

vanaf € 25,00

Kom gewoon eens kijken naar de kwaliteitsproducten gemaakt in Israël. Je bent van harte welkom bij:

Aalsmeer   Diny Wichers  � 020 – 6455530 
“Het Baken” Sportlaan 86 
Zaterdag 11 mei 13.00 – 16.00 uur

Alblasserdam   Fam. Fiole  � 06 – 30902370 
In “Het Scheepke” Rijnstraat 434 
Dinsdag 7 mei 10.00 – 12.00 en 14.00 – 17.00 uur 
Donderdag 9 mei 10.00 – 12.00 uur,  
14.00 – 17.00 en 19.00 – 20.00 uur

Alkmaar/Koedijk  Anneke van Wordragen – Smits  
 � 072 – 5619690 Blaer 42 
Woensdag 8 mei 10.00 – 20.00 uur

Almere  Jolanda van der Kist  � 036 – 5333513 
Beursjeskruidstraat 8 
Woensdag 15 mei 10.30 – 17.00 uur

Amersfoort   W. Heeneman  � 06 – 18674022 
Harskamperzand 1 
Woensdag 1 t/m zaterdag 11 mei na tel. overleg.

Amstelveen  Diny Wichers   � 020 – 6455530 
Nieuwenhuijzenlaan 15 
Woensdag 1 mei 10.00 – 20.00 uur

Amsterdam /  Diny Wichers  � 020 – 6455530 
Buitenveldert  Kerkgebouw ’t Keerpunt  
A.J. Ernststraat 302-304 
Woensdag 15 mei 10.00 – 15.00 uur

Amsterdam  Diny Wichers   � 020 – 6455530 
“Tituskapel” hoek Derkinderenstraat /  
W. Nuijenstraat 1 
Zaterdag 18 mei 11.00 – 15.00 uur

Andijk  Henk en Lucy van Essen  � 0228 – 785959 
P/a Tijdens Kunst en Tuinroute, Middenweg 3 
Zaterdag 25 mei 11.00 – 17.00 uur

Apeldoorn  Fam. van Beek  � 06 – 21956664 
Hoornbloem 1 
Zaterdag 11 mei 10.00 – 14.00 uur

Apeldoorn  Chaya de Haan  � 06 – 16936172 
Houtsnijdershorst 648 
Zaterdag 4 mei 10.00 – 16.00 uur

Apeldoorn  Mevr. Huizing  � 055 – 5332878 
Minstreelshoeve 106 
Woensdag 1 t/m zaterdag 11 mei na tel. overleg.

Arnhem  Anneke Nicolaij  � 06 – 57527906 
Stadswaardenlaan 95 
Vrijdag 3 en 10 mei 14.00 – 17.00 uur

Assen  Richard en Annet Frankfort  �
� 0592 – 399366 Planetenlaan 34 
Maandag 6 en dinsdag 7 mei van 15.00 – 21.00 
uur

Barneveld  Marilene Zoutendijk  � 0342 – 417224 
Arendshorst 46 Donderdag 9 mei 
09.00 – 12.00, 14.00 – 17.00 en 19.00 – 21.00 uur 

Beilen  Anneke Broksma  � 0593 – 542926 
Dovenetellaan 15 
Woensdag 1 mei 15.00 – 20.00 uur 
Donderdag 2 mei 10.30 – 20.00 uur 
Vrijdag 3 mei 10.30 – 15.00 uur

Beverwijk  Mevr. P. Zuidema – Luijben  �
� 06 – 27307722 
Kerkgebouw Vrije Evangelische Gemeente 
Van Riemsdijklaan 1 
Woensdag 1 mei 14.30 – 18.00 uur

Biggekerke   Suzet Besuijen  � 0118 – 552472 
Kerkplein 16 
Donderdag 2 en 9 mei van 09.30 – 17.30 uur 

Boskoop   Mevr. E. van Staveren  � 0172 – 742855 
Ridderbuurt 20 
Zaterdag 4 mei 10.30 – 15.30 uur

Bovenkarspel  Henk en Lucy van Essen  �
� 0228 – 785959 Boerhaavestraat 66 
Woensdag 1 t/m zaterdag 11 mei 10.00 – 21.00 
uur na tel. overleg.

Buitenpost  Hinke Minnema  � 06 – 13129370 
Trekweg 16 Donderdag 23 en vrijdag 24 mei 
10.00 – 16.00 uur

Capelle aan den IJssel  Mevr. Koolmees   �
� 010 – 4508036 Crocusstraat 7 
Woensdag 1 t/m zaterdag 11 mei na tel. overleg.

Capelle aan den IJssel  Nicole Seekles  �
� 06 – 25339530 Filosofentuin 10 
Woensdag 1 t/m zaterdag 11 mei na tel. overleg.

Delft  Michael en Monica Rappa  � 06 – 12050944 
Lusakastraat 45 
Woensdag 1 mei 13.00 – 16.00 uur

Den Haag  Wilma en Dirk Blom – Rook   �
� 070 – 3609021 Heiloostraat 83 
Maandag 6 t/m vrijdag 10 mei na tel. overleg. 

Den Haag  Noor Roeleveld  � 070 – 3545730 
Nederhoflaan 22 
Donderdag 9 mei 11.00 – 16.00 uur

Ede  Gerry van Seters  � 0318 – 650692 
Saffierstraat 12 
Dinsdag 7 mei 10.00 – 21.00 uur

Ede  Janny van Essen  � 0318 – 483845 
Krommesteeg 21 
Donderdag 9 mei 10.00 – 21.00 uur

Eerbeek  Thea en Hans Jansen  � 0313 – 655617 
Kloosterstraat 23 
Vrijdag 3 mei 14.00 – 19.00 uur 
Zaterdag 4 mei 10.00 – 17.00 uur

Eindhoven  Alfred en Irene Fietje  � 040 – 2416589 
Orléanshof 26 
Maandag 6 en vrijdag 11 mei 11.00 – 16.00 uur

Emmeloord  Ria Mulder – de Jong  �
� 0527 – 613903 
Bunschotenlaan 38 
Donderdag 9 en vrijdag 10 mei 13.30 – 17.30 uur

Enschede  Ada Otter in Boekhandel David  �
� 06 – 24652926 Beltstraat 45 
Woensdag 1 t/m zaterdag 11 mei tijdens 
openingstijden Boekhandel David

Epse  Malka Straaten  � 06 – 30628885 
Hassinklaan 17 
Vrijdag 3 mei 10.00 – 18.00 uur

Etten Leur  Fam. Willems  � 076 – 7505883 
Orgelhof 44 
Woensdag 1 t/m zaterdag 11 mei na tel. overleg.

Fijnaart / Zwingelspaan  Riet Verhoeven – 
Vermeulen  � 0168 – 403236 Drogedijk 69 
Vrijdag 10 en zaterdag 11 mei 11.00 – 16.00 uur

Garderen  Saskia Eerland  � 0577 – 461774 
Wilgenlaan 3 
Maandag 6 mei t/m donderdag 9 mei na 
telefonisch overleg

Goes  Willy Jansens – Dekker  � 06 – 51057947 
Berkenstraat 8 
Woensdag 22 mei 09.30 – 17.00 uur

Gouda  Mevr. R. van Herk  � 0182 – 530298 
Esdoornstraat 16 
Maandag 6 mei 14.00 – 18.00 uur

‘s Gravenpolder  Lucia Beij  � 0113 – 311641 
Berkehof 2 
Woensdag 1 t/m zaterdag 11 mei na tel. overleg.

Groningen  Mevr. Hazenberg  � 050 – 5771243 
J. van Hattumstraat 23 
Donderdag 9 mei 10.30 – 18.00 uur

Groningen  Libelina Morel  � 06 – 22950563 
Dukdalf 22 
Zaterdag 18 mei 14.00 – 17.30 uur

Harskamp  Fam. Alers  � 0318 – 457120 
Laarweg 57 
Donderdag 9 mei 10.00 -12.00, 13.30 – 17.00 en 
van 18.30 – 21.00 uur

Hasselt  Klaasje van der Heide  � 038 – 3866996 
In Herv. Kerk “Regenboog” 
Regenboogstraat 
Donderdag 2 mei 13.00 – 18.00 uur

Heteren  Dik en Elly Vergunst   � 026 – 4722054 
“De Bron” Kastanjelaan 20 
Vrijdag 10 mei 18.30 – 20.00 uur 
Zaterdag 11 mei 10.30 – 12.00 uur

Hoek  Charlotte The  � 0115 – 442348 
Irisstraat 101 
Vrijdag 31 mei 10.00 – 18.00 uur

Hoogvliet  Fam. Verhelst  � 06 – 14397023 
Kardoenhof 34 
Woensdag 8 en donderdag 9 mei 17.00 – 21.00 
uur 

Huizen  Mevr. Ankie de Pater  � 035 – 5255284 
S. de Beauvoirlaan 85 
Woensdag 8 en donderdag 9 mei 10.00 – 12.00 en 
14.00 – 16.00 uur

IJmuiden  Mevr. T. Zwitser – Slager  �
� 0255 – 511652 
Keetberglaan 50, Toren 2 
Dinsdag 7 mei 10.00 – 18.00 uur

IJsselmuiden  Jolanda Bremer  � 06 – 41948667 
Zwolseweg 9b Bij “B&B Shalom” 
Woensdag 8 mei 09.30 – 17.30 en 18.30 – 20.30 
uur

Kampen  Janny Kok – Opgelder  � 06 – 23864456 
Burgwal 13 
Donderdag 2 en vrijdag 3 mei 14.00 – 19.00 uur

Katwijk   Fam. Kuipers   � 071 – 4028828  
Doggersbank 7  
Woensdag 8 mei 10.00 – 17.00 uur 
Donderdag 9 mei 16.00 – 20.30 uur

Kerkenveld  Dick en Herma Blokzijl  �
� 0528 – 361623 
Gedempte Wijde Wijk 11 
Vrijdag 10 mei 15.00 – 20.00 uur 
Zaterdag 11 mei 10.00 – 16.00 uur

Kockengen  Hilda van Oosterom   � 06 – 83231780 
Fuut 4 
Zaterdag 4 mei 13.00 – 16.00 uur

Krabbendijke  Wil Butijn  � 0113 – 502182 
Noordweg 23 
Woensdag 8 mei 09.30 – 17.30 en 18.30 – 21.00 
uur

Leek  Fam. Postma  � 0594 – 707010 
Romboutstraat 16 
Ma. 6, di. 7, wo. 8 en vr. 10 mei 15.00 – 18.00 uur 
Zaterdag 11 mei 10.00 – 15.00 uur

Lelystad  Marian Buijnink – Akker   �
� 0320 – 842758 
Bongerd 206 
Woensdag 1 t/m zaterdag 11 mei na tel. overleg.

