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Drones nieuw 
Hamaswapen?

Tijdens de raketbeschietingen vanuit 
Gaza afgelopen maand, lanceerde Hamas 
ook een drone van waaraf een explosief 
kon worden afgevuurd. De lancering mis-
lukte, maar Israël vermoedt dat Hamas 
vaker drones wil gaan inzetten om het 
Iron Dome raketschild te omzeilen en Is-
raël te beschieten. De onderdelen voor de 
drones worden Gaza via de grensovergan-
gen in gesmokkeld. | Foto: Flash90

Gieren op de Golan

Onder grote interesse tilt een Israëlische 
bioloog een volwassen gier. Het dier was 
vergiftigd en werd na behandeling weer 
vrijgelaten. De gierenpopulatie op de 
Golanhoogvlakte is in de afgelopen jaren 
drastisch gedaald. Veehouders die hun 
kuddes willen beschermen tegen jakhal-
zen en andere roofdieren, leggen soms 
vergiftigde karkassen neer. Maar ook de 
aasetende gieren, die in groepen op deze 
karkassen a� omen, worden hier het 
slachtoff er van. | Foto: Flash90

De zangeressen Deena en Annael zijn beiden blind. Josef heeft 
het Williams-syndroom. Yair en Tal hebben het syndroom van 
Down en Guy is visueel gehandicapt. Dan zijn er nog Shai, te-
vens manager, die de groep hielp samenstellen nadat hij langdu-
rig had moeten herstellen van verwondingen die hij als soldaat 
had opgelopen bij de verdediging van Israël. Het laatste bandlid, 
Sarah, is de dochter van de oprichters van het Shalva Center, een 
Israëlische organisatie voor mensen met een handicap.
De groep – op de foto hierboven tijdens een optreden bij de fes-
tiviteiten rond Israëls 71e Ona� ankelijkheidsdag – was hard op 
weg zich via een Israëlische televisieshow te plaatsen als Israëls 
kandidaat voor het Eurovisie Songfestival 2019. Maar toen bleek 

dat er dan kans was dat de band op Sjabbat zou moeten spelen, 
haakte de groep af. Diverse leden van de band zijn gelovig en 
wilden de Sjabbatsrust niet ontheiligen voor het festival.
Op donderdag 16 mei stonden ze tijdens de tweede halve fi nale 
toch op het podium als extra act. Velen in het publiek waren 
ontroerd en verwonderd over het geweldige muzikale optreden 
van de band.
Gehandicapten in de Joodse staat tellen volledig mee in de 
maatschappij. Vanuit de Bijbelse overtuiging dat zij minstens zo 
waardevol zijn als ieder ander worden deze mensen gekoesterd. 
Daarvan mochten de bandleden van Shalva een helder getuigenis 
zijn tijdens het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv. | Foto: Flash90

Een ontroerend getuigenis

aktueel
israël

Het Eurovisie Songfestival geldt als een feest van inclusiviteit. 
Buitenbeentjes krijgen hier een voetstuk en worden toegejuicht. 

Daar deed Israël dit jaar nog een schepje bovenop met het 
optreden van de Shalva Band, een achtkoppige band, 

van wie zes leden een handicap hebben.
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Israël 
●     2 juni is het Jom Jeroesjalajim (Jeru-

zalemdag). Men viert dan in Israël 
dat Jeruzalem in 1967 herenigd werd 
onder Israëlisch gezag. Dank voor 
dit grote wonder en bid voor de 
vrede van de stad. 

●     Israël heeft voor het eerst meer 
dan negen miljoen inwoners. Dank 
dat de Israëlische bevolking sinds 
1948 zo gegroeid is en bid dat de 
verschillende bevolkingsgroepen 
samen in vrede in het land kunnen 
leven.

●     “U echter, Heere, bent een schild 
voor mij, mijn eer; U heft mijn 
hoofd omhoog. Met mijn stem riep 
ik tot de Heere, en Hij verhoorde 
mij vanaf Zijn heilige berg” (Psalm 
3:4-5). Het Iron Dome afweersys-
teem heeft vorige maand honder-
den raketten uit Gaza tegengehou-
den. Maar het belangrijkste schild 
dat Israël heeft is het schild van de 
Heere. Bid dat Israël zijn vertrou-
wen daarop mag stellen. 

Israël en de volkeren 
●     De internationale betrekkingen van 

Israël zijn volop in ontwikkeling. 
Enerzijds is er meer openheid bij 
Arabische landen en zijn een aantal 
landen van plan hun ambassades 
naar Jeruzalem te verhuizen, ander-
zijds krijgt in sommige landen de 
BDS-beweging (boycot, desinves-
teringen en sancties) steun van po-
litici en leiders. Dank voor de steun 
en aandacht die Israël krijgt en bid 
dat steeds meer mensen mogen 
beseffen: Israël is Gods wonder. 

●     “Hij zal een banier omhoogheffen 
onder de heidenvolken en Hij zal 
de verdrevenen van Israël verzame-
len en hen die vanuit Juda overal 
verspreid zijn, bijeenbrengen van 
de vier hoeken van de aarde” (Jesaja 
11:12). Dank dat God Israël uit de 
volkeren (uit meer dan honderd 
landen!) thuisbrengt in het aan hen 
beloofde land. 

Christenen voor Israël 
●     De zomertentoonstelling Expeditie 

Israël gaat over het prachtige land Is-
raël. Bid dat deze zomertentoonstel-
ling veel bezoekers mag trekken en 
dat het mag leiden tot meer kennis 
over en liefde voor Israël. 

●     Bid voor zegen op het werk van het 
Israël Producten Centrum. Bid dat 
het IPC een voorbeeld mag zijn voor 
andere bedrijven wat betreft import 
en export van Israëlische producten. 

●     Dank voor alle vriendschappen die 
in de loop van de jaren zijn ontstaan 
tussen Joden en christenen. Eeuwen-
lang kwam dit bijna niet voor maar 
in de afgelopen decennia zijn hier 
belangrijke stappen in gezet.

Sjawoe’ot was een van de feesten waar-
voor Joden naar de tempel in Jeruzalem 
kwamen. Na de opstanding van Jezus 
wordt tijdens dit feest in Jeruzalem 
op 120 Joden (Handelingen 1:15, 2:1-2) 
de Heilige Geest uitgestort. Tot grote 
verbazing van de meer dan een miljoen 
Joden (volgens Flavius Josephus) die 
voor dergelijke tempelfeesten uit de hele 
toenmalige wereld naar Jeruzalem kwa-
men (Handelingen 2:5-12). Je zou kun-
nen spreken over Joodse eerstelingen. 

Joodse aangelegenheid
Jezus sluit tijdens Zijn laatste maaltijd 
met Pesach een nieuwe verbond met 
het huis van Israël en het Huis van Juda 
gesloten. Het is een binnen-Joodse aan-
gelegenheid, voorzegd door de profeet 
Jeremia in hoofdstuk 31:31: “Zie, de da-
gen komen, luidt het woord des Heren, 

 dat Ik met het huis van Israël en het 
huis van Juda een nieuw verbond 
sluiten zal.” In Lucas 22:19-20 lezen 
we: “En Hij nam een brood, sprak de 
dankzegging uit, brak het en gaf het 
hun, zeggende: Dit is mijn lichaam, 
dat voor u gegeven wordt; doet dit tot 
mijn gedachtenis. Evenzo de beker, na 
de maaltijd, zeggende: Deze beker is 
het nieuwe verbond in mijn bloed, die 
voor u uitgegoten wordt.” Voor jullie, 
mijn Joodse vrienden.
De tekenen van het nieuwe verbond 
zijn het gebroken lichaam en het ver-
goten bloed van Jezus. En het nieuwe 
verbond wordt verzegeld (Efeziërs 
1:13, 4:30) met de Heilige Geest van de 
belofte die de betekenis van het gebro-
ken lichaam en het vergoten bloed kan 
en wil toepassen en uitwerken in de 
levens van verloren zondaren.

Ook voor niet-Joden
Eerstelingen, dat betekent dat er daarna 
nog een enorme oogst zal volgen. Ook 
uit de heidenwereld, de niet-Joodse we-
reld. Al eeuwenlang vergadert de Heere 
een volk voor Zijn Naam (Handelingen 
15:14), ook uit de heidenwereld. Voor 
Cornelius werd de deur van het nieu-
we verbond opengezet (Handelingen 
10:44-48), tot stomme verbazing van 
de Joodse gelovigen. Straks volgt de 
volle oogst, wanneer het laatste Pink-
sterfeest aanbreekt en ook de volkeren 
betrokken worden bij het Koninkrijk 
van vrede en gerechtigheid, wanneer 
vanuit Jeruzalem de vrede de hele aarde 
zal bedekken (Jesaja 2:2-4). Want na 
Sjawoe’ot volgt Soekot: Loo�uttenfeest 
– inzameling van de volkeren (Zacharia 
14:16-17). Gezegend Pinksterfeest!
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Gebedspunten

Eerstelingen,  
en de oogst volgt nog

Sjawoe’ot is het Joodse Wekenfeest dat zeven weken na Pesach wordt gevierd. Oorspronkelijk was dit het feest 
waarop de ‘eerstelingen’ van de oogst (datgene wat het eerst wordt geoogst) aan God werden geofferd. Later 

werd het feest de herdenking van het verkrijgen van de Thora (de wet, met name de tien geboden) op de berg Sinaï. 

Stop antisemitisme
“Wij roepen de nieuwe Europese Commissie op om van de bestrijding van  

antisemitisme één van de speerpunten te maken. En daarbij in te zetten op:

Dit zijn de woorden van de petitie Stop Anti-
semitisme van de ChristenUnie, SGP en het 
CIDI. Na slechts een weekend waren er al 
23.000 mensen die de petitie hadden onder-
tekend. Deze eerste handtekeningen werden 
na het weekend overhandigd aan opper- 

Foto: SGP

Ingezonden 

Gezocht: vrachtwagenchau�eurs
In 1973, na het uitbreken van de Jom Kippoeroorlog, vertrok een aan-
tal Nederlandse vrachtwagenchauffeurs naar Israël. Zij vervingen vrij-
willig de vele gemobiliseerde Israëlische chauffeurs die maandenlang 
als reservist opgeroepen waren en niet weg konden van het front. 
De meeste Nederlandse chauffeurs werden met hun Nederlandse 
vrachtwagens vanuit Triëst naar Haifa in Israël verscheept. Ik zoek nu 
contact met deze mannen, die bijna 46 jaar geleden totaal onver-

wacht naar een ver en vreemd land vertrokken om te helpen. Voor 
zover mijn informatie strekt, zijn allen teruggekeerd naar Nederland 
en zijn er na afloop van dit avontuur weinig onderlinge contacten 
meer geweest. Ik doe een poging dit contact te herstellen. Iedereen 
die informatie kan verschaffen over bedrijven of chauffeurs uit deze 
tijd verzoek ik contact met mij op te nemen. Mijn contactgegevens 
zijn: ericcjpolak@gmail.com of 06-51655944. | Tekst: E. Polak

rabbijn Jacobs en de Israëlische ambassadeur 
Shir-On (foto). Ook Christenen voor Israël 
ondersteunt dit initiatief van harte.  

»  Teken ook de petitie op  
www.stop-antisemitisme.nl. 

1  Speciale aandacht voor het voorko-
men en bestrijden van alle vormen 
van antisemitisme en bij het bestrij-
den discriminatie, racisme en vreem-
delingenhaat

2  Het door de lidstaten bekrachtigen 
van de werkdefinitie die de Inter- 
national Holocaust Remembrance  
Alliance (IHRA) hanteert.

3  Alles wat nodig is om de veiligheid 
van Joodse gemeenschappen, in-
stellingen en burgers te garanderen, 
inclusief het treffen van beveiligings-
maatregelen waar nodig.

4  Het vergroten van de aangiftebereid-
heid en het wegnemen van ervaren 
drempels om aangifte te doen.

5  Passende maatregelen te nemen tegen 
haatmisdrijven en het aanzetten tot 
geweld of haat tegen Joodse mensen.

6  Aandacht in het onderwijs voor de 
Holocaust, antisemitisme én de  
eeuwenlange geschiedenis in Europa 
en de diversiteit en vitaliteit van de 
Joodse gemeenschap.”
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Wijsheid
Hoe en door wie laten wij ons infor-
meren over Israël?
Hoeveel mensen zouden zich echt 
grondig via betrouwbare nieuws- 
bronnen laten voorlichten over de ge-
beurtenissen in het Midden-Oosten. 
Of zijn op de hoogte van de geschie-
denis van de laatste honderdvijftig 
jaar. Of zijn bereid zich een eerlijk 
beeld te vormen van een langdurige 
periode uit de wereldhistorie? 

Het blijkt dat veel mensen hun kennis 
over Israël baseren op het NOS-
jounaal en krantenberichten. Als er al 
informatie wordt gegeven over Israël, 
dan is het meestal eenzijdig nega-
tief. Helaas ontstaat daardoor een 
volkomen verkeerd beeld. Dat kom 
je tegen binnen de kerk en erbuiten. 
Ook de politiek geeft er vaak blijk 
van niet goed op de hoogte te zijn 
van de realiteit en de waarheid. Of 
laat zich misleiden door zogenaamd 
exclusieve informatie van de zijde van 
de vijanden van Israël. En die lijken 
er steeds meer te zijn als je kijkt naar 
het toenemend antisemitisme. Niet 
alleen in Europa, maar in toenemen-
de mate ook in de VS. Er gaat als het 
ware een golf van antisemitisme, 
antizionisme en anti-Israëlsentiment 
over de aarde. Waar komt die Joden-
haat vandaan?