Lisse  Fam. J. Gelderman  � 0252 – 415165 
J. van Ruysdaelplein 133 
Zaterdag 4 mei 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 7 mei 10.00 – 18.00 uur

Meerkerk  Lia Hijkoop  � 06 – 13289987 
Slingerlandstraat 17 
Maandag 6 mei 14.00 – 20.00 uur

Meliskerke  Willy Jansens  � 06 – 51057947 
Tijdens Braderie IJsboerderij De Koehoorn 
Vrijdag 31 mei 10.00 – 17.30 uur 

Middelharnis  Sophie en Wim Stoter  �
� 0187 – 846232 
Pr. Willem Alexanderstraat 13 
Woensdag 8 mei 13.00 – 20.00 uur

Moordrecht  Arianne van Haaren  � 0182 – 379092 
Dorpsstraat 73 
Woensdag 8 mei 16.00 – 20.30 uur

Nieuwegein  Dhr. H. van Heck  � 030 – 6036921 
Martinusgaarde 16 
Woensdag 8 mei 10.30 – 21.00 uur 

Nieuwleusen  Fam. Neelis  � 0529 – 484 525 
Kon. Wilhelminalaan 59 
Vrijdag 3 mei 10.00 – 21.00 uur 

Nieuw- Beijerland  Ariena Troost  � 06 – 81170331  
“De Hoeksteen” 
Kerkstraat 22 
Vrijdag 10 mei 10.00 – 16.00 uur

Nijmegen  Consulente: mevr. A. Venmans  
 0485 – 517035 
Bij: mevr. D. Lamla  024 – 3790163 
Adantestraat 24 
Woensdag 8 mei 10.30 – 15.00 uur

Ochten  Esther Huls  � 06 - 51718223 
Dr. A.J.Kraaijstraat 26 
Zaterdag 4 mei 10.00 – 16.00 uur 

Oldebroek  Piet en Gea Wastenecker  �
� 0525 – 631779 
Klocklaan 9 
Donderdag 9 mei 13.00 – 18.00 uur 
Vrijdag 10 mei 10.00 – 21.00 uur

Oldemarkt  Janny Bouwer – Muis  �
� 0561 – 452171 
in “de Ontmoeting”, Marktplein 9 
Zaterdag 11 mei 10.00 – 16.00 uur

Ouderkerk a/d IJssel  Gerdie van Baren  �
� 06 – 10526621 
IJssellaan 2 
Dinsdag 7 mei 10.00 – 21.00 uur

Ouderkerk a/d IJssel  Loura Otterspeer  �
� 06 – 51021971 
IJsseldijk-Noord 254 
Woensdag 8 mei 15.00 – 17.00 uur 
Donderdag 9 mei 10.00 – 16.00 en 19.00 – 21.00 
uur

Papendrecht  Margot Unger  � 06 – 36588863 
Gerard Dousingel 43 
Woensdag 1 t/m zaterdag 11 mei 13.00 – 16.00 
uur na tel. overleg.

Pernis   Janny van der Kuil   � 010 – 4164698 
Burgemeester van Esstraat 189 
Woensdag 1 t/m zaterdag 11 mei na tel. overleg.

Putten   Gerda Klok  � 0341 – 361257 
Harderwijkerstraat 91 
Woensdag 8 mei 11.00 – 14.00 uur 
Vrijdag 10 mei 11.00 – 16.00 uur

Rijssen  St. C.I.H.I.  � 0548 – 515122  
Jan en Riek Schelhaas 
Lindenlaan 5 
Woensdag 8 en donderdag 9 mei 14.00 – 17.00 
uur.

Rijssen  Wilma Mensink  � 0548 – 522525 
In gebouw “Jeruel” 
Van Heekstraat 40 
Woensdag 8 mei 19.00 – 21.00 uur

Stiens  Johanna Zilver  � 058 – 2575846 
Dr. G.A. Wumkesstraat 9 
Zaterdag 11 mei 10.00 – 16.00 uur

Surhuisterveen  Mevr. J. van der Hoek  �
� 0512 – 362896 
Munnikestraat 7 
Woensdag 8 en vrijdag 10 mei 10.00 – 17.00 uur 
Donderdag 9 mei 10.00 – 21.00 uur

Tienhoven/  Selina Stone   � 06 - 47169577
Oud-Maarssenveen  Heuvellaan 7, In het zaaltje 

Museum Vredegoed 
Zaterdag 4 mei van 18.00 – 22.00 uur

Urk  Judith de Boer  � 06 – 20372449 
Kuil 16 
Vrijdag 10 mei 10.00 – 12.00 en 15.00 – 18.00 
uur 

Vaassen  Jan en Aartje Brummel  � 0578 – 570031 
Apeldoornseweg 27 
Dinsdag 7 mei 09.00 – 12.00 en 13.00 – 15.00 uur 
Woensdag 8 mei 15.00 – 20.00 uur 
Donderdag 9 mei 13.00 – 18.00 uur 
Vrijdag 10 mei 09.00 – 12.00 

Veenendaal  Fam. W. van de Brink  �
� 0318 – 556638 
Wijkcentrum Maranatha (bij Julianakerk) 
Prins Bernhardlaan 26 
Vrijdag 3 mei 14.30 – 17.00 en 19.00 – 21.00 uur 
Zaterdag 4 mei 10.00 – 15.00 uur

Velsen-Noord  Fam. H. Zuidema – Luijben  �
� 0251 – 228286 
Zeeuwstraat 12 
Dinsdag 7 mei 14.00 – 20.00 uur

Venlo  Mevr. W. Botman – Karthaus  �
� 077 – 3544883 
Helbeek 62 
Zaterdag 11 mei 11.00 – 15.00 uur

Voorburg  Barbara en John Roeloffs  �
� 070 – 7442767 
Appelgaarde 231 
Woensdag 8 mei 10.00 – 12.00 uur 
Vrijdag 10 mei 19.00 – 21.00 uur 

Wijk en Aalburg  Mevr. T. Vos – Tissing  �
� 0416 – 697272 
Kortestraat 24 
Vrijdag 10 mei 14.30 – 17.30 uur

Wijk bij Duurstede  Flora van Meggelen  �
� 0343 – 750249 
Birkastraat 47 
Woensdag 1 t/m zaterdag 11 mei na tel. overleg.

Winschoten  Dinie Nobbe  � 0597 – 541874 
P.C. Hoofdlaan 131 
Dinsdag 7 mei 10.00 – 20.00 uur

Wouw  Mevr. V. van Oosten  � 0165 – 709108 
Gierelaar 41 
Zaterdag 4 mei 10.00 – 16.00 uur 
Zaterdag 11 mei 13.00 – 17.00 uur

Zaandam  Mevr. E.D. Middelhoven – Rem  �
� 075 – 6706035 
Stadskwekerij 12 
Woensdag 1 t/m zaterdag 11 mei 10.00 – 22.00 
uur na tel. overleg.

Zoetermeer  Mevr. van West de Veer  �
� 079 – 3166074 
Annaplaats 3 
Donderdag 2 en zaterdag 11 mei 10.00 – 16.00 
uur

Zwaagwesteinde / De Westereen  Saakje en Feye 
van der Meulen  � 0511 – 442099 
Foarstrjitte 48 
Woensdag 1 mei en donderdag 2 mei  
13.00 – 17.00 uur

Zwolle  Marja Hendriks  � 038 – 4659577 
Van Echtenmarke 4 
Woensdag 1 mei 10.00 – 17.30 uur

Turnhout (België)  Liliane Van Autryve  �
� 0032 (0) 486 17 05 33 
Oude Dijk 138 
Woensdag 1 en woensdag 8 mei 14.00 – 17.00 uur
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Lucht wordt water
Het klinkt bijna als de beruchte uit-
drukking ‘gebakken lucht’, maar in 
dit geval is het echt waar. Israëlische 
bollebozen hebben uitgevonden hoe 
je uit lucht drinkwater kunt halen. 
Deze techniek stelt Israël beschikbaar 
aan de meisjesschool St. Joseph in 
Sierre Leone. De drinkwaterkwaliteit 
in dit land is slecht; het is vaak ver-
vuild of vergeven van de parasieten. 
Israël hoopt dat de inwoners van 
het West-Afrikaanse land door het 
beschikbaar stellen van de techniek 
beter doordrongen raken van het be-
lang van schoon water.

Koffertje vergeten

Het gebeurt van tijd tot tijd: iemand 
die zijn koffer of tas op de luchthaven 
vergeet mee te nemen als hij in het 
vliegtuig stapt. Heel vervelend, maar 
geen drama. Dat was anders toen 
het hoofd van de Israëlische binnen-
landse veiligheidsdienst zijn koffertje 
op een tafel op de luchthaven liet 
staan met documenten over een 
wapendeal. In die documenten stond 
informatie over verkenningsvlieg-
tuigen, antitankraketten, geweren, 
radarsystemen en meer. Het koffertje 
is terecht en er is geen informatie 
gelekt.

Onderwijsdorp
Aan de rand van Be’er Sheva in Israël 
komt een onderwijsdorp, ook wel 
bekend onder de naam campus. Het 
is een initiatief van het Joods Natio-
naal Fonds uit Amerika, en het ‘dorp’ 
is speciaal voor Joodse studenten uit 
het buitenland bedoeld. Er komen 
gebouwen met slaapzalen, apparte-
menten, een kantine, klaslokalen, een 
synagoge en ontmoetingsruimtes. 
Doel is dat buitenlandse studenten 
makkelijk kunnen aansluiten bij de 
colleges op de universiteit Ben Guri-
on in de stad.

Graven vernield

Een toevallige wandelaar in de buurt 
van Jericho was ontzet over wat 
hij zag op zijn tocht. Bij een recent 
ontdekte grot die in de tijd van de 
tweede tempel gebruikt werd als be-
graafplaats, was de boel vernield en 
overhoop gehaald. Menselijke over-
blijfselen lagen over het terrein ver-
spreid en de eeuwenoude sarcofagen 
waren verdwenen. | Foto: Regavim
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David Rubin werd in 1999 burgemeester van Silo, de Bijbelse plaats in Samaria waar ooit  
de tabernakel stond. Een golf van geweld en terreuraanslagen teisterde dit gebied in de  

daaropvolgende jaren. Ook David en zijn driejarige zoontje ondervonden dit aan den lijve.

“In 2001, tijdens Chanoeka [Joods lichtjesfeest, red.], had ik 
zo’n last van kiespijn dat ik naar mijn tandarts in Jeruzalem 
moest gaan”, vertelt Rubin in zijn woonkamer met uitzicht 
over Silo. “Ik nam mijn driejarige zoontje mee, Ruben – door 
iedereen Ruby genoemd. Hij zat achterin de auto in zijn kin-
derzitje. Rond half zes waren we onderweg terug naar Silo. 
We reden in het donker over hoofdweg 60, en waren ongeveer 
halverwege toen ik op de radio hoorde dat er elders in Samaria 
een automobilist beschoten en gewond was geraakt. Op dat-
zelfde moment regende het plotseling kogels op onze auto.”

De aanslag
“De motor sloeg af. Ik zag vonken van kogels die de auto trof-
fen. Plotseling voelde ik een vreselijke pijn in mijn linkerbeen. 
Het bloed spoot er hevig uit. Ineens dacht ik aan mijn zoontje 
achterin de auto en vroeg: ‘Ruby, is alles goed met je!?’ Maar 
hij staarde alleen maar recht voor zich uit, zijn ogen en mond 
wijd open. Omdat ik geen bloed zag, dacht ik dat hij in shock 
was. Ik probeerde de auto weer te starten, maar die deed niets. 
Ondertussen schoten de terroristen nog steeds door. Ik bleef 
koortsachtig proberen en uiteindelijk, tot mijn grote verbazing 
reed de auto ineens weer normaal. Ik reed met een noodvaart 
naar het dichtstbijzijnde dorp, Ofra. Ik besefte dat ik door het 
enorme bloedverlies buiten bewustzijn kon raken. Maar ik er-
voer bovennatuurlijke hulp en nabijheid, hoewel ik compleet 
over mijn toeren was. Het lukte mij met moeite om de veilig-
heidsdiensten te bereiken. Een ambulance was snel ter plekke 
en Ruby werd uit de auto gehaald. Hij bleek toch geraakt te 
zijn. Mijn wereld stortte in.”

De nasleep
“Ruby had een kogel in zijn hoofd gekregen met als gevolg 
een schedelbasisfractuur en interne bloedingen in de kleine 

Blijven en groeien  
ondanks terreur

hersenen. Hij sliep veel in het ziekenhuis maar als hij wakker 
werd herkende hij niemand. Na nog een operatie en maan-
denlange psychotherapie kwam zijn geheugen langzaam 
terug.
Doordat mijn been was opengereten was er veel weefsel weg 
en werd ik door een plastisch chirurg behandeld. Ik kwam 
in een rolstoel en liep daarna met krukken. Toen Ruby weer 
thuis was, werd hij ’s nachts vaak schreeuwend wakker. Hij 
was emotioneel getraumatiseerd. De psychische problemen 
die volgden op de aanslag waren groter en pijnlijker dan de 
lichamelijke. Slaapproblemen, nachtmerries en het je ner-
gens veilig voelen – het was slopend.”

Het wonder
“De weken na de aanslag sprak ik er met familie en vrienden 
continu over. Dat bleek therapeutisch voor mij te zijn. Maar 
Ruby kon dat niet. Totdat ik ontdekte dat hij in zijn spel de 
hele aanslag naspeelde. Zo begon een lang traject. Maanden-
lang reisden we elke dag met een bus naar een ziekenhuis in 
Jeruzalem voor traumaverwerkingstherapie.
In die tijd begon ik me af te vragen wat we van deze terreur-
aanslag op ons leven hadden geleerd. Joodse mensen geloven 
dat alles wat je overkomt een reden of doel heeft, dus uit elke 
dramatische gebeurtenis kunnen goede dingen voortkomen. 
Toen de opperrabbijn van Silo mij bezocht, wiens zoon was 
vermoord bij een aanslag, vroeg hij me ‘of ik mijn wonderen 
al gerealiseerd had’. Dat zette me aan het denken. Ik had 
persoonlijk een Godswonder meegemaakt! Hij heeft me Zijn 
directe tegenwoordigheid in deze wereld laten ervaren. Toch 
heb ik mij soms schuldig gevoeld dat wij dit mochten overle-
ven en zoveel anderen niet. Ik besefte en begreep dat ik iets 
moest doen aan dit lijden en deze trauma’s, vooral van de 
kinderen, die zich vaak niet kunnen uiten.”

Het antwoord
In 2004 besloot Rubin het ‘Shiloh Israel Children’s Fund’ op 
te richten. Via dit fonds organiseren we therapeutische, edu-
catieve en recreatieve projecten voor de kinderen van Silo en 
de omliggende gemeenschappen. David: “Ik wilde dit doen 
als dank aan God die ons in leven liet. Het is een centrum 
geworden waar wij herstel en genezing van getraumatiseerde 

kinderen bevorderen met innovatieve methoden. Denk aan 
muziek, kunst, beweging, drama en werken met dieren, zoals 
paarden. Zulke sessies werken helend. In plaats van de kin-
deren te vragen om rechtstreeks over hun trauma te praten, 
moedigen we ze aan om op een manier die bij hen past ui-
ting te geven aan wat er bij ze leeft. Daarnaast bieden wij ook 
workshops voor ouders en leerkrachten over hoe ze kunnen 
omgaan met de trauma’s van de kinderen. Sinds de oprich-
ting zijn al duizenden kinderen behandeld en geholpen.
Daarnaast is dit project mijn antwoord aan de terroristen, 
die hopen ons met terreur uit het Bijbelse hartland van Israël 
te verdrijven. Maar wij blijven en wij groeien. We bouwen 
voor de volgende generatie, ondanks de constante terreur-
aanvallen van de Palestijnen en de dreigementen van de 
wereld.”

David Rubin. | Foto: Geja Lahpor

‘Wat heb ik van deze 
terreuraanslag op  
mijn leven geleerd?’
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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. 

 

 

 

Stichting Jaffa-Project Nederland Strijen 
Strijen 

facebook: 
Jaffa-Project  
Nederland 

JAFFA heeft een vraag aan u. 

    

 

bankrekening nummer:  
NL12 RABO 0335 5422 39 

Realiseert u zich hoe belangrijk uw steun is. 
Die maakt het verschil in de spiraal van het leven van honderden 
kinderen, tieners, alleenstaande ouders, gezinnen, bejaarden. 

Gaat de spiraal van armoede neerwaarts OF wordt de spiraal er 
één van hoop, kansen op een betere toekomst. 
U bepaalt. Zo belangrijk is uw steun. 
Wilt u mee (blijven) doen? Dat zou geweldig zijn. 

In onze mei-nieuwsbrief kunt u lezen wat het Jaffa Instituut met 
uw steun kan doen. 
O ja, als u voor het eerst een gift aan ons overmaakt wilt u dan 
a.u.b. uw adresgegevens in de omschrijvingskolom erbij 
vermelden? Vanwege privacyregels ontvangen wij die niet en 
wij blijven graag met u bevriend. 
                                   Heel hartelijk bedankt. 

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.

 

 

 

Stichting Jaffa-Project Nederland Strijen 
Strijen 

advertenties

Jan Budding Schilderwerk
Veenendaal

 

Voor al uw schilderwerk,
binnen en buiten!

06-39 675 192

Bed and breakfast Shalom

Wij gebruiken Israel producten van IPC o.a. jams, dadelspread, thee, 
granola en natuurlijk Shalom handdoeken met div. verzorgingsproducten. 
Prachtige locatie op 3 km afstand van de historische binnenstad Kampen 

vlak aan de IJssel met wandel en fietsroutes 
www.bedandbreakfastshalom.nl



Zomertentoonstelling 2019

Ga mee met ‘Expeditie Israël’
Vanaf 1 mei heten we je van harte welkom in het Israëlcentrum in Nijkerk om onze 
prachtige nieuwe zomertentoonstelling Expeditie Israël te komen bekijken. In deze 
verrassende tentoonstelling nemen we u mee op reis door het land van de Bijbel.

Israël is het land van de Bijbel. Maar hoe ziet het land eruit? Wat is er vandaag de dag 
geworden van de plaatsen waar eens de aartsvaders woonden, waar David zijn konink-
rijk bouwde en waar de Here Jezus wandelde? Expeditie Israël neemt je mee langs diverse 
plaatsen in Israël en laat jong en oud ontdekken hoe het land van de Bijbel boordevol 
boeiende weetjes zit die je kennis over de Bijbel verrijken en laten zien hoe bijzonder 
het land is dat de Heere aan Abraham beloofde.

Voor jong en oud
Expeditie Israël is voor jong en oud een boeiend avontuur. Zo zijn er voor de bezoeker 
met een wat diepgaandere interesse panelen met boeiende informatie over de Bijbelse 
plaatsen van het land. Jongere bezoekers kunnen hun ogen tegoed doen aan de veelheid 
aan beeldmateriaal, foto’s, filmpjes en zelfs een heuse virtual realitybeleving van Israël! 
Ook zijn er onderweg puzzels en spelletjes te doen, of ga op speurtocht door de exposi-
tie. Kortom: een prachtig uitje voor jong en oud.

Praktische info
Expeditie Israël is dagelijks van 10.00 tot 16.00 uur te bezoeken in het Israëlcentrum aan 
de Henri Nouwenstraat 34 in Nijkerk. Op zon- en feestdagen is de expositie gesloten. U 

kunt in het Israëlcentrum ook nog de kunstexpositie van Wiert Douglas bezoeken, Isra-
elproducten shoppen in de winkel van het Israël Producten Centrum, genieten van een 
gratis kopje koffie of thee en uiteraard andere Israëlvrienden ontmoeten. Voor bereik-
baarheid per auto en openbaar vervoer, kijkt u op cvi.nl/bereikbaarheid.

Sneek, Vianen, Schiedam en Hoogeveen

Gezellige dagen voor Israëlvrienden
Koor- en samenzang, Bijbelstudie en ontmoeting. Dat 
zijn de belangrijkste ingrediënten voor de Israëlvrien-
dendagen! Vier gezellige dagen voor alle Israëlvrienden 
in Nederland. Dat mag u niet missen!