Er zijn nog mensen die gewend zijn 
goede boeken te lezen en via internet 
of andere bronnen ter zake doende 
informatie proberen te krijgen. Ze 
ontdekken – en erkennen dat ook 
eerlijk- dat ze weinig weten. Hoe 
meer kennis je verzamelt, hoe meer 
je tot de ontdekking komt dat je 
eigenlijk niets weet. Je blijft een 
leven lang leerling. Daartegenover 
staan velen die menen alles (beter) 
te weten, maar daarmee juist blijk ge-
ven van hun domheid. Met name als 
het over Israël gaat, kom je de laatste 
groep te vaak tegen, luidruchtig als 
ze zijn. En dan is er ook nog veel 
onverschilligheid en doelbewuste 
kwaadwilligheid. Domheid kan leiden 
tot afgunst en haat. Wijsheid nooit.

Hoe en door wie laten wij ons infor-
meren over Israël? 
De belangrijkste bron van informatie 
wordt vaak vergeten: de Bijbel. Hoe-
wel de Bijbel niet in de eerste plaats 
een geschiedenisboek is, gaat het wel 
over de geschiedenis van het Joodse 
volk en het land Israël. In de Bijbel 
lezen we dit prachtige woord: “En 
als iemand van u in wijsheid tekort 
schiet, laat hij die dan vragen aan 
God, Die aan ieder overvloedig geeft 
en geen verwijten maakt, en ze zal 
hem gegeven worden” (Jakobus 1:5). 

Kanttekening
Pim van der Ho�
» pvdho�@cvi.nl

Volgens de Partij voor de Dieren (PvdD) heeft de Raad van State de 
initiatiefwet positief beoordeeld, maar dat geldt enkel voor de vraag 
of het voorstel een ‘legitiem doel dient’. Dat is één van de voorwaar-
den om met een wetsvoorstel inbreuk te mogen doen op de vrijheid 
van Godsdienst. Daarnaast moet het voorstel ‘noodzakelijk zijn’ en 
dat is volgens het advies niet het geval.

Marianne Thieme denkt daar anders over: “De vrijheid van gods-
dienst houdt op waar het lijden van anderen – mens en dier – be-
gint”, betoogt ze in een persbericht op de partijwebsite. Thieme gaat 
echter volkomen voorbij aan het voortraject van haar wetsvoorstel. 
Het is namelijk niet voor het eerst dat ze probeert om onbedwelmd 
slachten te verbieden.
In 2012 werd een eerste initiatiefwet van de PvdD om onbe-
dwelmd slachten te verbieden weggestemd. Wel kwam er een 
convenant, waarin afspraken werden gemaakt tussen Joodse 
en islamitische organisaties en de overheid over eisen aan het 
dierwelzijn tijdens de rituele slacht. Deze afspraken waren echter 

deels uit de lucht gegrepen en slecht onderbouwd. In 2016 bleek 
het convenant niet zonder meer toepasbaar in de praktijk. Daar-
om werd dit convenant in 2017 aangevuld met een addendum met 
aangepaste en beter geformuleerde eisen.

Ruben Vis, algemeen secretaris van het Nederlands-Israëlitisch 
Kerkgenootschap: “Niet minder belangrijk dan afspraken over de 
uitvoering van de slacht volgens Joodse religieuze riten is de zorg 
voor dierenwelzijn die het Jodendom kent. De Bijbel is het oudste 
boek dat zich om dierenwelzijn bekommert. De Sjabbatsrust 
geldt voor de Jood, maar ook voor zijn dieren. Feit is dat de Joodse 
slacht met grote zorgvuldigheid wordt uitgevoerd, niet industri-
eel, maar handmatig, dus met oog voor het schepsel.”

Momenteel wordt dus ritueel geslacht naar de voorschriften 
uit 2017. Los van de vraag of dergelijke overheidsbemoeienis op 
de godsdienstvrijheid noodzakelijk, laat staan wenselijk is, is de 
praktijk ervan nog niet geëvalueerd. De Partij voor de Dieren laat 
door dit te negeren, blijken dat het hen niet te doen is de rituele 
slacht toe te staan binnen bepaalde grenzen. Zij willen gewoon 
een totaal verbod.

Dat deze kruistocht tegen onbedwelmd slachten in zijn liefde voor 
dieren voorbijgaat aan mensen, is al veel eerder in deze discussie ge-
bleken. Het verbieden van de slacht volgens de Joodse riten is geen 
bijdrage aan de verbetering van het dierenwelzijn. De misstanden in 
de industriële slacht – het woord industrieel zegt het al – zijn groot. 
In de argumentatie van de PvdD worden Joodse en islamitische 
slachthuizen daarentegen gepresenteerd als dé plaatsen van ontoe-
laatbaar dierenleed. Dit straalt uiteraard af op Joden en moslims. 
Wellicht onbedoeld, maar niettemin zeer reëel, worden Joden en 
moslims opnieuw neergezet als bloeddorstige dierenkwellers. In 
deze tijd, waarin antisemitisme weer opleeft, is het zaak daartegen 
te op te staan en duidelijk te maken: genoeg is genoeg. Ruben Vis: 
“De minieme Joodse slacht in Nederland is een intrinsiek onder-
deel van het Joodse geloof. Daar behoor je als fatsoenlijk land geen 
verbod op in te stellen. Daar hoor je voor op te komen.”

Kruistocht tegen koosjere slacht

Marianne Thieme | Foto: Gerard Stolk / CC2.0 Flickr.com

Half mei presenteerde de Partij voor de Dieren van Marianne Thieme een nieuwe  
initiatiefwet om onbedwelmd slachten te verbieden. Hiermee negeert de partij alle  

eerdere afspraken die rondom de rituele slacht zijn gemaakt.

Palestijnse zakenman pleit voor  
Israëlische soevereiniteit

“De Oslo-akkoorden zijn gefaald. Een stille meerderheid van de 
Palestijnse bevolking realiseert zich dat de economische situatie 
vóór de Oslo-akkoorden veel beter was. Abbas dreigde onlangs 
de PA te ontmantelen als Israël de Westoever annexeert, om-
dat dat het einde van de tweestatenoplossing zou betekenen. 
Daarom stellen we nu een eenstaatoplossing voor aan Israël. We 
willen een einde aan het geweld en bloedvergieten dat al zeven-
tig jaar gaande is. Laten we focussen op de economie en ons later 
zorgen maken over de politiek.”

Jabari is lid van een belangrijke clan in de omgeving van Hebron. 
Hij zegt de PLO te respecteren als de eerste vertegenwoordiging 
van de Palestijnen, maar heeft eerder kritiek geuit op deze dicta-
toriale bestuursorganisatie over de Palestijnse Arabieren. In 2018 
zei hij openlijk dat de enigen die de status quo willen handha-
ven, diegenen zijn die “profiteren van het conflict” en dat alleen 
onder Israëlisch bestuur er echte vrede zou kunnen bestaan.
“Er is geen oplossing tot we allen onder de soevereiniteit van 
de staat Israël leven. We moeten samen verder, schouder aan 
schouder, om te kunnen slagen”, zei hij.

Ashraf Jabari met de Amerikaanse ambassadeur David Friedman (l) en lid van 
de Joodse gemeenschap in Hebron Yishai Fleisher tijdens een bijeenkomst over 
economische samenwerking. | Foto: Joodse gemeenschap Hebron

Dat niet alle Palestijnse Arabieren denken langs de lijnen van de PLO bleek afgelopen maand toen een  
vooraanstaande zakenman uit Hebron, Ashraf Jabari, een partij oprichtte die zich richt op economische groei. 

Om dat te verwezenlijken, kunnen de Palestijnen maar beter onder Israëlisch bestuur vallen, vindt hij.



Er zijn ook opmerkelijke parallellen tussen het ontvangen 
van de wet op de berg Sinaï (Exodus 20) en de gebeurte-
nissen op de eerste Pinksterdag (Handelingen 2). Welke 
verschijnselen waren er op de berg Sinaï en welke verschijn-
selen waren er bij de uitstorting van de Heilige Geest op die 
eerste Pinksterdag in Jeruzalem? Welke overeenkomsten 
kunnen wij vinden?

1  “En het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd, 
dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zwa-
re wolk waren, en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het 
volk dat in het kamp was, beefde” (Exodus 19:16). Dat duidt 
op hard lawaai en veel geluid. In Handelingen 2:2 lezen wij 
dat ook daar ineens een hard geluid was: “En plotseling 
kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige 
windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten.”

  

2  “De berg Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de Heere 
er in vuur neerdaalde” (Exodus 19:18). “En aan hen werden 
tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat 
op ieder van hen” (Handelingen 2:3). 

  

3  Mozes was op de berg, ontving daar de woorden van God 
en gaf die daarna door aan het volk. Ook in Handelingen 
lezen wij dat mensen door de Geest het woord van God 

gingen spreken: “En zij werden allen vervuld met de  
Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, 
zoals de Geest hun gaf uit te spreken” (2:4). “En zij werden 
allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord 
van God met vrijmoedigheid” (4:31). 

4  Op de Sinaï trouwde de Heere met Zijn volk. Ook de 
Messiaanse gemeenschap, degenen die zijn gaan gelo-
ven dat Jezus de Messias, de Christus is, en daardoor de 
Heilige Geest hebben ontvangen, worden in het Nieuwe 
Testament de Bruid van Christus genoemd (Lucas 5:34- 35; 
Openbaring 21:9; Efeziërs 5:31- 32). 

  

5  De historische tijd tussen de uittocht (de tiende dag van 
de eerste maand, Exodus 12:3) en de wetgeving op de Sinaï 
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Opmerkelijke  
overeenkomsten

Gefaald
Kort geleden ging bij ons in de kerk 
de preek over Psalm 21, de konings-
psalm, een prachtige psalm met een 
Messiaans karakter. “U hebt het hem 
gegeven, lengte van dagen, eeuwig en 
altijd. Groot is zijn eer dankzij Uw heil, 
met majesteit en glorie hebt U hem 
bekleed” (vers 5 en 6). De dominee 
zei veel mooie, vrome dingen. Maar 
de Psalm gaat verder over wat de 
Heere zal doen met de vijanden van 
die koning. Hierover concludeerde de 
predikant dat dat ‘oudtestamentisch’ 
was.

Volgens hem was in de afgelopen 
eeuwen van theologie bedrijven 
duidelijk geworden dat het Nieuwe 
Testament heel anders spreekt. Dit 
gedeelte van deze psalm konden 
we niet toepassen op anno 2019. Zo 
wordt eigenlijk al sinds de tweede 
eeuw van onze jaartelling de Tenach 
(het ‘Oude’ Testament) uitgespeeld 
tegen het Nieuwe Testament. Het is 
‘verouderd’. Het nieuwe Testament is 
vol van liefde, vriendelijkheid, vrede 
en genade, terwijl de Tenach genade-
loos, onbarmhartig, hardvochtig, oor-
logszuchtig en gewelddadig zou zijn. 
‘Kerkvader’ Tertullianus benoemde het 
zo. God moest wel zo spreken, omdat 
Hij met een volk te maken had dat de 
hierboven genoemde eigenschappen 
van de Tenach belichaamde. Wat een 
christelijke hoogmoed. Zo wordt een 
niet bestaande tegenstelling gecre-
eerd die totaal voorbijgaat aan de 
eenheid van Gods Woord.

Psalm 21 komt helemaal terug in het 
Nieuwe Testament. Daar wordt het 
zelfs nog veel heftiger verwoord. “De 
grote dag van Zijn toorn is aangebro-
ken en wie kan dan staande blijven?” 
(Openbaring 6:17) Hebben wij de 
Messias van Israël niet veel te veel 
gevormd naar onze eigen zoetsappige 
kwalificaties, om zo een wig te drijven 
tussen ‘oud’ en ‘nieuw’. Het oude voor 
de Joden en het nieuwe voor ons, ‘be-
tere’ christenen? Waarschuwde Paulus 
niet dat we ons niet moeten verheffen 
tegen het Joodse volk?

Ik zat met gekromde tenen te luiste-
ren. Maar na de dienst leek iedereen 
enthousiast over de preek. Ik hou 
mijn mond, dacht ik. Te vaak zijn mijn 
woorden in de lucht blijven hangen. 
‘Hij ook altijd met zijn Israël’ hoor je 
dan. ‘Het geeft alleen maar onrust 
en de Joden zijn ook geen lieverdjes’. 
Maar klinkt daarin niet een dieplig-
gende jaloezie en haat tegen wat God 
heeft uitverkoren? Ik had na de dienst 
geen zin in een discussie of onenig-
heid en ruzie. Toch voelt het alsof ik 
gefaald heb.

Het is treffend hoe de geschiedenissen van Israël in het Oude Testament worden vervuld door wat wij  
lezen in het Nieuwe Testament. De gebeurtenissen passen vaak zo feilloos in elkaar. Het verband tussen  

Exodus 12 (Pesach) en het sterven van Jezus (het Paasfeest) is daar een duidelijk voorbeeld van. 
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Roger van Oordt 
» rvoordt@cvi.nl

‘Ik zal Mijn wet in hun 
binnenste geven en zal 
die in hun hart schrijven’

(begin van de derde maand, Exodus 19:1) is zeven weken. 
Er zaten vijftig dagen tussen Exodus 12 en Exodus 20. De 
tijd tussen Christus’ dood en opstanding en de uitstorting 
van de Heilige Geest is ook vijftig dagen. 

  

6  Het Joodse Pinksterfeest, oftewel Wekenfeest (Leviticus 
23:15-21), is het feest van het begin van het binnenhalen van 
de oogst (Leviticus 23:22). Op gelijke wijze wordt er in Han-
delingen 2 een begin gemaakt met het binnenhalen van 
de geestelijke oogst, de opbrengst van de verdiensten van 
Christus. De graankorrel van Zijn leven is in de aarde ge-
vallen, opdat zij veel vrucht zou dragen. Vanaf dat moment 
wordt er uit alle volkeren binnengehaald en is Hij bezig het 
graan in de schuur bijeen te brengen (Matteüs 3:12). 

  

7  Het Joodse Pinksterfeest is een oogstfeest, maar ook een 
herdenking van het ontvangen van de wet op de berg Sinaï. 
Vooral ten tijde van ballingschap, toen er geen oogst meer kon 
worden binnengehaald, kreeg het Wekenfeest in het Joden-
dom die betekenis. Het christelijke Pinksterfeest is ook een 
herdenking van het ontvangen van de wet in het hart door de 
Heilige Geest. 

  

8  Er is nog één opmerkelijke parallel. Als gevolg van de 
wetgeving in het oude verbond ontstond er al vroeg een 
drama. Al snel na hun ‘jawoord’ pleegde het volk geestelijk 
overspel in de verering van het gouden kalf. Als gevolg 
daarvan vielen er op die dag ongeveer drieduizend man 
(Exodus 32:28). Als gevolg van het ontvangen van de Geest 
in Handelingen 2 werden er op die dag drieduizend men-
sen gered (Handelingen 2:41). De tragedie van de Sinaï 
werd omgekeerd. Zo getuigt Pinksteren van het herstel 
van Israël.

Deze overeenkomsten maken duidelijk dat Pinksteren de 
vervulling is van het ontvangen van de wet op de Sinaï. In 
het oude verbond werd de wet op stenen tafelen geschreven, 
in het nieuwe verbond wordt de wet in het hart geschreven. 
Ooit hoorde ik Otto de Bruijne op de Pinksterconferentie 
van stichting Opwekking zeggen dat hij vond dat iedere 
plaatselijke gemeente met Pinksteren de tien geboden zou 
moeten lezen. Ik begreep hem toen nog niet zo goed. Maar 
als je deze overeenkomsten ziet dan begrijp je hem wel. 
Het wezen van het ontvangen van de Heilige Geest is dat er 
heiligheid in je leven komt. “Ik zal Mijn wet in hun binnen-
ste geven en zal die in hun hart schrijven (Jeremia 31:33).” “Ik 
zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u 
in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in 
acht neemt en ze houdt” (Ezechiël 36:25-27). 

Mozes en Aäron met de tien geboden (ca. 1675 door Aron de Chavez)  
| Foto: Wikimedia Commons

Sjawoe’ot en Pinksteren



Op bezoek in vernield 
Oost-Oekraïne

5

De tocht van Charkov naar de Joodse 
gemeenschap in Severodonetsk duurt 
zeven uur; onder normale omstan-
digheden was dat vier uur. Nu zijn er 
overal controleposten met militairen. 
We komen langs de stad Lisichansk. 
Ooit was dat een belangrijke indus-

triestad. Maar wat is er gebeurd met 
het gebouw in het hart van de stad? 
Vernield tijdens de oorlog, verzucht 
onze chauffeur Andrei. Nu zie je de 
mensen rondscharrelen tussen het 
puin, op zoek naar iets van waarde. 
Na een lange rit zijn we dan toch in 

nieuws

Bijzondere fotocollectie
26 persfoto’s van de Ona�ankelijk-
heidsoorlog van Israël komen binnen-
kort onder de hamer. De collectie is 
de moeite waard omdat het onder 
meer foto’s bevat van een Egyptisch 
vliegtuig dat verslagen wordt bij 
het strand van Tel Aviv en van de 
Jordaanse koning Abdullah I. En de 
Palmach soldaat bleek een Arabier in 
Israëlisch legeruniform. Het veiling-
huis hoopt dat de foto “bij de juiste 
eigenaren terecht komt, die de foto’s 
zal tentoonstellen”.

Ansichtkaart van 
Ben-Goerion

Geschreven en gepost een dag nadat 
o�cieel de ona�ankelijkheid van 
Israël werd uitgeropen. Ben-Goerion 
stuurde de kaart naar de oprichter 
van de kibboetsbeweging Shlomo 
Lavi. Hij schreef op de kaart: “Het 
volk Israël heeft het hoogtepunt van 
zijn bestaan bereikt: de staat Israël is 
geboren.” Wie de kaart wil bemachti-
gen kan meedoen met de veiling.  
| Foto: Willem van de Poll/Nationaal Archief

EU betaalt PA-salaris
Nu de Palestijnse Autoriteit de door 
Israël overgemaakte belastinggelden 
heeft teruggestort en de salarissen 
van de ambtenaren heeft gehalveerd 
– maar niet de betalingen aan ver-
oordeelde terroristen en hun families 
– springt de EU voor een maandje 
bij. De EU zegde toe vijftien miljoen 
euro beschikbaar te stellen om de 
salarissen van de ambtenaren te kun-
nen betalen. De EU zei ook: “Israëls 
beslissing om een deel van het geld 
[bestemd voor terroristen en hun 
families, red.] in te houden is strijdig 
met de huidige afspraken. Tegelijker-
tijd: we steunen geen systeem van 
Palestijnse betalingen aan ‘gevange-
nen en martelaren’.”

Bomen in bomgaten

De sporen van alle raketten zijn te 
zien in de Israëlische aarde langs de 
grens met Gaza. Overal zijn gaten 
geslagen. Studenten van de pre-mili-
taire academie Mietarim wisten daar 
wel raad mee: in zo’n gat planten zij 
bomen. “Dan komt er toch nog iets 
goeds voort vanuit dit kwaad”. | Foto: 

Unitedwithisrael.org
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We vliegen van Tel Aviv naar Charkov. Meestal hebben we het over deze vlucht in tegenovergestelde  
richting. Dan komen er Joden uit het oosten van Oekraïne naar Israël om daar het programma First  

Home in the Homeland (‘eerste thuis in het thuisland’) te volgen in een van de kibboetsen.  
Maar nu zit ik in het vliegtuig, op weg naar Oekraïne.

Door de oorlog verwoeste flats in Oost-Oekraïne. | Foto’s: Joods Agentschap

Tania met haar tekening.Orly Wolstein spreekt voor een groep  
geïnteresseerden in Severodonetsk.

Severodonetsk. Ik weet nog dat deze 
stad een ontwikkeld industriegebied 
had; dat was toen ik nog kind was. We 
kwamen er elke zomer langs, op weg 
naar mijn grootouders. Er was een 
enorme fabriek waar bijna zestig pro-
cent van de inwoners werkte. Maar de 
fabriek is dicht en raakt in verval. De 
wegen zijn een zooitje, omgeven door 
verlaten dorpen, en je ziet slechts hon-
den rondlopen op zoek naar iets te eten. 

Ontmoetingen
Ik ontmoet Irina, een van de mensen 
van de Joodse gemeenschap in de stad. 
Ze vertelt: “Wat ik heb geleerd van deze 
oorlog is dat tot er iets gebeurt dat je 
persoonlijk treft, je het eigenlijk niet 
kan begrijpen.” En nu ik er ben, snap ik 
het iets beter. Semion van 73 jaar legt 
me uit: “Onze kinderen zijn in Israël, 
onze kleinkinderen zijn in Israël. We 
dachten er nooit over om naar Israël te 
gaan. Dat was tot de oorlog begon.” En 
hoe schattig is dat: de negenjarige Tania 
die zo aandachtig luisterde naar wat ik 
aan iedereen vertelde, had een tekening 
voor me gemaakt, met daarop: Lang 
leve Israël!

Ik hoop dat ik dat Semion, Tania, Irina 
en al die andere mensen de volgende 
keer kan ontmoeten in Israël, wanneer 
ik ze verwelkom als nieuwkomers op de 
luchthaven.

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

In memoriam

Hans Jansen
Woensdag 8 mei overleed op 87-jarige 
leeftijd de theoloog prof. dr. J.G.B.  
Jansen. Hans Jansen was predikant in  
de Protestantse Kerk en hoogleraar in 
Brussel, waar hij de laatste jaren verbon-
den was aan het Simon Wiesenthal  
Instituut, dat onderzoek doet naar 
antisemitisme. Hij is vooral bekend ge-
worden door zijn grote werk Christelijke 
theologie na Auschwitz, dat in 1980 ver-
scheen en waarin hij de wortels van het 
christelijke antisemitisme blootlegt. 
In zijn werk blijkt zijn liefde voor en 
betrokkenheid op Israël, zowel het Jood-
se volk als de staat. Zijn theologie na 
Auschwitz heeft bijgedragen aan een 

hernieuwde theologische oriëntatie op 
het Jodendom. In zijn publicatie over 
Erasmus toont hij het irrationele antise-
mitisme van de grote humanist aan.  
Ook publiceerde hij over het onderwijs 
van de Palestijnse Autoriteit en over de 
haat tegen Israël in de Arabische wereld. 
Deze uitgaven verschenen in samen- 
werking met Christenen voor Israël.  
Ook werkte hij mee aan andere publi-
caties en bijeenkomsten van Christenen 
voor Israël. Voor zijn activiteiten voor 
Israël kreeg hij in 2005 de Israëlprijs van 
de World Zionist Organization. 
Wij wensen zijn vrouw en zijn nabestaan-
den de troost van de God van Israël.
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Op reis
Ik ga op reis naar Israël. Een paar 
dagen voor de fi nale van het Eurovisie 
Songfestival vertrek ik. Ik verheug 
me op deze reis. Het stond al lang 
gepland. Maar terwijl ik van het voor-
uitzicht een paar dagen in Israël door 
te brengen geniet, zien de mensen om 
mij heen dat wel wat anders.

Veiligheid. Het is bijna het eerste 
wat mensen die minder bekend zijn 
met Israël naar voren brengen. Durf 
je wel? Is het wel veilig? En nu met al 
die raketten uit Gaza dan? Kun je niet 
beter naar Italië gaan of zo? Nou nee, 
ik ga naar Israël. En ik heb er zin in 
en ik maak me geen zorgen – althans 
niet meer of minder dan dat ik naar 
een ander westers land zou reizen. 
Vaak zeg ik dan ook: weet u, ik ben al 
vele malen in Israël geweest, ik ben 
er zelfs geweest tijdens de Tweede 
Libanonoorlog in 2006, en in al die 
jaren heb ik nog nooit, maar dan ook 
echt nog nooit een luchtalarm meege-
maakt. En, voeg ik er vaak aan toe, ik 
reis ook graag met het openbaar ver-
voer in Israël. Nou als je dat zegt, zie 
je vaak verbaasde blikken en hier en 
daar een gefronste wenkbrauw. Met 
de bus?! Maar dat is pas gevaarlijk. En 
vaak herhaal ik dan zo ongeveer wat 
ik net beschreef.

Maar, was de vervolgopmerking in 
de afgelopen weken, dan heb je vast 
nu mazzel in Israël. Het zal wel niet 
zo druk zijn na die raketregen vanuit 
Gaza. Ik help de mensen uit de droom. 
Het tegenovergestelde is opnieuw 
waar. Het is druk in Israël. Zo druk 
zelfs dat ik tijdig mijn overnachting 
heb moeten regelen, omdat er een 
run op was. Ik ga namelijk naar Israël 
in de week van het Eurovisie Songfes-
tival. En niet alleen de zangers komen 
naar Israël, duizenden fans komen 
ook. En die willen ook ergens slapen, 
die willen iets van Israël zien en huren 
een autootje. Dus de prijzen stijgen!

Het beeld van Israël is bij velen nog 
altijd vertekend. Het gevaar loert is 
de gedachte, dus vakantie houden 
in Israël komt niet bij de mensen op. 
Gelukkig, zijn er inmiddels velen – een 
paar miljoen – die jaarlijks Israël als 
toerist of pelgrim bezoeken. En daar-
van ben ik er een.

Marijke Terlouw
» krant@cvi.nl

Veel van de religieus gemotiveerde inwoners leefden op 
Spartaanse wijze in stacaravans. Ze werden en worden ‘ko-
lonisten’ genoemd en hun aanwezigheid wordt door de in-
ternationale gemeenschap, inclusief de huidige Nederlandse 
regering, als ‘illegaal’ getypeerd. Volgens de vijanden van het 
Joodse volk, zoals oud-premier Dries van Agt, maken de in-
woners van Eli en andere nederzettingen’ zich zelfs schuldig 
aan een oorlogsmisdaad.