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! Het thema van de Israëlvriendendagen is dan 
ook ‘Gods trouw aan Israël’.

» Zaterdag 11 mei in Sneek
Locatie: Grote of Martinikerk, Grote Kerkstraat 5 
Tijd: 13.00 tot 17.00 uur (inclusief pauze met gezellige 
Israëlmarkt)
Sprekers: Ds. Willem Glashouwer en ds. Henk Poot
Muziek: Het Holland-Koor en Chloë Elsenaar (viool), 
Kees de Bruin (piano) en Ronald IJmker (orgel) 

» Zaterdag 18 mei in Vianen
Locatie: Grote Kerk, Voorstraat 110 
Tijd: 13.00 tot 17.00 uur (inclusief pauze met gezellige 
Israëlmarkt)
Sprekers: Ds. Willem Glashouwer en Willem Ouweneel
Muziek: Het Holland-Koor en Chloë Elsenaar (viool), 
Kees de Bruin (piano) en Ronald IJmker (orgel)

» Zaterdag 1 juni in Schiedam
Locatie: Grote of Sint Janskerk, Lange Kerkstraat 37 
Tijd: 13.00 tot 17.00 uur (inclusief pauze met gezellige 
Israëlmarkt)
Sprekers: Ds. Willem Glashouwer en Willem Ouweneel
Muziek: Het Holland-Koor en Chloë Elsenaar (viool), 
Kees de Bruin (piano) en Ronald IJmker (orgel)

» Zaterdag 22 juni in Hoogeveen
Locatie: Oosterkerk, Leeuweriklaan 35
Tijd: 13.00 tot 17.00 uur (inclusief pauze met gezellige 
Israëlmarkt)
Sprekers: Ds. Henk Poot en ds. Kees van Velzen 
Muziek: Het Holland-Koor en Chloë Elsenaar (viool), 
Kees de Bruin (piano) en Ronald IJmker (orgel)

Kaarten reserveren
Een kaartje voor de Israëlvriendendag kost E 5,- (in-
clusief koffie/thee). Is dit bedrag voor u een probleem 

en wilt u er toch graag bij zijn? Laat het ons dan gerust 
weten, want we vinden het fijn dat u er bent!

»  Reserveer snel uw kaarten via cvi.nl/vriendendagen  
of 033-2458824.

actief Voor al le act iviteiten geldt:  Deo volente

israël

Foto: Carel Schutte

Extra:  
bijeenkomsten over 
schenken en nalaten
Voorafgaand aan de Israëlvriendendagen in Sneek 
en Hoogeveen vindt er een bijeenkomst plaats over 
schenken en nalaten aan Israël. Wanneer u bijvoor-
beeld een periodieke schenking aan Christenen voor 
Israël overweegt of erover denkt om Christenen voor 
Israël op te nemen in uw testament, dan nodigen we 
u van harte uit voor deze informatieve bijeenkomst. 
We praten u graag vrijblijvend bij over de mogelijkhe-
den en wet- en regelgeving over schenken en nalaten. 
Deze speciale bijeenkomst begint om 10.30 uur en we 
verzorgen graag koffie, thee en een lunch. Na aanmel-
ding ontvangt u meer informatie over de locatie en 
het programma.

»  Aanmelden kan door te bellen, 033-2458824, of via 
cvi.nl/schenken.



advertenties

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

Kijk op www.everread.nl ook eens naar de vers-voor-versboeken!

N.S. de Graaf - 112 blz - 21x14,8 cm - 9789066944282 - € 11,25

Het Bijbelboek Esther - Dit Bijbelboek spreekt tot de 
verbeelding vanwege het mooie en soms spannende verloop van 
de geschiedenis die erin staat. Gods Naam - in het Oude Testament 
weergegeven met “HEERE” - komt er niet in voor. En toch is Zijn 
verborgen aanwezigheid ‘zichtbaar’ en van doorslaggevend belang 
voor de hier beschreven verwikkelingen rond Zijn volk.

Getallen in de Bijbel - Het origineel van dit boek (Number in 
Scripture) verscheen al in 1894. Het boek is verdeeld in 2 hoofddelen. 
Het 1e gaat over het bovennatuurlijke ontwerp van de getallen in de 
Bijbel; met algemene informatie daarover en de bijzondere wijze 
waarop ze gebruikt worden. Het 2e (en grootste) deel gaat over de 
geestelijke betekenis van diverse specifieke Bijbelse getallen.
Dr. E.W. Bullinger - 304 blz - 21x14,8 cm - 9789066943094 - € 18,00

AMEN Bijbelmagazine - 15 maart j.l. verscheen nummer 143 
met o.m. de volgende artikelen: ‘Evangelie: Dwaze boodschap?!’, 

‘Houd moed’, ‘U alleen doet mij veilig wonen’, ‘Wat moeten wij 
met de Jakobusbrief?’, ‘Duurzaamheid‘ en ‘AMEN Actueel’. Neem 
een abonnement op dit 2-maandelijkse blad en/of word Online-
abonnee met toegang tot meer dan 1500 Bijbelstudie-artikelen! 
Kijk voor meer informatie op www.amen.nl of bel: 0343 594411.

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

Het voornemen van de eeuwen - Uitdrukkingen als ‘de 
tegenwoordige boze eeuw’ of ‘de toekomende eeuw’ zijn vast wel 
bekend. Het zijn tijdperken die onderdeel zijn van Gods plan. Neem je 
hier kennis van, dan ga je beter begrijpen hoe de wereld in elkaar zit 
en waarom dingen zijn zoals ze zijn. Zeker als je dan de Bijbel leest met 
oog voor het plan van God, gaat er een wereld voor je open!

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
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Lezingen door burgemeester Sderot
Het is na Jeruzalem en Tel Aviv misschien wel de 
bekendste stad in Israël: Sderot. Op slechts een 
paar honderd meter van de Gazastrook wonen 
meer dan 25.000 mensen dagelijks onder de directe 
dreiging van terreur. Waarom ze ervoor kiezen om 
daar toch te wonen? Waarschijnlijk is er niemand te 
vinden die deze vraag beter kan beantwoorden dan 
burgemeester Alon Davidi.

Daarom hebben we hem uitgenodigd om een paar 
dagen naar Nederland te komen! Op 3, 4 en 5 juni is 
burgemeester Alon Davidi van Sderot in ons land en 
zal hij een aantal lezingen verzorgen over de dreiging 
en terreur waaronder zijn stad al zeventien jaar lijdt. 
Wilt u weten waar hij spreekt? Kijk dan op cvi.nl/
sderot of bel 033-2458824.

Bijeenkomst  
ondernemersplatform
Burgemeester Alon Davidi van Sderot zal onder meer spreken tijdens de 
bijeenkomst van ondernemersplatform Bouwen met Israël op woensdag 
5 juni vanaf 15.30 uur in het Israëlcentrum in Nijkerk. Geïnteresseerde 
ondernemers zijn van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen. 
Meld u wel even van tevoren aan via bouwenmetisrael@cvi.nl
Bent u ondernemer met een warm hart voor Israël, maar nog geen 
lid van het ondernemersplatform? Dan bent u evengoed welkom om 
kennis te maken. 

»  Meld u wel even van tevoren aan via bouwenmetisrael@cvi.nl.
Alon Davidi | Foto: Flash90

Wiert Douglas exposeert

Kunsttentoonstelling Licht en leven
Kunst heeft geen woorden nodig. Kunst vertelt op zijn manier. Met beeld, kleur en 
vorm. Wie met deze houding de nieuwe kunstexpositie van Wiert Douglas bekijkt 
in ons Israëlcentrum in Nijkerk, zal verwonderd zijn. Want met beeld, kleur en vorm 
vertelt hij een verhaal over licht en leven, én over het Licht en het Leven. En dat is niet 
abstract vormgegeven, maar juist heel realistisch en modern uitgebeeld.

Wiert Douglas: “De relatie tussen Joden en christenen is al eeuwenlang moeizaam. Het 
zicht op hoe God het bedoelde is door de vervangingsleer vertroebeld. Maar als christe-
nen weten en leren we van de rijkdom uit het Oude Testament. En we zien nu dat Israël 
weer als land bestaat: God blijkt trouw aan Zijn belofte. Dat is ergens voor ons ook 
wennen. Het is voor christenen niet vanzelfsprekend om van het land te houden. Het is 
alsof er een bedekking op ons ligt om Gods weg met Israël te begrijpen. Maar de liefde 
voor Gods volk gaat via Jezus. Zo leren we van het Joodse volk houden. Hij brengt ons 
dichterbij Zijn volk.”

Niet alleen de schilderijen vertellen een verhaal, Wiert Douglas komt zelf ook een aan-
tal keer verhalen vertellen bij de schilderijen. In volgende krant leest u wanneer en waar 
u zich kunt aanmelden. Wie genoten heeft van het werk in het Israëlcentrum, kan ook 
ter plekke het schitterend vormgegeven boek Licht en Leven aanschaffen, waarin bijna 
alle werken staan afgebeeld die ook in de expositie te zien zijn. De afbeeldingen zijn 
voorzien van prikkelende overdenkingen, van de hand van Peter de Bruijne. Het boek 
kost E 9,95.

De expositie is dagelijks gratis te bezichtigen tussen 10.00 en 16.00 uur (zon- en feest-
dagen gesloten). Het werk van Wiert Douglas is te bekijken van 8 mei tot 31 augustus.

Foto: Douglas

Israël en de Kerk
Zoeken naar een nieuw perspectief op de christelijke theologie vanuit de ontmoeting 
met Israël. Luisteren naar Joodse stemmen over Bijbelse thema’s. Leren van de om-
gang van Israël met zijn God. Dat is waar Israël en de Kerk voor wil staan.

Uitgangspunt is Gods onherroepelijke verbond met Israël: “want 
de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk” (Romei-
nen 11:29). Zo komt de Allerhoogste tot Zijn doel met Israël, de 
volken en heel de schepping. In het voorjaarsnummer komt dat 
tot uiting in artikelen over de feesten van Poerim en Pesach. Ook 
gaan we in op actuele uitingen van antisemitisme. Jakob en Esau 
staan model voor de verhouding tussen Israël en de kerk door de 
eeuwen heen. De vraag is: wil Esau Jakob erkennen?
Israël en de Kerk is bestemd voor predikanten/voorgangers en 
theologisch geïnteresseerden. Zoekt u meer verdieping door 
middel van interessante en diepgravende artikelen? Dan is Israël 
en de Kerk wat voor u. Attendeer ook uw voorganger op ons blad. 