Eli is vernoemd naar de gelijknamige hogepriester, die werk-
te in de tabernakel van Silo. Vanuit het plaatsje Eli is Silo 
goed te zien, op een iets verder gelegen heuvel. Dit is de ba-
kermat van de Israëlitische/Joodse beschaving. Silo was fei-
telijk de eerste hoofdstad van de stammen van Israël, die in 
onze tijd gezamenlijk als het Joodse volk worden getypeerd. 
Het nationale heiligdom, de misjkan (tabernakel) stond er ge-
durende 369 jaar, en men kan de sporen ervan bezoeken. 

In de tijd van koning Saul was Hebron de Israëlitische hoofd-
stad en pas onder het bewind van diens opvolger David werd 
die rol overgenomen door Jeruzalem. Voor het Joodse volk 
is Jeruzalem altijd zijn hoofdstad gebleven, ondanks ver-
woesting en langdurige ballingschap. Zoals bekend, wordt 
Jeruzalem door het merendeel van de internationale wereld 
nog steeds niet als Israëls hoofdstad erkend, en over de bij-
zondere status van Silo en Hebron overheerst de onwetend-
heid. Voor veel onwetenden is het pas in 1909 gestichte Tel 
Aviv Israëls hoofdstad. Tel Aviv werd vernoemd naar een stad 
uit de eerste Joodse ballingschap en weerspiegelt die ook. De 
seculiere zionisten die er de basis voor legden waren in cul-
tureel en sociaal opzicht vooral op Europa gericht. Gelegen 
aan de Middellandse Zee kijkt het moderne Tel Aviv uit op 
Griekenland en Italië, en heeft het de rug gekeerd naar het 
oude Jeruzalem. Het is daarom treff end dat het Eurovisie 
Songfestival daar werd gehouden en niet in de heilige hoofd-
stad van het Joodse volk. 

Inmiddels is Eli uitgegroeid tot een schitterend stadje met 

bijna vijfduizend inwoners, veelal jonge gezinnen met veel 
kinderen. Ook de kinderen en kleinkinderen van Rivka 
Green wonen er. De gemiddelde leeftijd van de inwoners van 
Eli is tien jaar. We hebben ze zien lopen en spelen, die kleine 
oorlogsmisdadigers volgens Hamasvriend Van Agt en zijn 
perfi de bondgenoten. Het Joodse volk is thuisgekomen op de 
heuvels en bergen van Judea en Samaria en God beschermt 
Zijn volk.

Oorlogsmisdadigers

juni 2019 | israël aktueel
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Moeders en kinderen in Eli. | Foto: Flash90

Ruim twintig jaar geleden bezocht ik voor het eerst het plaatsje Eli in de 
landstreek Samaria. Ik interviewde daar een van de van oorsprong Nederlandse 

inwoners, Rivka Green-Hoek. Het in 1984 gestichte Eli was destijds nog 
een typisch ‘Joodse nederzetting’ op een kale heuveltop. 



Jeruzalem begrijpen  
in een notendop 

Israël in Dubai

De Wereldtentoonstelling 2020 zal 
gehouden worden in Dubai, in een mos-
limland. Maar Israël zal ook van de partij 
zijn. De expositie is een oud evenement, 
dat teruggaat tot 1851. Op deze tentoon-
stelling kun je de nieuwste ideeën en 
uitvindingen van alle vertegen- 

woordigde landen zien. Wie en welke 
bedrijven Israël zullen vertegen- 
woordigen in Dubai is nog niet bekend. 

Gettovaluta gedoneerd
Van alle getto’s, concentratie- en  
vernietigingskampen in Europa tijdens 
de Holocaust was Theresienstadt een 
opmerkelijke. Het was een ’showdorp’ voor 
de buitenwereld, bedoeld om argwanende 
organisaties en mensen een rad voor ogen 
te draaien: Joden hadden onderdak, werk 
en zelfs mogelijkheden tot vrijetijdsbeste-
ding. Niets was minder waar. Theresien-
stadt had zelfs zijn eigen valuta – ook voor 
de schone schijn naar de buitenwereld. 

Iedere Jood moest al zijn geld en soms ook 
eigendommen inwisselen voor deze valuta. 
Ruth Brass had zes biljetten uit There-
sienstadt, a�omstig van haar vader Lionel 
Schalit, een bekend zionist. Zij doneerde 
de biljetten aan de nationale bibliotheek. 
De bibliotheek op haar beurt is blij met de 
donatie omdat hiermee de documentatie 
van de Holocaust wordt versterkt.

Tel Aviv per app
Wie het Eurovisie Songfestival in Israël 
bezocht, werd ruim bediend in gemak. Er 
waren negen apps in omloop om bezoe-
kers zo eenvoudig, zorgeloos en prettig 
door de stad te loodsen. 

Zwarte kever in Israël

Ook de zwarte kever is een nieuwkomer in 
Israël. In ieder geval, zo lijkt het voor de in-
woners van Israël. Het ministerie van Milieu 
kreeg namelijk veel meldingen van grote 
aantallen zwarte kevers. Het ministerie laat 
weten dat de kever geen kwaad doet. Be-
ter nog: de kever is van nut in de landbouw 
omdat het schadelijke insecten eet. 
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“Laat ik beginnen met: er is niets simpel aan Jeruzalem. 
Maar ik zal het je eenvoudig uitleggen aan de hand van 
een voorbeeld. Zie Jeruzalem als een gebouw van vijf 
etages. De eerste etage is de geografie, de begane grond 
zeg maar. Gewoon begrijpen wat de grenzen van Jeruza-
lem zijn. Waar zijn de gemeentegrenzen? Waar is oost, 
waar is west, noord en zuid. Wat was deel van de stad vóór 
1967 en wat erna. Dat is de basis. Dan de volgende etage. 
Dat is demografie. Bevolking. Bijvoorbeeld: hoeveel Joden 
wonen er in Jeruzalem, hoeveel Arabieren en hoeveel 
christenen? En waar wonen ze? Dat is een belangrijk deel 
voor het begrijpen van Jeruzalem.
Vervolgens gaan we naar de derde etage. Dat is de etage 
van de wet. Veel mensen in Europa beschuldigen Israël 
ervan illegaal te bouwen in Oost-Jeruzalem, of dat we 
illegaal Palestijns land bezetten. Maar van wie is Jeru-
zalem nu echt volgens het internationaal recht? Wij, 
gelovige mensen, geloven dat God ons dit land gaf.  
Dat vinden we in de Bijbel.
Etage vier is veiligheid. Voor welke veiligheidsuitda-
gingen en -bedreigingen staat Jeruzalem? Hoe gaan we 
ermee om en waar komen ze vandaan?” 

“Deze etages, die we een voor een hebben gebouwd, 
brengen ons bij het luxe appartement bovenin: het be-
grijpen van de strategische uitdagingen voor Jeruzalem. 
In andere woorden: wat doen we met de toekomst van 
Jeruzalem? Waar gaan we heen? Als je wilt weten welke 
keuzes er zijn voor de toekomst van Jeruzalem – moet 
Jeruzalem een ongedeelde stad blijven; moet het ver-
deeld worden; wat brengt vrede – als je deze ontzettend 
moeilijke vragen wilt begrijpen, moet je de onderlig-
gende etages begrijpen.”

Jeruzalem per etage
“Laten we dat gebouw Jeruzalem eens ontleden en de 
etages bekijken. We beginnen onderaan, bij de geo- 
grafie. In 1967, tijdens de Zesdaagse Oorlog, werd Israël 
aangevallen door Jordanië. Goddank konden we Jordanië 
verslaan en Oost-Jeruzalem na negentien jaar Jordaanse 
bezetting bevrijdden. Jeruzalem werd weer herenigd. Als 
gevolg daarvan verlegde de Israëlische overheid de gren-
zen van Jeruzalem naar de grenzen zoals we die vandaag 
de dag kennen. Dat is de geografie.
Nu de demografie. Er wonen ongeveer 890.000 mensen 
in de stad. Daarvan zijn ongeveer 300.000 Arabisch, 

voornamelijk in het oostelijk deel van de stad, en on-
geveer 550.000 Joden waarvan ongeveer de helft in het 
oostelijk deel van de stad woont, en de andere helft in 
het westelijke deel. Als je de hele bevolking van de stad 
bekijkt, dan is veertig procent Arabier. Dat baart velen 
zorgen, omdat de afgelopen dertig jaar het aantal  
Arabische inwoners stijgt en het aantal Joodse inwoners 
daalt. Dat komt omdat Joden het niet meer kunnen 
betalen om in de stad te wonen en ook de kansen op een 
baan zijn niet geweldig, en dus kijkt men naar andere 
plekken waar beter betaalbare woningen zijn en betere 
kans op werk. De Arabieren komen juist naar Jeruzalem. 
Ze bouwen meestal illegaal en vinden wel werk. Als deze 
trend zich voortzet zouden ze de gemeenteraad kunnen 
’overnemen’. Ze kunnen tenslotte stemmen.
Gaan we naar de derde etage, de wet, dan zien we een 

probleem. Onder Arabieren heerst de gedachte dat wij, 
Joden, het land hebben gestolen. Dat is niet waar. Maar 
als iemand met die overtuiging het voor het zeggen zou 
krijgen in de stad als burgemeester, en er misschien een 
soort kalifaat of Hamasland van zou maken, zou dat erg 
slecht zijn voor Israël en voor de vrijheid en demo- 
cratie, en ook voor het christendom.”

Gebrek aan kennis
“Als je een beetje spit, je een beetje verdiept in de  
geschiedenis, dan zie je dat het land Israël, onder  
internationaal recht aan het Joodse volk toebehoort. 
We hebben nooit iemands land gestolen. De mensen 
die zeggen dat we ons Palestijns land toe-eigenen zijn 
of verkeerd geïnformeerd of onwetend of anti- 
semitisch. Het is een minderheid die antisemitisch is 
en ons uit ons land wil verdrijven. De grote meerder-
heid van de mensen die denkt dat we ons op Palestijns 
land bevinden is eenvoudigweg verkeerd geïnformeerd 
of onwetend.” 

Hoe kunnen we hen van het tegendeel overtuigen?
“Je moet de feiten checken. Die feiten zijn dat in 1922 
de Volkerenbond het mandaat voor Palestina instelde. 
Dat document stelde: het land Israël, alles vanaf de 
Jordaan westwaarts, behoort aan de Joden. En dat is 
geratificeerd onder internationaal recht. Iedereen die er 
naar zoekt, zal zien dat er geen ander document is dat 
het mandaat voor Palestina heeft ontbonden, over-
schreven, aangepast, of ingeruild voor iets anders. 
In 1947 was er een verdelingsplan in de VN. Dat was 
een aanbeveling, maar werd volledig afgewezen door de 
Arabische landen. Daarom is er ook nooit over gestemd 
in de VN-Veiligheidsraad, en is het slechts een aanbe-
veling gebleven met geen enkele rechtsgeldigheid. We 
moeten dus terug naar het document van 1922 dat wel 
rechtsgeldig is, dat de Joden het recht geeft op het hele 
land Israël.”

» keepjerusalem.org
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interview

Komend najaar komt Chaim Silberstein naar Neder-
land voor een aantal lezingen. Hou dus onze krant 
in de gaten!

israël aktueel | juni 2019 

Jeruzalem is een van de meest complexe plekken op aarde. Sara van Oordt-Jonckheere  
vroeg aan Chaim Silberstein van Keep Jerusalem of hij op een simpele manier zou  

kunnen uitleggen wat we over de deze stad moeten weten om te begrijpen wat er gaande is. 

Chaim Silberstein. | Foto: CvI
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Wil je zelf een budgetreis samen-
stellen, maar kun je wel wat tips 
gebruiken? Deze tips helpen je 
om je eigen Israëlreis voor een 
prikkie te organiseren.

De reis
•  Boek tijdig. Prijsvechters bieden 

vaak een aantal stoelen op een 
vlucht aan tegen de scherpste prijs. 
Daarna neemt de prijs toe.

•  Er is meer dan Schiphol. Goedkope 
vluchten vind je ook vanaf 
Eindhoven, Düsseldorf of Brussel.

•  Reis buiten hoogtijdagen. De Joodse 
feestdagen en vakantieperiodes zijn 
gewild en dus zijn tickets en kamers 
duurder.

Bagage
•  Trek een extra laagje aan. Goedkope 

tickets zijn vaak zonder ruimbagage. 
Kleding die niet meer in je koff ertje 
past, kun je prima als extra laagje 
aantrekken tijdens de reis.

•  Doe een wasje. Bedenk welke 
kledingstukken je tijdens de reis met 
een handwasje kunt reinigen om 
nog eens te dragen.

Verblijf
•  Neem een hostel. Het is goedkoop 

slapen op een slaapzaal, vaak met 
gratis ontbijt en ko�  e.

•  Liever niet op een slaapzaal? 
Via Airbnb kun je vaak tegen scherpe 
prijzen bij particulieren een kamer 
huren.

•  Kamperen kan ook. In Israël is 
wildkamperen toegestaan, dus als je 
een outdoortype bent, kun je zo op 
verblijfskosten besparen.

•  Denk centraal. Plan je verblijf op 
een plaats die niet te ver zit van de 
dingen die je in Israël wilt bezoeken.

Transport
•  Koop een Ov-kaart. Hoewel je met 

losse kaartjes kunt werken, loont de 
aanschaf van zo’n kaart, waarmee je 
korting krijgt op kaartjes.

•  Neem de benenwagen. Wie goed ter 
been is, kan bijvoorbeeld vanuit het 
centrum van Jeruzalem veel locaties 
prima te voet bereiken. Zo zie je ook 
meer.

•   Deel een taxi. Als u in een hostel 
verblijft, ontmoet u andere reizigers. 
Als uw reisplannen samenvallen, 
kunt u, bijvoorbeeld bij een bezoek 
aan Bethlehem, de kosten voor een 
taxi delen.

Eten en drinken
•  Neem krentenbollen mee uit Ne-

derland. Deze blijven lang goed en 
lekker – ook al zijn ze in de bagage 
wat platgedrukt – en vormen in 
Israël een prima lunch of snack.

•  Drink kraanwater. Het is van prima 
kwaliteit, hoewel het een lichte 
chloorsmaak heeft in vergelijking 
met Hollands kraanwater. Koop 
eventueel in Israël een fl es siroop.

»  Toch liever iets meer luxe? Kijk dan 
op pagina 22 of op cvi.nl/reizen.

Voor 500 euro all-in een weekje 
Israël, kan dat? De redactie ging 
voor u op zoek.

Zelf waren we best nieuwsgierig of het 
zou kunnen. Met regelmaat horen we 
dat mensen graag een keer het land van 
de Bijbel willen bezoeken, maar dat het 
de prijs is die daar een stokje voor steekt. 
Eerlijk is eerlijk, een bedrag van toch gauw 
1500 euro of meer voor een reis naar Israël 
tel je doorgaans niet zomaar neer. Maar 
zou het mogelijk zijn die droomreis toch 
te maken als je bereid bent je fl exibel op te 

stellen, zelf te zoeken en organiseren en 
niet teveel eisen te stellen aan comfort en 
luxe? 
Ons lukte het begin mei om van 1 tot 8 
november voor ‘slechts’ 499,75 euro een 
reis samen te stellen. Het ‘all-in’ is dan 
misschien een beetje mager, maar ’t is wel 
mogelijk! Reis en verblijf lukte zelfs voor 
iets meer dan 300 euro. Maar we gingen 
voor een compleet programma binnen 
de 500 euro. Je wilt tenslotte, als je er dan 
toch bent, zoveel mogelijk van Israël zien. 
Hieronder lees je hoe we dat voor elkaar 
kregen. In de kolom hiernaast vind je een 
aantal budgettips die wij toepasten.

bespaartips

Een week op reis voor 500 euro

Voor een prikkie naar Israël

Vrijdag
De vlucht landt om 12.30 uur 
’s middags. Pin voldoende op 
de luchthaven en reis vervol-
gens direct met de trein naar 
Jeruzalem en vervolgens met de tram naar het hostel, zodat je 
vóór het begin van de Sjabbat bent gearriveerd. Voor het begin 
van de Sjabbat wandel je naar de Klaagmuur.

Zaterdag
Wandel ’s ochtends eventueel 
naar de Grote Synagoge en 
proef de Sjabbat. 
Bezoek ’s middags de Oude Stad en wandel de Via Dolorosa, 
bezoek Bethesda, de Heilig Gra� erk en natuurlijk de sfeervolle 
oosterse markt. Sluit af met een bezoek aan de Graftuin, net 
buiten de Damascuspoort.

Zondag
Neem de bus naar het feno-
menale fort Massada aan de 
Dode Zee. Na je bezoek daal 
je af naar de Dode Zee om te 
ervaren hoe bijzonder het is te kunnen drijven op het water.

Maandag
Sta vroeg op, huur een auto 
en rij naar Galilea. Bezoek de 
archeologische opgravingen 
bij Tel Megiddo. Rij dan door 
naar Tabgha en Kapernaüm 
aan het Meer van Galilea. Op 

de terugweg kun je nog een stop 
maken bij de doopplaats Yarde-
nit. Rij terug via de prachtige 
route door de Jordaanvallei. 

Dinsdag
Nadat je ’s ochtends de auto 
weer inlevert, reis je met de bus 
naar Tel Aviv en Jaff a. Bezoek de 
markt, loop via het strand naar Jaff a en bezoek de vlooienmarkt 
van dit pittoreske stadje.

Woensdag
Wandel naar de Damascuspoort 
en neem daar de bus die je tot 
aan de controlepost brengt naar 
Bethlehem. Voorbij de controlepost heb je de keus: 7 kilometer 
lopen naar het Kribbeplein of stevig onderhandelen over een 
taxirit. Bezoek de Geboortekerk en de Arabische markt.

Donderdag
Pak de tram en bezoek het 
Holocaustmuseum Yad Vashem. 
Stop op de terugweg met de 
tram bij de markt Mahane Yehuda. Als je binnen een uur weer 
op de tram stapt, kun je verder reizen met hetzelfde tramkaart-
je. Bezoek alles in de Oude Stad wat je nog wilt bekijken. 

Vrijdag
Om 10.30 uur moet je al op Ben 
Gurion zijn voor de terugvlucht 
naar huis om 13.30 uur.

Totaal: 
€ 499,75!

Ticket
Op Tix.nl 
vonden wij 
een goed-
koop 
retourtje Eindhoven-Ben Gurion van 
1 tot 8 november. Hiervoor mag je een 
klein koff ertje handbagage mee van 
maximaal tien kilo, maar daar redt de 
budgetreiziger zich mee, toch?

Verblijf
Via booking.
com vonden 
we het Stay 
Inn hostel 
in hartje Jeruzalem, met bed op een 
slaapzaal, inclusief ontbijt, ko�  e/thee 
en wifi .

Eten en 
drinken
Om de kos-
ten te druk-
ken, vul je 
dagelijks een fl es met kraanwater. Dat 
kan prima in Israël. Wie wil, neemt een 
thermosfl es mee voor ko�  e of thee. 
We reserveren een bescheiden 20 
sjekel per dag voor een warm broodje 
falafel of aankopen in de supermarkt. 
In het hostel kun je zelf koken.

 Kosten: € 5,75  
 Trein (₪ 17)  € 4,25 

 Bus (₪ 6) € 1,50 

 Kosten: € 32,50  

 Tram en bus (₪ 84) € 21,00 

 Massada (₪ 46) € 11,50 

 Kosten: € 80,75  
 Autohuur € 19,00 

 Volle tank benzine € 50,00 

 Megiddo (₪ 27)  € 6,75 

 Kapernaum (₪ 20) € 5,00 

 Kosten € 2,50  
 Bethesda (₪ 10) € 2,50 

Kosten: € 14,00  

 Tram en bus (₪ 56) € 14 

 Kosten € 3,00  
 Tram (₪ 12) € 3,00 

Kosten € 3,50  
 Bus (₪ 14) € 3,50 

 Kosten € 5,75  
 Tram en trein (₪ 23) € 5,75 

Wat ga je doen? 

 Kosten: € 167  
Ticket € 139,00 

 Administratiekosten € 28,00 

 Kosten: € 150  
 7 overnachtingen  € 150,00 

 Kosten € 35,00  
 7 x 20 sjekel (₪ 140) € 35,00 

Foto: Shutterstock



Staakt-het-vuren Zuid-Israël

Wachten tot geweld  
weer losbarst

9

Ergotherapeut Femmie Shifman-de 
Ruiter uit kibboets Yad Mordechai, 
twee kilometer van de grens met Gaza, 
is weer aan het werk. “Ik merk dat ik 
nog steeds heel alert ben. Afgelopen 
week had ik een studiedag in Tel Aviv 
toen het begon te onweren. Mijn eerste 
gedachte was: ik moet dekking gaan 
zoeken, ze schieten weer. Voor ons 
was het de hevigste week ooit en wij 
hebben de afgelopen jaren, zo vlak aan 
de grens, veel meegemaakt.” 
Toch ging het leven gewoon door. 
“Mijn man moest voor zaken naar 
Turkije. Ik heb hem naar het vliegveld 
gebracht. Eenmaal weg uit het zuiden 
was er niets aan de hand. Ik was even 
twee uurtjes uit de oorlog, bizar, heel 
surrealistisch. 

Wachten op volgende ronde
Femmie’s eerste werkdag na het staakt-
het-vuren startte met de wekelijkse 
stafvergadering. “Normaliter nemen 
we dan onze patiënten door, maar deze 
keer mochten we ons verhaal doen. 
Dat is belangrijk voor de verwerking, 
je moet je emoties een plaats geven. 
Tijdens de vergadering kwamen de ver-
halen los. Iedereen had de week op zijn 
eigen manier beleefd. Een deel was hier 
gebleven en een deel was vertrokken 
naar het noorden.” 
Femmie is heel duidelijk over wat er 

gebeurd is. “Oorlog is voor mannen 
en gaat over wie de sterkste is. Wij, 
het volk, zijn de pionnen. Nu is er rust 
maar het is wachten op de volgende 
ronde, zo gaat het altijd. Dat kan een 
maand duren, een half jaar maar dan 
zal het weer langzaam beginnen te bor-
relen.” Aan het eind van het gesprek 
gaat het alarm plotseling. Het blijkt 
vals te zijn. “Sinds het staakt-het-vuren 

is dit is al de vijfde keer dat het afgaat, 
de schrik zit er gelijk weer in”, zucht 
Femmie. 

Het went niet
Denkt u dat dit een interview is van 
afgelopen maand? Nee, ik sprak Fem-
mie in 2014. Inmiddels vijf jaar verder, 
vertelt Femmie dat er helemaal niets 
is veranderd. “Om de paar maanden 
is het hier mis. Dit keer was het heel 
hevig, maar andere keren was het dat 
ook. Iedereen is het alweer vergeten, 
maar ook afgelopen maart was het 

hevig”, vertelt ze me telefonisch. “We 
wonen aan de noordelijke grens van 
Gaza en alles wat naar Ashkelon en 
Ashdod [ten noorden van Gaza, red.] 
en verder wordt afgeschoten uit Gaza, 
komt eerst over ons heen.” Femmie 
praat er nuchter over, maar geeft toe 
dat “je er nooit aan went”.
Haar buurvrouw zag afgelopen week 
een jongetje, blootsvoets, vuilnis naar 
de container brengen, toen het alarm 
afging. Ze gilde naar hem om naar haar 
toe te komen. Maar hij rende de andere 
kant uit. Uit bezorgdheid rende ze 
achter hem. “Wat bleek? Het kind wist 
precies waar de beste schuilplek was en 
holde dáár naartoe in plaats van ergens 
een huis binnen te gaan.” 

Opgegroeid met oorlog
Het staakt-het-vuren houdt stand, 
lijkt het. Maar voor de bevolking in het 
zuiden is het nog niet over. Femmie 
werkt op twee kleuterscholen voor 
het bijzonder onderwijs. “De kinderen 
moeten verwerken wat er gebeurd is 
en daar helpen we ze bij. Door de jaren 
heen hebben we daar helaas veel erva-
ring in, waarbij we door psychologen 
worden begeleid. Het is belangrijk met 
de kinderen te praten en bijvoorbeeld 
te vragen wat ze de afgelopen dagen 
wel en niet prettig vonden. Sommigen 
vertellen dat ze ruzie hebben gehad 
met hun broertjes of zusjes, anderen 
vonden het fijn om thuis te zijn met 
papa en mama. Echt omschrijven wat 
er gebeurd is, kan bij die kleintjes nog 
niet. Wel doen ze dagenlang het geluid 
van het alarm na. Zo maar opeens, dat 
is schrikken, ook voor ons.” 

Veel van de kinderen in het zuiden 
zijn opgegroeid met ‘oorlog’, ze weten 
niet beter. “Dat is te merken aan 
hun gedrag. Ze zijn hangerig, huilen 
veel en een deel wil ‘s morgens als ze 
naar school worden gebracht geen 
afscheid van hun ouders nemen. Een 
aantal kinderen is heel uitbundig en 
uitgelaten, anderen zijn juist heel stil. 
Femmie moet verder. “We spreken 
elkaar vast snel weer. Nu is het rustig, 
maar de ervaring leert helaas, het kan 
zo weer losbarsten. Is het niet diep 
triest?”

reportage

’We spreken elkaar vast snel  
weer. Nu is het rustig, maar  
het kan zo weer losbarsten.’

israël aktueel | juni 2019 

Geen vuiltje aan de lucht? Rooksporen laten zien waar het Iron Dome raketschild raketten uit Gaza uit 
de lucht hebben geschoten tijdens de beschietingen op 4 mei. | Foto: Flash90
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Geweld tegen christenen
Christenen in het dorpje Jifnah 
onder bestuur van de Palestijnse 
Autoriteit kregen eind april te maken 
met activisten van terreurorganisa-
tie Fatah. Het geweld bestond uit 
schieten, wild rijden en het gooien 
van brandbommen in gebouwen. 
Daarnaast dwongen zij de christelijke 
inwoners Jizyah-belasting te betalen, 
een betaling aan moslimheersers 
voor de ‘bescherming’ van niet-mos-
lims en voor toestemming om een 
niet-islamitische religie te volgen. 
Dit gebeurde nadat een vrouw uit 
het dorp een klacht had ingediend 
bij de politie over de zoon van een 
Fatah-vertegenwoordiger.