»  De laatste nummers van Israël en de Kerk zijn nu ook te downloaden via  
cvi.nl/studiemateriaal.

Onze projecten

Hulp overlevenden Holocaust 
dringend nodig
‘Nu het nog kan’. Laatst hoorde ik nog die opmerking. Ik was in Israël en sprak met ie-
mand over de situatie van de overlevenden van de Holocaust in Israël. Er is de laatste 
jaren meer aandacht en geld gekomen om de armoede onder de Holocaustoverleven-
den te bestrijden. Maar de wond van de Holocaust geneest bij de meesten nooit.

Amcha in Israël zet zich in voor deze mensen. De nood is psychisch vaak nog veel erger 
dan de financiële armoede. Met wie praat je over wat je meemaakte? Hoe kun je praten 
over dingen die de meesten nooit zullen begrijpen? Amcha heeft daarom specialistische 
hulp en daarnaast veel (gespreks)groepen waar overlevenden elkaar kunnen ontmoeten. 
En dan spreken ze echt niet elke keer met elkaar over wat ze meemaakten. Maar het 
voelt wel veilig en vertrouwd om dingen 
te ondernemen met mensen die eenzelfde 
geschiedenis hebben als jij. Dat maakt dat 
het beter gaat met de mensen, het helpt bij 
verwerking van de diepe ellende, die voor 
de meesten nooit eindigt, maar hopelijk wel 
verlicht kan worden. Als Christenen voor 
Israël ondersteunen wij het werk van Amcha 
financieel, maar we steunen de overleven-
den van de Holocaust ook in de vorm van 
bemoediging, door uw Shalomkaarten 
onder overlevenden uit te delen. Foto: Flash90
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Christenen voor Israël in Fiji

Lezer aan het woord

Lezer: Dhr. F. van Zoest
Woont in: Papendrecht
Leest de krant sinds: enkele jaren

“Ik heb een aantal jaren terug de krant van iemand 
gekregen – mijn buurman. Eerst zegt het je nog niet 
zoveel. Het dringt nog niet door. Maar toen ik de krant 
een aantal keer had gelezen, werd ik enthousiast. Het 
zette ook mijn wereld op zijn kop. Hoe theologen 
soms over Israël denken! De krant was voor mij de 
verbinding met Israël. Het heeft mijn ogen geopend. 
Als je met niemand spreekt over Israël, dan blijft het 
zo. Zonder de krant mis je informatie over Israël. En ik 
ben nog steeds enthousiast over de krant.”

Wat heeft uw hart geraakt? 
“De artikelen van ds. Willem Glashouwer over de 
profetieën en hoe die te betrekken zijn op deze tijd. 
Dat spreekt me enorm aan. Maar ook dat je de mensen 
daar, in Israël, kan helpen. Het is niet alleen lezen, het 
is ook helpen. En wat mij ook bezighoudt: het huidige 
Israël is enorm belangrijk. Het is het centrum van de 
wereld, en je kunt toch niet ontkennen dat het daar 
gebeuren gaat.”

Lepani en Salote Makubuna. | Foto: CvI De Israëlmars in Fiji ter gelegenheid van het zeventigjarig bestaan van 
de moderne staat Israël. | Foto: CvI

Herinneringen van een 
Holocaustoverlevende

Boek ‘Van droefheid 
naar vreugde’
In 1991 schreef Holocaustoverlevende Jakov Adler in 
het Hebreeuws zijn herinneringen op, vanaf de vlucht 
uit Neurenberg in 1933 tot de aankomst in Haifa in 
1949. De titel voor zijn verhaal ontleende hij aan Ester 
9. Dit uitzonderlijke boek is nu eindelijk ook in het 
Nederlands verkrijgbaar. 

Uitgever Klaas de Jong komt op woensdag 15 mei om 
20.00 uur vertellen over dit boek, Van droefheid naar 
vreugde. De lezing vindt plaats in het Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34 in Nijkerk. De toegang is 
gratis, maar aanmelden is wel verplicht en kan via cvi.
nl/15mei of 033-2458824. Het boek is op de avond ook 
te koop.

Zingen voor Israël
Houdt u van zingen én van Israël? Dan zijn onze zangavonden echt wat voor u. In mei staan er weer drie avonden 
‘Zingen voor Israël’ op het programma. De toegang is vrij, maar we steunen Israël met een collecte.

Vrijdag 10 mei in Leek
De zangavond in Leek staat onder leiding van ds. 
Koppe en de muzikale medewerking wordt verleend 
door het Christelijk Mannenkoor Leek o.l.v. Moniek 
Timmer. De meditatie wordt verzorgd door ds. Henk 
Poot. 
Locatie: De Hoeksteen, Lindensteinlaan 1 
Aanvang: 19.30 uur

Donderdag 16 mei in Papendrecht
Het Sliedrechtse koor ‘Praise Him’ o.l.v. Jan Quintus 
Zwart Muzikale verleent deze avond muzikale mede-

werking door. Ds. Willem Glashouwer verzorgt de 
meditatie. 
Locatie: Sionskerk, Rubensstraat 35 
Aanvang: 20.00 uur

Vrijdag 24 mei in Wierden
Muzikale medewerking is er van de koren ‘Looft den 
Heer Notter’ en ‘Praise the Lord’, allebei o.l.v. Jan 
Quintus Zwart. Ds. Kees van Velzen houdt een medi-
tatie.
Locatie: Dorpskerk, Burg. J.C. van den Bergplein 3 
Aanvang: 19.30 uur

Ja, u leest het goed, Christenen voor Israël heeft ook 
een actief team op de Fiji-eilanden. Lepani Makubuna 
werkte bij een financiële instelling in de hoofdstad 
Suva. In 2014 was hij aanwezig bij een studiedag met 
een evangelist die ook betrokken is bij Christenen voor 
Israël. De lezing over Israël trof hem. Ze raakten met 
elkaar in gesprek en deze evangelist vroeg hem of hij een 
conferentie van Christenen voor Israël op Fiji zou willen 
meehelpen organiseren. Dit werd gerealiseerd in 2014.

Fulltime actief
Hij was zo gegrepen door de boodschap dat hij zijn baan 
opzegde en fulltime actief werd om de boodschap over 
Israël te verspreiden in de kerken op Fiji. Zijn vrouw 
Salote had ook werk, dus er bleef inkomen. In 2015 ging 
hij samen met zijn vrouw naar onze tweejaarlijks forum in 
Jeruzalem. Sindsdien heeft hij veel activiteiten ontwikkeld 
op de Fiji-eilanden. Zo wordt de internationale Israëlkrant 
verspreid in de kerken evenals boeken over Israël en Jeru-
zalem. Elke eerste vrijdag van de maand is er een speciale 
gebedsbijeenkomst voor Israël. Lepani heeft ook een 
speciale Christenen voor Israël Fiji Facebookpagina gelan-

ceerd waar met regelmaat artikelen over Israël op worden 
geplaatst. In 2018 organiseerde Lepani ter gelegenheid van 
zeventig jaar Israël een grote Israëlmars door de hoofdstad 
Suva, waarbij meer dan duizend mensen meeliepen. Sinds 
kort wordt elke zondagavond een Bijbelstudieserie van ds. 
Glashouwer over Waarom Israël? en Waarom Jeruzalem? 
uitgezonden op de Fijische televisie.

Bidden om regen
Tijdens het bezoek van Lepani en Salote aan Israël 
in 2015 zagen zij hoe Israël te kampen had met grote 
droogte. Sindsdien heeft zijn gebedsgroep aldoor gebe-
den voor regen in Israël. In maart dit jaar bezochten hij 
en zijn vrouw opnieuw het forum in Israël. Deze winter 
is er in Israël veel regen gevallen en is het land helemaal 
groen met overal bloemen. Ze waren diep onder de 
indruk en zagen dit als een ware gebedsverhoring. Weer 
terug op Fiji gaan ze met groot enthousiasme verder met 
de uitbouw van het werk van Christenen voor Israël. Hij 
wil nieuwe films en documentaires over Israël ontwik-
kelen en een nieuwe conferentie voor voorgangers gaan 
organiseren. 

Dirigent Jan Quintus Zwart leidt de koren die optreden tijdens de zangavond in Wierden. | Foto: Fotografie Gertenbach



Herstelwerkzaam-
heden op Joodse 
begraafplaatsen
Sinds 1975 wordt jaarlijks een werkweek georga-
niseerd door stichting Boete en Verzoening. Een 
werkgroep uit de volle breedte van de Nederlandse 
kerken en gemeenten zet zich tijdens deze week in 
om Joodse begraafplaatsen in een eervolle staat 
van onderhoud te brengen en te houden.

Dit jaar vindt deze werkweek plaats van 22 tot 26 juli. 
Er zal dan worden gewerkt op de begraafplaatsen van 
Veendam en Kolham in de provincie Groningen. Het 
werk bestaat uit het weer zwart maken van de letters 
op de grafstenen, het lijmen van gebroken stenen en 
het rechtzetten van scheefgezakte stenen. Ook gaat 
u onkruid wieden, grafhekken schuren en bomen of 
struiken snoeien.
Naast de ongeveer zestig mensen die de hele week 
op de begraafplaats(en) werken, zijn ook vrijwilligers 
welkom die één of enkele dagen willen meehelpen. » 
Wilt u ook meedoen? Kijk dan op boete-verzoening.nl/
werkweken of bel met Tineke Arentze, 0320-215015.

Excursies Zuthpen en Elburg

Leerzaam dagje weg
Een leerzaam dagje weg met Israëlvrienden: dat kan met onze excursies! Bekijk hier het aanbod voor de komende 
maanden. Meld u snel aan, want er is beperkt plaats.

28 mei: Joods Zutphen
De synagoge in Zutphen is prachtig gerenoveerd en een 
warme plaats om samen te komen. Wat is het verhaal 
achter de synagoge? En wat is de Joodse geschiedenis van 
Zutphen? Als afsluiting krijgt u nog een rondleiding met 
gids door de stad.
Datum: dinsdag 28 mei van 10.30 tot 15.00 uur
Prijs: E 27,50 (inclusief koffie/thee en een koosjere lunch)

13 juni: Joods Elburg
Het museum Sjoel Elburg vertelt op ontroerende wijze 
het verhaal van de Joodse gemeenschap in Elburg en het 
Joodse religieuze leven. Als extra is er nog een prachtige 
expositie Sjir HaSjiriem, Hooglied verbeeld. Na de lunch 
(op eigen gelegenheid) brengt u in de stadswandeling 
een bezoek aan de Joodse begraafplaats.
Datum: donderdag 13 juni van 10.30 tot 15.30 uur
Prijs: E 17,50 (inclusief koffie/thee en gebak)

Breng de Joden thuis

Negentig jaar oud!
Bij de kop van dit artikel denkt u waarschijnlijk dat het gaat over iemand die op hoge leeftijd naar Israël is vertrok-
ken, maar dat is niet het geval. Het Joods Agentschap, opgericht in 1929, viert dit jaar zijn negentigjarig bestaan.

Laat je inspireren 
tijdens de Reveilweken
Jaarlijks organiseert Near East Ministry vier christelijke 
conferentieweken met de naam ‘Reveilweken’. Dit jaar 
wordt het thema ‘Leef!’ verder uitgediept en is er aan-
dacht voor reveil in Nederland. De vier verschillende 
Reveilweken hebben wel ieder hun eigen accenten. 

U heeft keus uit de volgende mogelijkheden:
·   Mini-Reveilweek: 29 mei tot 2 juni (tijdens het Hemel-

vaartweekend) van. 
·   Eerste of grote Reveilweek: 20 tot 26 juli in Ambt 

Delden. Met specifieke programma’s voor volwassenen, 
jongvolwassenen, tieners en kinderen.

·   Tweede Reveilweek: 27 juli tot 2 augustus. Met klein-
schaliger, maar vergelijkbaar programma als de eerste 
Reveilweek 

·   Verdiepende Reveilweek: 3 tot 9 augustus in Voorthui-
zen.

»  Meer informatie en aanmelden via nemnieuws.nl/
reveilweken.

Het doel was en is nog steeds om Joodse families wereld-
wijd en vooral vanuit conflictgebieden de mogelijkheid 
bieden om naar Israël te vertrekken. Het is ook belang-
rijk om te weten dat het Joods Agentschap vóór het 
uitroepen van de staat Israël in mei 1948 fungeerde als 
officieuze ‘regering’ voor de toekomstige staat. David 
Ben Goerion, die destijds voorzitter was van het Joods 
Agentschap, werd daarmee ook Israëls eerste premier.

Wereldwijd actief
Wereldwijd werken vertegenwoordigers uit Israël samen 
met lokale vertegenwoordigers voor het Joods Agent-
schap om Joden die willen terugkeren naar Israël tekst 
en uitleg te geven. Nadat in 1991 het IJzeren Gordijn viel 
en Joden de mogelijkheid kregen om terug te keren, kon 
het Joods Agentschap ook actief zijn werk doen. Overal 
werden kantoortjes geopend om de grote instroom van 

nieuwe immigranten goed te kunnen verwerken. Vooral 
in Oekraïne, Wit-Rusland, Moldavië en Rusland was het 
Joods Agentschap werkzaam en dat is vandaag de dag 
nog altijd zo.
Een van de voornaamste activiteiten blijft om de fami-
lies zo goed mogelijk voor te bereiden voor vertrek. Zo 
organiseert de organisatie bijvoorbeeld seminars met 
informatie over de mogelijkheden in Israël en cursussen 
Hebreeuws.

Rabbijn naar Israël
Door de jaren heen hebben we als veldwerkers voor 
Christenen voor Israël een goede band opgebouwd met 
de medewerkers van het Joods Agentschap. Zo ook met 
Vladimir, die verantwoordelijk was voor de provincie 
Chernigov in het noorden van Oekraïne, niet zo heel 
ver van Tjernobyl. Het was een van de weinige plaatsen 
waar, wanneer we Joden naar het vliegveld brachten voor 
vertrek naar Israël, de oude plaatselijke rabbijn Vladimir 
naar onze bus kwam en bad voor hun vertrek en een 
goede integratie in hun nieuwe thuisland.
Het was dan ook wel even schrikken toen Vladimir me 
eind vorig jaar vertelde dat hij ergens in 2019 ook naar 
Israël wilde vertrekken, omdat veel van zijn familieleden 
al in Israël woonden. Vladimir heeft anderen jarenlang 
advies gegeven om naar Israël te gaan. Nu was de tijd 
gekomen dat hij zelf vertrok. Toen de dag aanbrak voor 
de enkele vliegreis Kiev – Tel Aviv had Vladimir het er 
toch even moeilijk mee. Hij bedankte alle medewerkers 
voor de jarenlange samenwerking. | Tekst: Koen Carlier

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

Vladimir, klaar voor vertrek naar Israël. | Foto: CvI
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advertenties

www.icej.nl

Israël-
weekend

Vr 30 aug 
-

Zo 1 sept 2019

Israël & de 
wederkomst

www.betteld.nl
Aaltenseweg 11
7021HR Zelhem

Worship
Christiaan 
Verwoerd & Band

Sprekers
David Parsons 

uit Israël en 
Jacob Keegstra

Workshops
Bijbelse voorwerpen, 
Sjofar, Prayerwalk, 
Processie, etc.

Deelname conferentie €49,- 
Kinderen en tieners €5,- 

Met € 20,- per maand helpt u mij aan: 
voeding, kleding, therapie en verbandmiddelen.

MAAK JIJ MIJ BLIJ? 

WWW.JEMIMA.NL/
financiele-adoptie



Aan de slag voor Aleh!
Een tussenjaar, sabbatical of vrije tijd over? Overweeg dan eens om vrijwil-
ligerswerk te doen bij Aleh in Israël. Op maandag 27 mei om 20.00 uur vindt 
er in het Israëlcentrum aan de Henri Nouwenstraat 34 in Nijkerk weer een 
infoavond plaats over vrijwilligerswerk bij deze bijzondere organisatie.

Vrijwilligerscoördinator Simon Weststeijn van Aleh legt tijdens deze avond uit waar je 
als vrijwilliger terecht komt en wat er van je wordt verwacht. Daarnaast delen Neder-
landse vrijwilligers tips en ervaringen over hun periode bij Aleh en is er gelegenheid tot 
het stellen van vragen. Wil je er bij zijn? Welkom! Laat via cvi.nl/aleh even weten dat je 
komt, dan zorgen we voor iets te drinken met wat lekkers erbij.

Christien: “Mijn tien weken bij Aleh zijn enorm snel gegaan. Ik heb er veel geleerd en ben 
dankbaar dat ik dit mocht doen. Ik raad het dan ook zeker aan. Het is goed georganiseerd, 
een prachtige plek om te werken met prachtige mensen. Als vrijwilliger geef je niet alleen, 
maar je krijgt er ook heel veel voor terug. Na het werken bij Aleh ben je een ervaring rijker!” 
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Verdiep je geloof in Israël
Reizen naar Israël doe je niet zomaar. Natuurlijk zijn er mensen die de mooie plaatjes zien van het landschap en denken ’daar wil ik ook wel eens heen’.  
Maar de meeste christenen die besluiten naar Israël te reizen, zoeken ook een stuk diepgang.

Israëlreizen in 2019
Israël in vogelvlucht 2 (gegarandeerd vertrek)  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 28 oktober t/m 4 november E  1.395,-

Loop in de voetsporen van de Here Jezus. Ontmoet de nazaten van Abraham, Isaak en 
Jakob aan wie God het land beloofde. Christenen voor Israël organiseert haar reizen zó 
dat die diepgang er zeker is. Naast de pracht van het land helpen we u ook om de pracht 
van Gods plan met Israël te ontdekken. Reis daarom met ons mee naar Israël.

Shalomfonds

Mefiboseth helpt de lamme
Mefiboseth helpt de lamme? Klopt 
dat wel? Was hij niet degene die lam 
was en geholpen moest worden? 
Ja, in het Bijbelse verhaal klopt dat. 
Maar via het fonds Mefiboseth hel-
pen wij al jaren de gehandicapten in 
Jeruzalem.

In Jeruzalem wonen in het huis Beit Ta-
mar negen kinderen en jongeren. Mensen 
die met wat extra hulp een waardevol 
leven leiden. Ze krijgen van het personeel 
alle aandacht, hulp en verzorging die 
nodig is. Dat is uitgebreide zorg, want 
de tieners zijn ernstig beperkt. Door de 
jaren heen heeft u al geholpen met allerlei 
zaken die dringend nodig waren, zoals 
reparatie van orthopedische middelen, 

warm beddengoed in een koude winter 
en vervoer naar activiteiten en therapie.

Help kinderen met rolstoel
Al weer enkele maanden geleden was 
er opnieuw dringend verzoek. Er zijn 
nieuwe elektrische rolstoelen nodig, ter 
vervanging van de huidige. De huidige 
rolstoelen werken zeer matig en moeten 
bijna doorlopend gerepareerd worden. 
Maar zo’n rolstoel kost duizenden euro’s, 
en er zijn er drie nodig. Eigenlijk gaat 
het niet eens om de rolstoelen, het gaat 
om wat die rolstoelen voor de kinderen 
betekenen die ze nodig hebben: ze geven 
vrijheid, vrijheid om op eigen benen te 
staan. We konden gelukkig al een bijdrage 
doen voor één rolstoel. Maar twee kinde-
ren wachten nog op een rolstoel. Helpt 
u deze kinderen? Helpt u Mefiboseth in 
deze missie?

Uw gift voor deze kinderen is welkom op 
NL38 ABNA 0529 310 252 van Christenen 
voor Israël. En vermeldt u daar dan bij 
’Mefiboseth’.