Arabische jongeren 
herdenken

Arabische jongeren in Israël les geven 
over de Holocaust ligt soms best 
lastig. Daarom is er al een aantal 
jaar een speciaal programma met de 
naam Herinneringen in de woon-
kamer. In een informele omgeving, 
zoals woonkamers, vertellen over-
levenden van de Holocaust hun 
verhaal over de gruwelen die hen 
overkwamen en wat dat betekend 
heeft in hun verdere leven. De Ara-
bisch-Israëlische jongeren steken zes 
kaarsen aan en zingen in het Arabisch 
liederen ter nagedachtenis. En de 
jongeren beloven: we zullen het niet 
vergeten. | Foto: Youtube

Gebrek aan kennis
De kennis over de Holocaust onder 
de Oostenrijkers laat te wensen over. 
Dat blijkt uit onderzoek van de Con-
ferentie voor Joodse materiële claims 
tegen Duitsland. 56 procent van de 
ondervraagden wist niet dat er zes 
miljoen Joden tijdens de Holocaust 
zijn vermoord.

Creatieve ideeën

Een ei van chocolade met een 
verrassing erin. Kinderen vinden het 
altijd leuk. Al jaren kennen kinderen 
de verrassingseieren van Kinder. Voor 
nieuwe ideeën klopt het bedrijf nu 
aan bij de kunstacademie Bezalel in 
Israël. Ook Lego weet de weg naar 
Israël te vinden op zoek naar nieuwe 
innovatieve en creatieve ideeën om 
het product verder te ontwikkelen.  
| Foto: Youtube

kort nieuws
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Toen we hier in Nederland de doden door de oorlog herdachten en de vrijheid  
vierden, werd het zuiden van Israël met honderden raketten bestookt. Een  

schriller en wranger contrast is bijna niet denkbaar. Er werd een staakt-het-vuren 
bereikt. Maar voor hoe lang? Dat blijft de zich steeds herhalende vraag.
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Hoe staat het er?
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Als er sprake is van een nieuw verbond, moet er ook een 
oud verbond zijn. Paulus noemt dat tegen het eind van 2 
Korinthe 3: “Want tot op heden blijft diezelfde bedekking 
bij het lezen van het oude verbond” (vers 14). Daartus-
sen passeren allerlei tegenstellingen de revue. Om er een 
paar te noemen: letter en geest, stenen tafelen tegenover 
tafelen van vlees van de harten, veroordeling tegenover 
rechtvaardiging. Maar kernwoord lijkt mij in dit hoofdstuk 
het woord diakonia, bediening of dienstwerk. Het gaat er 
Paulus om zijn eigen apostolische dienstwerk te karakteri-
seren. Door God is hij bekwaam gemaakt om dienaar – of 
bedienaar – van een nieuw verbond te zijn. Ik wijs op twee 
aspecten.

In de eerste plaats moeten we bij nieuw verbond niet 
denken aan iets totaal anders dan wat er was. Dat blijkt 
onmiddellijk als we de vele toespelingen van Paulus op 
Thora en Profeten in hun context bekijken. Niet de ‘wet’ 
maar de mens wordt veranderd: die krijgt een hart van 
vlees zodat hij van harte de bevrijdende geboden van God 

doet (Ezechiël 11:19; 36:26). Al even radicaal zegt Jeremia 
het: “men zal elkaar niet meer onderwijzen door te zeggen: 
Ken de Heere, want zij zullen Mij allen kennen, van de klein-
ste tot de grootste, spreekt de Heere” (Jeremia 31:34; vgl. 
ook Hebreeën 8, cursivering KdV). Die profetie is alleen 
nog maar zeer voorlopig in vervulling gegaan, want zowel 
in Israël als in de christelijke gemeente moet er nog steeds 
geleerd worden.

In de tweede plaats is Paulus’ bediening een vernieuwing 
van de bediening van Israël aan de volken. Daardoor mogen 
ook zij leven en vrijheid kennen. Hij heeft het over ‘onze 
bediening’, dat is in de eenheid met de andere apostelen 
en met heel Israël. Die bediening kenmerkt zich doordat 
zij ‘altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam 
meedraagt’ (2 Kor. 4:10). Maar daardoor is ‘het leven werk-
zaam in u’ (vers 12), in de gelovigen uit de heidenen. De 
apostel gaat met Israël nog de weg van het Messiaanse 
lijden en sterven omwille van de volken. Maar ook die weg 
zal uitlopen op de opstanding (vers 14).

Israëlische vlag in de 
ruimte
Wat neem je als Amerikaanse astro-
naut mee in een ruimtevaartuig? 
Een Israëlische vlag. Het klinkt 
niet logisch en toch is dat precies 
wat Jessica Meir zal doen als ze in 
september op ruimtemissie gaat. 
De Israëlische president Rivlin sprak 
daarom een speciaal dankwoord uit: 
“Dank u dat u ons meeneemt op uw 
wereldreis in de ruimte. We zijn trots 
op u.”

Afvalstad Tel Aviv

Het is niet een eervolle plaats: 
Tel Aviv staat bovenaan de lijst van 
steden met het meeste afval per 
persoon. Maar liefst 2,6 kilo per 
persoon per dag blijkt uit het rapport 
van de Israëlbond voor Natuur-
bescherming. Tweede is Herzliya, 
gevolgd door Ashkelon en Rishon 
Lezion. | Foto: Flash90

Facebook maakt 
depressief
Israëlisch onderzoek komt met resul-
taat dat voor lie� ebbers van Face-
book niet gunstig is. Uit de studie 
blijkt dat vijftien minuten rondhan-
gen op Facebook genoeg is om de 
kans op krijgen van een depressie 
te doen toenemen. De reden is 
dat Facebook de eigenwaarde van 
mensen aantast. 

Feest voor veganisten

Wie van veganistisch eten houdt, 
moet binnenkort in Tel Aviv zijn. Daar 
wordt begin juni ’s werelds grootste 
vegan food festival gehouden. Maar 
ook zonder dit festival kunnen vega-
nisten goed terecht in Tel Aviv. Er 
zijn naar schatting zo’n vierhonderd 
restaurants in de stad waar geen dier-
lijke producten worden geserveerd.

Beste werkplek
Het beste bedrijf om voor te werken 
in Israël is Intel. De jaarlijkse top 
100-lijst maakt dat duidelijk. Daar-
mee is Google van de eerste plek 
verstoten. Medewerkers hechten 
doorgaans grotere waarde aan goede 
relaties en werksituaties dan aan 
salaris. 42 procent van de bedrijven 
in de lijst zijn in actief in de hightech-
sector, 18 procent in de fi nanciële 
sector en 9 procent in de dienstver-
lening.

De mens wordt veranderd

juni 2019 | israël aktueel

“...een nieuw verbond, niet van letter, maar van geest...” (2 Korinthe 3:6)

kort nieuws

Mozes met de stenen tafelen van de wet en stralend gelaat op de Sinai. | Gravure: H. Martin (ca. 1850)

Op een dag sprak hij over de slang, die Eva 
verleidde in de hof van Eden. De Bijbel 
vertelt dat God de slang vervloekte: “Op 
uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al 
de dagen van uw leven” (Genesis 3:14b). 
Rabbijn Bunem peinsde: “Is dat wel zo’n 
vreselijke vloek? Stof heb je immers overal, 
dus overal waar de slang gaat, is zijn tafel 
gedekt. Kijk nou eens naar de mensen 
in onze sjtetl, overal. Ze verdienen hun 
brood met moeite, veel gezinnen leven 
in armoede, kinderen hebben honger en 
sommigen weten nooit waar hun volgende 
maaltijd vandaan zal komen. Hoe gemak-
kelijk zou het zijn als wij ook van stof 
konden leven!”
“Maar het leven als mens,” vervolgde 

rabbijn Bunem, “betekent dat we het 
steeds opnieuw uitroepen naar God om 
hulp. Vrouwen in barensnood, hongerige 
kinderen, werkeloze vaders ... Op die 
manier heeft de mensheid een band met 
God, een heel sterke band met God. En die 
heeft de slang niet. Die heeft niets nodig. 
Hij hoeft nergens om te vragen. En dát 
is werkelijk een vloek! Maar wij, wij zijn 
als kinderen met onze vader. God is onze 
Vader, naar Wie wij ons dagelijks talloze 
keren wenden om ons te voorzien en te 
beschermen.”

“Een arm mens is zich altijd van bewust 
van deze zegen. De rijke mens is evenzo 
gezegend, maar voor hem is het moeilij-

ker om dit te kennen. De uitdaging van 
rijkdom is om dit altijd in gedachten te 
houden, en dagelijks God om hulp en rich-
ting te vragen.”

De vloek van de slang
Rabbijn Simcha Bunem van Pszcyscha (1767-1827) begon zijn carrière als apotheker, maar werd later een rebbe, 

een geestelijk leider binnen het Joodse volk. Hij sprak graag urenlang met zijn leerlingen over de Bijbel.
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Meerdere opvattingen 
Als één van de grondgedachten wordt 
de uitspraak in Deuteronomium 6:4 
gezien: “Hoor Israël, de Here is onze 
God, de Here is Eén” ... Adonai èchád. 
Naast Adonai is er geen andere God. 
Dit is het uitgangspunt van de geloofs-
belijdenis van Israël, het erkennen van 
de ene God. Een ander uitgangspunt 
waar het gehele Oude Testament 
op steunt is het volgende: “Ik zal u 
tot een God zijn en gij zult Mij tot 
een volk zijn” (Leviticus 26:12). Deze 
uitspraak treffen we ook aan in Jeremia 
31:33, daarnaast ook in Ezechiël 37:27. 
Ve-hajiti lachéem le-elohim ve-atém 
tihejoe li le-ám. Deze uitspraak van 
God staat bekend als de zogenaamde 
bondsformule. Die omschrijft het 
karakter van de verhouding tussen God 
en het volk Israël. Het is een duidelijk 
uitgangspunt en de inhoud ervan komt 
voortdurend aan de orde. 

Verbond 
Een voorbeeld van een verbondsslui-
ting vinden we in Genesis 15. God 
verbindt zich aan Abram in een cere-
monie. De uiterlijke vorm daarvan laat 
exact de bedoeling zien. God beveelt 
het brengen van een driejarige jonge 
koe, een driejarige geit, een driejarige 
ram, een tortelduif en een jonge duif. 
Abram gehoorzaamt en snijdt de koe, 
de geit en de ram in twee helften. 
Middendoor dus... va-jevatéer otám 
batávech. De grondtekst is heel precies 
in de formulering hiervan. De gelijke 
stukken legt Abram tegenover elkaar. 
De duisternis valt en we lezen dat 
er een rokende oven met een vurige 
fakkel tussen de symmetrisch neerge-
legde stukken gaat. Dan spreekt God 
tot Abram. 
Nu, wat we zien is dat die tegenover 
elkaar gelegen stukken oorspronkelijk 
één waren, ze vormden één geheel. Met 
andere woorden: daartussen was geen 
afstand. En dit laatste brengt ons bij de 
inhoudelijke gedachte dat er ook tussen 

twee verdragspartners, twee verbonds-
partners, geen afstand mag zijn. 
Binnen het tekstmateriaal van het 
Oude Testament komt deze gedachte 
steeds te voorschijn. Daarom stellen 
wij naast ‘De Heere is Eén’ en ‘Ik zal u 
tot een God zijn en gij zult Mij tot een 
volk zijn’ als mogelijke kern: afstand. 

Op grond van het verbond mag er 
tussen God en het volk Israël geen 
afstand zijn. Die twee helften laten dat 
zien. Ze waren één, en God en Israël 
moeten ook één zijn. 

Zonde 
We hebben in deze artikelenserie 
eerder gesproken over de termen die 
in het Hebreeuws ‘zonde’ aanduiden. 
De algemene term is chatáat. Die is 
afgeleid uit Richteren 20:16, waar de 
slingeraars een steen konden slinge-
ren, zonder te missen...ve-lo jachati. 
Het overdrachtelijke gebruik toont 
aan dat men door te zondigen God 
mist: er ontstaat afstand tussen God 
en de zondigende mens. Een tweede 
belangrijke aanduiding is avón. Deze 
is afgeleid van het werkwoord aváh 
dat ‘a�uigen, wegbuigen’ betekent. 
Opnieuw afstand. Een derde, veel 
voorkomende zondeterm is pèsja. Die 
is afgeleid van het werkwoord ‘afvallen, 
breken met’. 
Drie termen voor zonde hebben we 
nu bij elkaar, die alle drie het begrip 
afstand uitdragen. We zullen er nu 
een vierde aan toevoegen die dezelfde 
functie heeft: soer. Hier gaat het letter-
lijk om afwijken. In Deuteronomium 
5 spreekt Mozes tot het volk en houdt 
dat “heel het gebod, al de inzettingen 

en verordeningen” voor. Dan zegt hij 
nadrukkelijk tegen het volk: “Onder-
houdt ze naarstig, zoals de Here, uw 
God, u geboden heeft: wijkt niet af naar 
rechts noch naar links” ... lo tasóeróe 
jamin oe-smól. 
Maar we weten hoe snel de woorden 
van Mozes in de wind geslagen zijn. 