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

Christien bij Aleh. | Foto: Aleh

Foto: Mefiboseth

Steun Aleh, wandel mee!
Op zaterdag 25 mei organiseert 
werkgroep Hart voor Israël uit Put-
ten een sponsorwandeltocht voor de 
organisatie Aleh, die in Israël zorg-
draagt voor meer dan zevenhonderd 
meervoudig gehandicapte kinderen.
Met een sportieve prestatie kunt u 
dit goede doel in Israël steunen. Laat 
u sponsoren door familie, vrienden 
en bekenden en loop een van de 
twee routes van tien of twintig 
kilometer die zijn uitgezet in de 
prachtige omgeving van Putten. 
Geef u op voor deelname of vraag 
meer informatie via info@hartvoor-
israel.nl of 0341-491349.

actief
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Word jij mijn 
nieuwe collega?Word jij mijn 

Kom 
werken 
Kom 
werken 
als verpleegkundige 
of verzorgende IG 

Bekijk alle vacatures op werkenbijcharim.nl

Zorggroep Charim is de christelijke zorgaanbieder 
voor ouderen in omgeving Zeist en Veenendaal. 

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

Midden Engweg 4
3882 TT Putten
(0341) 351054
info@cervus.nl    

www.cervus.nl

Uw partner in 
audio/video streaming

Geschikt voor grotere 
gemeenten

Liturgie zichtbaar

Hardware onafhankelĳ k

Tot maximaal 6 zendlocaties in een 
abonnement

Uitzenden in Full HD mogelĳ k

Afrekening op basis van 
totale dataverkeer

AMCHA ISRAEL
In Israel wonen nog 190.000 

overlevenden van de Holocaust. 

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

Steun Vrienden van 
Amcha Nederland Amersfoort

IBAN: NL42 ABNA 049 06 06 210

www.amcha.nl
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2 mei 2019
Jom Hasjoa (Herdenking ‘Holocaust’)

4 mei 2019
Thoralezing: Acharé mot,  
Leviticus 16:1-18:30 
Haftarahlezing: Ezechiël 22:1-19

9 mei 2019
Jom Ha’atsmaoet  
(Onafhankelijkheidsdag Israël)

11 mei 2019
Thoralezing: Kedosjiem,  
Leviticus 19:1-20:27
Haftarahlezing: Amos 9:7-15

18 mei 2019
Thoralezing: Emór, Leviticus 21:1-24:23
Haftarahlezing: Ezechiël 44:15-31

23 mei 2019
Lag Ba’omer 
(33e dag van de Omertelling)

25 mei 2018
Thoralezing: Behár, Leviticus 25:1-26:2 
Haftarahlezing: Jeremia 32:6-27

Bijeenkomsten

Dinsdag 30 april
20.00 uur: Eemnes: Lezing ds. Jaap de 

Vreugd.  Locatie: Kerkelijk Cen-
trum De Wel, Rutgers van Rozen-
burglaan 1. Thema: De geboorte-
weeën van het Koninkrijk.

20.00 uur: Harmelen: Lezing ds. 
Kees van Velzen.  Locatie: Het 
Trefpunt, Iepenlaan 2. Thema: 
Het herstel van het koningschap 
van Israël. 

Donderdag 2 mei
20.00 uur: Boskoop: Lezing ds. Jaap 

de Vreugd.  Locatie: Kerkelijk 
Centrum De Loods, Zijde 11. 
Thema: De geboorteweeën van 
het Koninkrijk.

Vrijdag 3 mei
15.00 uur: Nijkerk: Israëlbidstond. 

 Locatie: Israëlcentrum, Henri 
Nouwenstraat 34. 

Dinsdag 7 mei
20.00 uur: Capelle aan den IJssel: 

Lezing ds. Jaap de Vreugd. 
 Locatie: Dorpskerk, Kerklaan 2. 
Thema: De geboorteweeën van 
het Koninkrijk. 

Woensdag 8 mei
20.00 uur: Boxmeer: Lezing Peter 

Pellemans.  Locatie: Protestantse 
Kerk, Veerstraat 24. Thema: De 
wederopstanding van Israël.

Donderdag 9 mei
20.00 uur: Dronten: Lezing ds. Oscar 

Lohuis.  Locatie: Ontmoetings-
kerk, De Ketting 20. Thema: 
Tekenen van de aanstaande 
wederkomst.

Vrijdag 10 mei
15.00 uur: Nijkerk: Israëlbidstond. 

 Locatie: Israëlcentrum, Henri 
Nouwenstraat 34. 

Zaterdag 11 mei
13.00-17.00 uur: Sneek: Israëlvrien-

dendag. Met het Holland-Koor, 
ds. Willem J.J. Glashouwer en 
ds. Henk Poot.  Locatie: Grote of 
Martinikerk, Grote Kerkstraat 9. 
Kaarten E 5,- via cvi.nl/vrienden-
dagen of 033-2458824.

Maandag 13 mei
20.00 uur: Vriezenveen: Lezing ds. 

Willem J.J. Glashouwer.  Locatie: 
Cultureel Centrum (CCK2), 
Kerkstraat 2. Thema: Waarom 
eindtijd?

Dinsdag 14 mei
20.00 uur: Hilversum: Lezing ds. 

Oscar Lohuis.  Locatie: Regen-
boogkerk, Nassaulaan 22. Thema: 
Tekenen van de aanstaande 
wederkomst.

Woensdag 15 mei
19.30 uur: Stadskanaal: Lezing 

ds. Kees van Velzen.  Locatie: 
Christengemeente Rehoboth, 
Hoofdkade 139a. Thema: Geënt 
op de edele olijf. 

20.00 uur: Krimpen aan de Lek: 
Lezing ds. Kees Kant.  Locatie:  
’t Voorhof, Dorpsstraat 1. Thema: 
De grote betekenis van Israël voor 
deze wereld.

20.00 uur: Gennep: Lezing Peter 
Pellemans.  Locatie: Kerkelijk Cen-
trum De Regenboog, Doelen 94. 
Thema: De vervulling van Bijbelse 
profetieën in onze tijd.

20.00 uur: Nijkerk: Lezing Klaas de 
Jong.  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34. Thema: 
Van droefheid naar vreugde. Aan-
melden (gratis) via cvi.nl/15mei of 
033-2458824. 

Donderdag 16 mei
10.00 uur: Soest: Lezing ds. Oscar 

Lohuis.  Locatie: Julianakerk, 
Julianalaan 19. Thema: Waarom 
christenen iets met Israël hebben.

12.00-13.00 uur: Nijkerk: Vrouwenbid-
stond voor Israël.  Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34.

14.30 uur: Emmen: Lezing voor 
60-plusgroep Heleen Bénard. 
 Locatie: Het Baken, Kerspellaan 2.  
Thema: Gods gedachten over 
Jeruzalem.

20.00 uur: Nijverdal: Lezing ds. Jaap 
de Vreugd.  Locatie: Het Centrum, 
Constantijnstraat 7a. Thema: De 
plaats van Israël in Gods heilsplan.

Vrijdag 17 mei
15.00 uur: Nijkerk: Israëlbidstond. 

 Locatie: Israëlcentrum, Henri 
Nouwenstraat 34. 

Zaterdag 18 mei
13.00-17.00 uur: Vianen: Israëlvrien-

dendag. Met het Holland-Koor, 
ds. Willem J.J. Glashouwer en 
Willem Ouweneel.  Locatie: Grote 
Kerk, Voorstraat 110. Kaarten 
E 5,- via cvi.nl/vriendendagen of 
033-2458824.

Dinsdag 21 mei
20.00 uur: Amersfoort: Lezing ds. 

Kees van Velzen.  Locatie: Advent-
kerk, Ringweg Kruiskamp 74. 
Thema: Geënt op de edele olijf. 

20.00 uur: Zwartsluis: Lezing ds. Jaap 
de Vreugd.  Locatie: De Poort, Het 
Singel 16. Thema: Met Israël naar 
de toekomst.

Woensdag 22 mei
10.00 – 15.30 uur: Nijkerk: Predikan-

tendag met rabbijn R. Evers en 
drs. W. Nieuwenhuis.  Locatie: 
Israelcentrum, Henri Nou-
wenstraat 34. Thema’s: De tempel 
en de toekomst; De Messias van 
Israël ook voor de volken.  
Kosten: E 17,50 inclusief lunch. 
Aanmelden verplicht via  
cvi.nl/studiedagen of 033-
2458824. 

20.00 uur: Ouddorp: Lezing ds. Kees 
van Velzen.  Locatie: Gerefor-
meerde Kerk, Dorpstienden 15. 
Thema: Het herstel van het 
koningschap van Israël. 

Donderdag 23 mei
20.00 uur: Alblasserdam: Lezing 

ds. Oscar Lohuis.  Locatie: ’t 
Scheepke, Rijnstraat 434. Thema: 
Wie is Jezus in relatie met Israël?

20.00 uur: Lelystad: Lezing Heleen 
Bénard.  Locatie: Max het musje, 
Groene Velden 83. Thema: Gods 
gedachten over Jeruzalem.

Vrijdag 24 mei
15.00 uur: Nijkerk: Israëlbidstond. 

 Locatie: Israëlcentrum, Henri 
Nouwenstraat 34. 

Dinsdag 28 mei
20.00 uur: Tytsjerk: Lezing ds. Henk 

Poot.  Locatie: Gebouw de Sanjes, 
De Buorren 44. Thema: Jezus en 
Israël.

Woensdag 29 mei
20.00 uur: Terneuzen: Lezing Bert 

Fluit.  Locatie: Goede Herder-
kerk, Koninginnelaan 4. Thema: 
Jeruzalem

20.00 uur: Stiens: Lezing ds. Oscar 
Lohuis.  Locatie: De Hege Stins, 
Gysbert Japicxstrjitte 4. Thema: 
De terugkeer van de Joden naar 
het beloofde land.

Zaterdag 1 juni
13.00-17.00 uur: Schiedam: Israël- 

vriendendag. Met het Hol-
land-Koor, ds. Willem J.J. Glas-
houwer en Willem Ouweneel. 
 Locatie: Grote kerk, Lange Kerk-
straat 37. Kaarten E 5,- via cvi.nl/
vriendendagen of 033-2458824.

Maandag 3 juni
20.00 uur: Dordrecht: Lezing Alon 

Davidi, burgemeester Sderot. 
 Locatie: Koepelzaal van de Wijn-
stok, Dubbelsteijnlaan West 70. 
Thema: Het leiden van een stad 
tijdens zeventien jaar terreur.

Dinsdag 4 juni
20.00 uur: Zwolle: Lezing Alon 

Davidi, burgemeester Sderot. 
 Locatie: De Zuiderhof, Troelstra-
laan 25. Thema: Het leiden van een 
stad tijdens zeventien jaar terreur.

Woensdag 5 juni
20.00 uur: Oosterwolde (Frl): Lezing 

ds. Jaap de Vreugd.  Locatie: 
Het Anker, Jan Frankensingel 30. 
Thema: De plaats van Israël in 
Gods heilsplan.

Muziek

Vrijdag 10 mei
19.30 uur: Leek: Zingen voor Israël. 

Met het Christelijk Mannenkoor 
Leek. Overdenking door ds. Henk 
Poot.  Locatie: De Hoeksteen, Lin-
densteinlaan 1. Toegang gratis.

Donderdag 16 mei
20.00 uur: Papendrecht: Zingen voor 

Israël. Met het Chr. Gemengd 
Drechtstedenkoor Praise Him. 
Overdenking door. ds. Willem J.J. 
Glashouwer.  Locatie: Sionskerk, 
Rubensstraat 35. Toegang gratis.

Vrijdag 24 mei
19.30 uur: Wierden: Zingen voor 

Israël. Met CRK Praise the Lord 
en Chr. Gem. Zangver. Looft den 
Heer uit Notter. Overdenking 
door ds. Kees van Velzen.  Locatie: 
Dorpskerk, Burg. J.C. van den 
Bergplein 3. Toegang gratis.

Overig

1 mei tot 31 augustus
10.00-16.00 uur: Nijkerk: Zomerten-

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

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

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

7 mei tot 31 augustus
10.00-16.00 uur: Nijkerk: Kunstexpo-

sitie Licht en leven.  Locatie: Isra-
elcentrum, Henri Nouwenstraat 
34. Dagelijks gratis te bezoeken 
(m.u.v. zon- en feestdagen).

Donderdag 8 mei
19.30 uur: Urk: Israëlavond van werk-

groep Kerk & Israël PKN Urk. 
Met ds. Willem J.J. Glashouwer en 
Geref Kerkkoor.  Locatie: Geref. 
Kerk de Poort, Lange Dam 51. 
Thema: De krant lezen naast de 
Bijbel en de tekenen der tijden.

10 tot 12 mei
Ambt Delden: Bijbelstudieweekend 

met Henk Binnendijk.  Voor 
mensen van 20 tot 45 jaar. Meer 
info en aanmelden: cvi.nl/bijbel-
studieweekend.

14 tot 17 mei
13.30-20.00 uur: Boelenslaan: Ten-

toonstelling Yeshua de Messias 
en Israël, volk van Gods belofte. 
 Locatie: Witte Kerkje, Boelenswei 
52 (vrijdag 09.00-17.00 uur).

Israëlconsulenten 

Het Israël Producten Centrum heeft 
een uitgebreid netwerk van 
consulenten door heel Nederland. 
Via israelwinkel.nl of 033-2458814 
vindt u de contactgegevens van 
een consulent(e) bij u in de buurt. 

De krant

De volgende krant verschijnt 24 mei 
2019.
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Lezingen ds. Henk Poot  
in het Israëlcentrum
 
De zomertentoonstelling ‘Expeditie Israël’ staat in het teken van belangrijke Bijbelse 
plekken. Het Bijbelse hartland Judea en Samaria herbergt veel van die plekken, zoals 
Bethlehem, Jericho en Hebron. Ds. Henk Poot bezoekt dit gebied regelmatig en weet dan 
ook veel van de achtergronden. Tijdens drie lezingen in het Israëlcentrum geeft ds. Poot 
extra verdieping bij de tentoonstelling. 
 
Ds. Poot neemt u tijdens deze lezingen mee op reis door Judea en Samaria, de historische en profe-
tische kern van Israël. Hij geeft u inzichten die u niet zult vinden in de media, die het maar wat vaak 
over dit gebied hebben. U leert over het verleden, heden en de toekomst van het Bijbelse hartland.
 
De lezingen vinden plaats op:
 
• Donderdag 9 mei om 20.00 uur
• Donderdag 23 mei om 20.00 uur
• Zaterdag 25 mei om 15.00 uur
 
Uiteraard zijn de lezingen goed te combineren met een bezoek aan de tentoonstelling.  
Deze zal op 9 en 23 mei dan ook ’s avonds vanaf 18.00 uur geopend zijn. 
 
Aanmelden is gratis, maar wel verplicht en kan via cvi.nl/israelcentrum of 033-2458824. 
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hoogte moest blijven van de ontwik-
kelingen rondom Gaza. De dagen 
ervoor was het luchtalarm een paar 
keer afgegaan, maar deze middag 
bleef het stil. Ik raakte met de vrouw 
in gesprek.

Als klein meisje had zij ondergedo-
ken gezeten bij een gezin in Neder-
land. Ze herinnerde zich nog veel 
details en ze vertelde hoe zij zich 
voelde in deze periode op het on-
derduikadres. Ze vertelde hierover, 
maar legde vooral de nadruk op de 
periode na de oorlog, haar terug-
keer naar Israël en haar levensmot-
to: het behouden van haar identi-
teit, haar hoop en vertrouwen op 
God en dienstbaar zijn aan anderen. 
Zo lukte het haar om sterk en moe-
dig staande te blijven in het leven.

De punten die deze vrouw benoem-
de hebben een diepe indruk op mij 
gemaakt en vormen een levensles 
voor mij. Zoals deze vrouw zijn er 
velen in de Israëlische samenleving. 
Zij vertellen verhalen die gehoord 
moeten worden om te beseffen wat 
er in het verleden is gebeurd. Zodat 
we het niet zullen vergeten.
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LEVENSVERHALEN DIE GEHOORD 
MOETEN WORDEN

Ik bezoek een bejaardentehuis in 
een streng religieuze buurt. In dit 
bejaardentehuis heb ik een paar 
jaar geleden vrijwilligerswerk 
gedaan en mijn gedachten gaan 
terug naar deze bijzondere, maar 
intense tijd. Het is de zomer van 
2014 en samen met een vriendin 
reis ik naar Israël om een paar 
weken te werken in een bejaar-
dentehuis. Ik word geplaatst op 
de gesloten afdeling voor mensen 
met Alzheimer.

Iedere dag dek ik de tafels, ser-
veer ik het ontbijt en ontvang ik de 
bezoekers van de dagbesteding. 
Als jonge enthousiaste meiden uit 
Nederland hebben we over belang-
stelling niet te klagen en het lijkt 
erop dat de oudjes het best gezellig 
vinden dat we er zijn. We slapen er 
ook, samen in een klein kamertje 
in de kelder. In deze periode leerde 
ik al snel mijn eerste Hebreeuwse 
woordjes.

De bewoners van het bejaarden-
tehuis zijn afkomstig uit diverse 
landen, zoals Rusland, Oekraïne en 
Duitsland. De diverse talen worden 
door elkaar heen gesproken en ik 
realiseer me dat deze mensen een 

heel leven achter de rug hebben 
met ieder een eigen verhaal. Je kunt 
aan de ogen van sommige mensen 
aflezen dat ze veel hebben meege-

“DE HEERE IS ALLEN 
NABIJ DIE HEM 

AANROEPEN, ALLEN 
DIE HEM IN WAARHEID 

AANROEPEN.”  
(PSALM 145:18)

maakt. Veel ouderen die hier wonen 
hebben de Tweede Wereldoorlog 
meegemaakt en de Holocaust 
overleefd. De sfeer tijdens de zomer 
van 2014 is gespannen vanwege het 
conflict in de Gazastrook (laatste 
Gaza-oorlog). De spanning onder 
de mensen is voelbaar en je ziet de 
angst voor nieuwe dreigingen.

Nu ik hier weer even terug ben, 
herinner ik mij het verhaal van een 
oude vrouw uit Nederland die de 
Holocaust had overleefd. Het was 
een erg warme middag en de televi-
sie stond aan, omdat iedereen op de 

Julia (23) woont en werkt in Jeru-
zalem. Bij Aleh zet zij zich in voor 
de beste zorg voor meervoudig 
gehandicapte kinderen. Meer 

lezen van Julia? Lees haar blogs 
op isreality.nl.

OVER JULIA

VELEN GINGEN JE AL VOOR!

DEZE REIS VERGEET JE NOOIT MEER!
Reis met Isreality naar Israël en beleef het beloofde land op 
een unieke manier. Naast het dobberen op de Dode Zee en 
het uithangen van de toerist in Jeruzalem, ga je namelijk ook 
nog de handen uit de mouwen steken! Je doet een paar dagen 
vrijwilligerswerk onder de arme bevolking van Jeruzalem in 
een achterstandswijk en in een gaarkeuken.

“Deze reis met Isreality was onge-
looflijk bijzonder en inspirerend. Ik 
heb het ’Israëlvirus’ te pakken.”
– Aron

“Een van de meest mooie en leerza-
me reizen die je op deze leeftijd kunt 
maken. Geweldige organisatie!”
– Maarten

“Ik ben nog steeds 
onder de indruk van 
hoe mooi Israël is: 
de natuur, Jeruza-
lem en Gods uitverkoren volk!”
– Judith

“In één woord: indruk-
wekkend! Echt een 
onvergetelijke ervaring 
die ik mocht delen met 
een hele leuke en ge-

zellige groep. Ik had deze ervaring 
zeker niet willen missen!”
– Mylène

Een toffe tiendaagse jongerenreis naar Israël in juli of  
augustus voor maar € 995,-. Ga je ook mee? Check voor  
alle info en aanmelden: isreality.nl/reizen.

AGENDA
Isreality op Opwekking
Bezoek ons van 7 t/m 10 juni  
tijdens Opwekking op de  
Mission Boulevard!

Isreality jongerenreizen naar 
Israël
•   Maandag 22 t/m woensdag  

31 juli
•   Maandag 12 t/m woensdag  

21 augustus

Info en aanmelden:  
isreality.nl/reizen
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ChristenUnie–SGP staat voor een herkenbaar christelijk geluid. 

We komen op voor het leven, van het begin tot het eind.

We bidden voor de vrede van Jeruzalem. 

We treden op tegen antisemitisme en onrecht.

Europa moet daarom slim samenwerken. 

Met elkaar, maar ook met Israël.

We zetten ons in voor veiligheid, goede handel en investeringen.

Voor vrede, stabiliteit en innovatie.

Maar Europa moet wel haar grenzen kennen.

Niet doen alsof Brussel onze hoofdstad is.

Ook moet de Europese Unie een goede buur van Israël zijn. 

Dat geluid is hard nodig!

Steun ons en stem 23 mei