Terwijl hij op de berg Sinaï verblijft 
in gesprek met God, danst het volk 
om een afgodsbeeld, een kalf van 
goud. God draagt Mozes op om af te 
dalen, want “uw volk dat gij uit het 
land Egypte hebt gevoerd, heeft het 
verdorven. Zij hebben zich gehaast 
om af te wijken van de weg die Ik 
hun geboden had” ... saroe mahéer 
min ha-dèrèch asjer tsivitim (Exodus 
32:7-8). Als Mozes in Deuterono-
mium 9:16 terugkijkt op deze teleur-
stellende gebeurtenis, gebruikt hij 
dezelfde woorden: “Gij hadt gezon-
digd tegen de Here, uw God, gij hadt 
u een gegoten kalf gemaakt, gij hadt 
u gehaast om af te wijken van de 
weg die de Here u geboden had” ... 
sartéem mahéer min ha-dèrèch asjer 
tsiváh Adonai etchéem. 

Hebreeuwse catechisatie 
Als iemand werkelijk wil weten moet 
er soms diep gegraven worden. Dat 
doen we hier dan ook. En dat loont 
altijd! Geen afstand tussen God en 
de zondigende mens: de Hebreeuwse 
Bijbel spreekt daar voortdurend over 
en maakt dat zo tot een kern van al 
het geschrevene. En dat door middel 
van meerdere termen. Die klonken 
destijds, maar ook nu nog, voor ónze 
moderne oren.
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‘Op grond van het verbond mag 
er tussen God en het volk Israël 
geen afstand zijn.’

Genesis 23-25

Chajee Sara 
(Sara leefde)
Genesis 23:2: “Abraham ging de tent 
in om rouw te bedrijven over Sara en 
haar te bewenen.” Bewenen is in het 
Hebreeuws: li�ota. In de Thorarol is 
de ‘k’ met een kleinere letter geschre-
ven dan de andere letters. (LIFkOTA). 
Les één: de volle omvang van zijn 
rouw was een privézaak, verborgen 
in zijn hart, en was niet voor ieder-
een zichtbaar. Les twee: Abraham 
had geen buitensporige droe�eid. 
Zijn verdriet werd getemperd door 
de verzekering van de opstanding! 
Dit doet me denken aan wat Paulus 
schrijft in 1 Tessalonicenzen 4:13: wij 
treuren niet als degenen die geen 
hoop hebben! Leed wordt verzacht 
met het oog op de komende Messias.

Genesis 23:9: “Laat hij mij die voor de 
volle prijs geven.” Abraham betaalde 
de volle prijs voor de plaats Machpela 
(= Hebron) zodat het volledig van 
hem is. We lezen dit ook van Sichem 
in Genesis 33:19, wat Jakob kocht 
van Hemor voor de volle prijs. En we 
lezen het óók van de Tempelberg 
in 1 Kronieken 21:22 waar David de 
dorsvloer voor de volle prijs koopt 
tot een erfelijk bezit. Wat triest en 
onrechtvaardig dat vandaag de dag 
juist over deze drie door de Joodse 
voorvaderen gekochte plekken zoveel 
discussie is. Hebron, de Tempelberg 
en Sichem zijn grotendeels niet meer 
in Joodse handen, terwijl het wel hun 
eigendom is!

Genesis 24:22: “Eliëzer gaf aan 
Rebekka als dank voor het waterput-
ten een gouden ring van een halve 
sikkel gewicht en twee armbanden, 
waarvan het gewicht tien sikkel goud 
was.”
De Joodse Bijbelverklaarder Rashi 
legt uit dat de halve sikkel verwijst 
naar hetzelfde bedrag dat elke 
Israëliet moest betalen aan God in 
de woestijn als losprijs. De twee 
armbanden verwijzen naar de twee 
tafels van de wet. De tien sikkels 
goud verwijzen naar de tien geboden. 
Zoals Rebekka zou huwen met Isaak, 
zo zou Israël in een huwelijksverbond 
treden met de Heere bij de Sinaï.

Genesis 25:9: “Isaak en Ismaël, zijn 
zonen.” Ismaël was de oudste, maar 
Isaak wordt als eerste genoemd. 
Verenigd in de taak hun vader te 
begraven, hadden ze zich verzoend. 
Rashi zegt: Ismaël toonde berouw 
en erkende de hogere plaats van 
zijn jongere broer Isaak. Ismaël bleef 
geen goddeloze maar werd vroom! 
In tegenstelling tot Esau in Gene-
sis 35:29 die als oudste het eerste 
genoemd wilde blijven worden vóór 
Jakob bij de begrafenis van Isaak.

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

Afstand 
In theologische kringen wordt nogal eens de vraag gesteld:  

Is er één woord of begrip dat de kern is van het hele Oude Testament?  
Is er één grondgedachte waar het geheel op teruggevoerd kan worden,  

van waaruit steeds wordt gesproken? Het antwoord is: ja.

Het wijdse berglandschap van Samaria. | Foto: Flash90



analyse12

D
r.

 M
at

th
ij

s 
d

e
 B

lo
is

kort nieuws

Synagoge stort in
In het westen van Oekraïne, in het 
stadje Pidhaitsy, stond een oude 
synagoge uit de zestiende eeuw. Met 
nadruk op ‘stond’. De enorm verwaar-
loosde en vervallen synagoge kon de 
hevige regen van begin mei niet meer 
aan. Een van de steunpilaren stortte 
in en daarmee de hele synagoge. 

Uitbreiding luchthaven

De luchthaven Ben Gurion in Israël 
ondergaat binnenkort uitbreiding en 
renovatie. Er komen extra bagage-
banden, negentig nieuwe incheck-
balies, meer parkeerplaatsen, meer 
dutyfree ruimte en meer ruimte voor 
de douane. Israël investeert 840 
miljoen dollar in de luchthaven. Het 
land verwacht een groei van reizigers 
en luchtverkeer op de luchthaven.  
| Foto: Flash90

Geen medische zorg
Elk jaar krijgen rond de 3.500 mensen 
uit Gaza en de Palestijnse gebieden 
in Judea en Samaria medische behan-
deling in Israël. Dat is omdat de 
benodigde medische zorg niet voor-
handen is in deze gebieden. Daarvoor 
moet de patiënt wel een document 
van de Palestijnse Autoriteit over-
handigen dat bevestigt dat de PA 
garant staat voor de betaling. Maar 
in de afgelopen weken verstrekt de 
PA niet langer meer dit document, 
en dus kunnen patiënten niet de 
nodige medische zorg krijgen. De PA 
heeft financiële problemen doordat 
het de door Israël voor de PA geïnde 
belastinggelden niet wil accepteren, 
zolang Israël hierop de aan terroris-
ten en hun familie betaalde salarissen 
op inhoudt.

Zeegrens

Libanon is bereid om met Israël te 
onderhandelen over het vaststellen 
van een maritieme grens en economi-
sche zone. Libanon wil dat dan doen 
onder toezicht van de Verenigde 
Naties. In de afgelopen jaren zijn er 
in de Middellandse Zee gasvelden 
ontdekt en is de spanning tussen 
Israël en Libanon toegenomen omdat 
niet duidelijk is van wie de velden 
zijn. 

Kernpunt in die kritiek is dat de Isra-
elische claim op soevereiniteit over 
de Golan, en dus ook de Amerikaanse 
erkenning daarvan, in strijd is met een 
fundamenteel beginsel van internati-
onaal recht, dat zegt dat staten gebied 
(territoir) niet mogen verwerven door 
het gebruik van geweld. Er is daarom 
alle aanleiding om de kwestie van de 
Israëlische soevereiniteit over de Golan-
hoogten te bekijken vanuit het interna-
tionaalrechtelijk perspectief. Maar dat 
kan niet los van de geschiedenis. 

De historie
De Golan behoort tot het gebied dat 
door de God van Israël werd toege-
wezen aan Zijn volk. Het maakt deel 
uit van het land Basan. We lezen in 
Jozua 13:29-30: “Ook had Mozes aan de 
halve stam Manasse (...) gegeven: (...) 
geheel Basan” (zie ook Numeri 32:33 en 
Jozua 17:1). Later is ook de stam Dan 
daarheen getrokken (Jozua 19:47-48). 
Ook na de Babylonische ballingschap 
hebben er Joden gewoond. 
In de tweede eeuw voor onze jaartel-
ling voegde de Hasmoneïsche koning 
Alexander Yannai de Golan bij zijn 
koninkrijk. In het jaar 67 werd tijdens 
de Joodse Opstand tegen de Romeinen 
bij Gamla op de Golan een belangrijke 
slag geleverd. Archeologische vondsten 
bevestigen de Joodse aanwezigheid 
in het gebied. In de periode van het 
Ottomaanse rijk (1517-1917) maakte 
de Golan deel uit van het district van 
Damascus, waartoe aanvankelijk ook 
het gehele land van Israël behoorde. 

Recente geschiedenis
De zionistische beweging beschouwde 
de Golan als deel van het Joodse 
erfgoed. Tijdens de onderhandelin-
gen na de Eerste Wereldoorlog in San 
Remo (1920) over de toekomst van 
Palestina was aanvankelijk de gedachte 
dat de Golan zou gaan behoren tot 
het mandaatgebied, bestemd voor 
de vestiging van een Joods natio-
naal tehuis. De Britse premier Lloyd 
George gebruikte in dat verband vaak 
de Bijbelse uitdrukking ‘van Dan tot 
Berseba’ (1 Koningen 4:25), waarmee 
het gehele gebied van het land Israël in 
Bijbelse tijden werd bedoeld, inclusief 
de Golan. Volgens een overeenkomst 
tussen Groot-Brittannië en Frankrijk 
in 1923 viel dit gebied uiteindelijk niet 
onder het Palestina Mandaat, maar 
onder dat van Syrië en de Libanon. Zo 
werd het deel van Syrië. 
Toen Israël op 14 mei 1948 zijn onaf-
hankelijkheid uitriep werden kibboet-

sen en dorpen in Galilea vrijwel 
onmiddellijk bestookt door Syrië vanaf 
de Golanhoogten. Dat bleef doorgaan 
tot en met de Zesdaagse Oorlog in 
1967 toen Israël de Golan bezette. In 
1973, tijdens de Jom Kippoeroorlog, 
was de Golan opnieuw strijdtoneel. 
Als uitkomst hiervan was Israël bereid 
ongeveer vijf procent van het gebied 
aan Syrië af te staan. De gedemilitari-
seerde zone tussen de Israëlische en 
de Syrische troepen wordt sindsdien 
gecontroleerd door VN-militairen 
(UNDOF).

Israëlisch recht
In 1981 nam het Israëlische parlement, 
de Knesset, een wet aan die bepaalde 
dat Israëlisch recht voortaan van 
toepassing was op de Golan. Deze 
wet werd onmiddellijk veroordeeld 
door de VN-Veiligheidsraad (Resolutie 
497 (1981)), met als argument dat het 
verwerven van gebied door geweld in 
strijd is met het Handvest van de VN. 
Dat argument wordt nu gebruikt in de 
kritiek op het Amerikaanse besluit om 
de Israëlische soevereiniteit over de 
Golan te erkennen. 
Hierbij kunnen toch kanttekeningen 
worden geplaats. Het is helemaal niet 
zo duidelijk dat het internationaal 
recht, zoals dat gold in 1967, ook het 
verwerven van gebied door militaire 
actie in een defensieve oorlog verbood. 
Verschillende rechtsgeleerden wijzen 
erop dat toen het onderscheid tussen 
verovering in respectievelijk een agres-
sie-oorlog en een oorlog uit zelfverde-
diging wel degelijk relevant was voor 
de vraag naar de rechtmatigheid van 
gebiedsverwerving. Het is zonneklaar 

dat zowel in 1967 als in 1973 Israël 
handelde uit zelfverdediging tegen 
Syrische agressie. Dus in het licht 
hiervan kunnen we niet zo makkelijk 
zeggen dat de soevereiniteitsclaim van 
Israël op de Golan strijdig is met inter-
nationaal recht. 

Veiligheidsrisico
Maar er is meer. In zijn proclamatie 
van 25 maart 2019 wijst president 
Trump op de grote dreiging vanuit 
Syrië en de daar aanwezige troepen 
van Iran en Hezbollah gericht op 
Israël. Als Israël de Golan zou prijsge-
ven zou dit gebied hoogstwaarschijn-
lijk gebruikt worden om Israël aan te 
vallen. Dat zou voor Israël een onaan-
vaardbaar veiligheidsrisico zijn. Dat is 
relevant vanuit het oogpunt van inter-
nationaal recht. Volgens het beginsel 
van noodzakelijkheid (state of neces-
sity) kan het zijn dat een handelen van 
een staat, dat in gewone omstandig-
heden strijd met het internationaal 
recht oplevert, toch gerechtvaardigd 
kan worden. Dit is wanneer er een 
essentieel belang van de staat in het 
geding is, dat direct bedreigd wordt 
door een ernstig en onmiddellijk 
gevaar en er geen andere manier is om 
dat belang te beschermen. Dat lijkt 
mij aan de orde te zijn in het geval 
van de Golan. Als Israël dit gebied zou 
prijsgeven, zou het in zijn bestaan 
bedreigd worden, met name ook door 
Iran, dat blijkens uitingen van zijn 
machthebbers de vernietiging van de 
staat Israël nastreeft. Gelet daarop is 
de soevereiniteitsclaim van Israël en 
de Amerikaanse erkenning daarvan te 
rechtvaardigen.

juni 2019 | israël aktueel

Prikkeldraad en mijnen markeren de grens met Syrië op de Golanhoogvlakte. | Foto: Flash90

De Golanhoogten 
in perspectief 

Op 25 maart 2019 verklaarde de Amerikaanse president Donald Trump dat de  
Verenigde Staten de Israëlische soevereiniteit over de Golanhoogten erkenden.  

Deze aankondiging leidde onmiddellijk tot ernstige kritiek, niet alleen van Syrië,  
Iran en Rusland, maar ook van de EU en de VN-Veiligheidsraad.



Actie voor kinderen van Israël

Speciale rolstoelbus voor Aleh
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Net als ik bij Aleh binnenloop is het 
een drukte van komen en gaan. Spits-
uur bij Aleh. Het is het einde van de 
middag. Sommigen zijn gehaast om-
dat er gauw nog iets geregeld moet 
worden, maar verder is het een soort 
gezellige chaos. Iedereen op weg naar 
ergens, naar huis of misschien nog een 
club of vereniging. 
Ik werp een blik in een soort van 
klaslokaal. Op de grond zitten enkele 
vrouwen die druk zijn met jonge kin-
deren. Ze doen oefeningen, ze lachen 
naar de kinderen, praten met ze - en 
verder trekken ze zich niet al te veel 
aan van decorum. Dat lijkt hier overal 
het geval: je denkt bijna dat je in het 
huishouden van Jan Steen bent beland, 
maar niets is minder waar. Alles heeft 
zijn ritme en plek - alleen is dat een Is-
raëlische, en geen Nederlandse.

Op een iets rustigere plek hoor ik meer 
over Aleh, en over het verzoek dat er 
is. De kinderen worden gehaald en ge-
bracht met aangepaste busjes. Die bus-
jes worden intensief gebruikt. En dus 
zullen ze ook van tijd tot tijd vervan-
gen moeten worden. Zou Christenen 
voor Israël misschien kunnen helpen 
met een speciale bus, een soort ambu-
lance? Niet slechts een bus met een lift, 
maar een bus met medische appara-
tuur zodat ook de kinderen die onder-

weg hulp nodig hebben veilig op plaats 
van bestemming kunnen komen? 

Speciaal vervoer nodig
Wat is het geval? Shraga Evers van Aleh 
vertelt: “Onze bewoners hebben hulp 
nodig bij zo’n beetje alles, 24 uur per 
dag. Ze hebben hulp nodig bij dage-
lijkse activiteiten zoals eten, wassen en 
zitten. De kinderen hebben met aller-
lei uitdagingen te maken en ernstige 
medische zaken zoals epilepsie, adem-
halingsproblemen, zware fysieke han-

dicaps en orthopedische complicaties. 
Sommigen hebben speciale zittingen 
nodig; anderen kunnen alleen gevoed 
worden met een slangetje. Van tijd tot 
tijd hebben ze behandelingen nodig die 
wij niet in huis hebben en waarvoor ze 
naar een kliniek of medisch centrum 
moeten. En dan zijn er helaas ook de 
acute medische situaties.
Deze kinderen kunnen we niet zomaar 
in een rolstoelbusje vervoeren. Dat is 
niet toereikend. Ze hebben een bus 
nodig die als ambulance is uitgerust, 
zodat ze veilig en met de beste zorg ge-
bracht kunnen worden naar plaats van 
bestemming.”

Maar kun je dan geen echte ambulance 
inschakelen?
“Voor nood kan dat altijd, alhoewel het 

ook dan lastig is: want ambulances zijn 
niet uitgerust voor speciale rolstoelen. 
Het gaat om kinderen waarvoor je van 
alles bij de hand moet hebben vanwege 
hun omstandigheden. Zoals bijvoor-
beeld zuurstof. Maar ook de wat meer 
praktische inrichting van de bus. Denk 
aan speciale veiligheidsriemen en een 
vloer waar je alle rolstoelen – en die 
zijn bijna allemaal verschillend – veilig 
in kan zetten. 
We zouden de bus ook willen inzetten 
voor de normale uitstapjes van onze 
bewoners. Net als jij en ik willen zij er 
ook wel eens op uit. Dan gaan we met 
ze naar een winkelcentrum pizza eten. 
Of gaan even relaxen in een park of 
aan het strand. Een gezellige picknick, 
dat soort dingen. Net als iedereen. 
Deze mensen horen erbij. We willen ze 
zoveel mogelijk die dingen laten mee-
maken die ieder ander ook doet.”

Vraag namens kinderen Aleh
“Dus mijn vraag aan de vrienden van 
Christenen voor Israël is of jullie zou-
den kunnen helpen met deze speciale 
ambulance-rolstoelbus. Ik vraag het 
niet voor mezelf, ik vraag het namens 
de tachtig kinderen die bij ons wonen 
in Jeruzalem en de nog bijna net zo-
veel kinderen die dagelijks naar onze 
speciale school en centrum komen. 
Ik weet zeker dat er heel veel blije ge-
zichten zijn als deze kinderen erop uit 

kunnen, en dat het rust brengt als ou-
ders weten dat we over geschikt ver-
voer beschikken wanneer hun zoon 
of dochter voor behandeling naar een 
specialist moet. Weet ook dat jullie 
hulp enorm gewaardeerd wordt. Het 
is voor ons een bemoediging om te 
weten dat jullie deur altijd voor ons 
open staat. En dat geldt omgekeerd 
trouwens ook: als je in Israël bent, en 
je wilt een bezoek brengen dan ben je 
van harte welkom.”

»  Uw hulp bij de ambulance- 
rolstoelbus is welkom op  
NL38 ABNA 0529 310 252 van  
Christenen voor Israël met de  
vermelding ‘rolstoelbus Aleh’  
of gebruik de acceptgiro bij  
deze krant.

steun israël

Bereikbaar voor  
iedereen
Fietsen, elektrische steps en alle vari-
anten die denkbaar zijn, Tel Aviv stelt 
regels op voor de bedrijven die ze in 
de stad verhuren aan het publiek. Nu 
kun je met de huurfiets niet overal 
komen, of kun je hem niet overal 
achterlaten. Ook het parkeren van 
de voertuigen stuit op veel ergernis: 
midden op het fiets- of voetpad of 
voor deuren. De regels gelden in Tel 
Aviv en Jaffa. Bedrijven die zich er 
niet aan houden kan de vergunning 
worden ontnomen.

Duitsland achter Israël

De oneerlijke behandeling van Israël 
in de VN is al jaren een feit. Maar 
Duitsland heeft duidelijk gemaakt dat 
het land zich ernstig zorgen maakt 
over deze vooringenomenheid. Ter 
gelegenheid van het zeventigjarig 
VN-lidmaatschap van Israël zei de 
Duitse minister van Buitenlandse 
Zaken Maas: “Duitsland zal zich er 
altijd voor inzetten, waaronder in de 
VN, dat Israëls bestaansrecht nooit 
ter discussie wordt gesteld.” | Foto: UN 

Women

Extra tijd
Begin april koos Israël een nieuwe 
Knesset. Maar een nieuwe regering 
is er nog steeds niet. Daarom heeft 
Netanyahu van president Rivlin twee 
weken extra tijd gekregen om een 
regering te vormen. Volgens de ba-
siswetten van Israël moet er in 28 da-
gen na de verkiezingen een regering 
gevormd worden. Door feestdagen, 
gedenkdagen en het geweld vanuit 
Gaza was er onvoldoende tijd om 
gesprekken te voeren en een voorstel 
te maken.

Eva Hejman op  
Instagram

Om jongeren beter te betrekken op 
wat de Holocaust was, werd van de 
Hongaarse Eva Hejman een account 
geopend op het populaire sociale 
platform Instagram. De dertienjarig 
Eva was een van de miljoenen Joden 
die vermoord werden in de Holo-
caust. Op basis van haar dagboek 
wordt nu haar verhaal naverteld.  
| Foto: Instagram
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“Zo blijven dan geloof, hoop en liefde. Maar de meeste van deze is de liefde.”  
Het zou zo als lijfspreuk op het bord bij de toegang van Aleh kunnen hangen.  

Maar al staat het niet op een bord, voor de rest is het overal royaal aanwezig: liefde.  
Hier in hartje Jeruzalem is een thuis, school, zorgcentrum en nog veel meer,  

voor de kinderen die dat hard nodig hebben: meervoudig gehandicapte kinderen. 

Vier jaar geleden mochten we de afdeling in Gedera ook al helpen met een ambulancebus. Deze wordt 
nog altijd dankbaar gebruikt. Helpt u mee om de afdeling in Jeruzalem er ook een te geven? | Foto: CvI

NL38 ABNA 0529 310 252

‘Deze mensen horen erbij.  
We willen ze zoveel mogelijk  
die dingen laten meemaken  
die ieder ander ook doet.’

Meischolveiling
Elk jaar wordt het eerste kistje ge-
vangen scholletjes op Urk geveild 
voor het goede doel. Dit jaar zal 
de opbrengst van deze meischol-
veiling van 27 mei ten goede ko-
men aan het Israëlische zorgdorp 
Aleh Negev. 
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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 vraagt uw aandacht en daarom plaatsen we deze advertentie, want 

    

 

bankrekening nummer:  
NL12 RABO 0335 5422 39 

Jaffa heeft uw aandacht en uw steun heel hard nodig. 

Het gaat om mensen, van klein tot groot, die in grote armoede, 
ellende, verdriet en met honger leven. 

Voor hen heeft het Jaffa Instituut al bijna 40 jaar programma’s 
ontwikkeld.  
Dat kon mede dankzij steun van onze vrienden en daar zijn we 
best, nee niet trots op, maar wel dankbaar voor. 

Onze mei-nieuwsbrief is verschenen en geeft informatie. 

Ontvangt u deze nog niet en bent u nieuwsgierig geworden? 
Gauw vrijblijvend aanvragen. Hiernaast ziet u hoe dat kan. 

Dank u wel vrienden en vrienden in spé. We bedoelen natuurlijk 
ook vriendinnen. 

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.

 

 

advertenties

Jan Budding Schilderwerk
Veenendaal

Voor al uw schilderwerk,
binnen en buiten!

06-39 675 192

Mail of bel Roel Abraham
r.abraham@bdu.nl of 06-54274244

in Israel Aktueel en bereik 65000 
betrokken lezers!

ADVERTEER 

www.stichtingap.nl/congres

CONGRES:
Hoe nieuw is het 

‘nieuwe’ antisemitisme?

20 juni, 10:00 - 15:30 
Congrescentrum de Schakel, Nijkerk

Opgeven via:
info@stichtingap.nl

Kosten: € 25,- (inclusief lunch)

Stichting

Antisemitisme 

Preventie

Stichting

Antisemitisme 

Preventie

12 daagse Loohuttenfeest congresreis

Excl. ICEJ Congres € 435

Info en vragen IDOED reizen  www.israelidoedreizen.nl, tel. 0314-363280

€ 1760 o.b.v. half pension

11-22 oktober 2019 o.l.v. Jacob Keegstra

International Christian Embassy Jerusalem, Postbus 40180, 8004 DD Zwolle, www.icej.nl 
Israel weekend Betteld 30/8-1/9 2019

Israel Actueel 126x190
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Het is een vrijdagochtend begin maart, winderig en waterkoud. We hebben afgesproken bij een  
benzinestation nabij Beth Guvrin. Vanuit heel Israël zijn mensen deze kant opgekomen, zelfs vanuit Eilat.  

Met zo’n twintig mensen rijden we zo naar Hebron om Israëlische soldaten een hart onder de riem te steken.

Ik rij mee met initiatiefnemer Yaniv Suissa. Hij richtte 
Strijders voor de IDF op. Met zijn kaalgeschoren hoofd, 
donkere zonnebril en indrukwekkende snor en sik, lijkt 
hij wel lid van een motorbende, maar al snel blijkt dat 
hij van ’t ‘ruige-bolster-blanke-pit-type’ is.
Yaniv (39 jaar) was beroepssoldaat in het Israëlische 
leger (IDF). Tijdens operatie Beschermend Schild in 
2014 vocht hij mee in Gaza. “Ik was toen al een ‘oudere 
soldaat’. Op een dag werden zeven jonge jongens op 
pad gestuurd met een zwaar verouderde tank. Ik en vele 
andere protesteerden: je kunt niet in dat ding de Gaza- 
strook in! Die oude troep heeft veel te weinig bepant-
sering! Als er een bermbom ontploft, maken jullie geen 
enkele kans! Vier uur later hoorden we dat dat precies 
gebeurd was. Zeven jonge levens ten einde ...
Op dat moment knapte er iets bij mij. ‘Reactivatie’ noe-
men ze dat: weggestopte trauma’s uit de Libanonoorlog 
kwamen naar boven. Daar kwamen tien van mijn broe-
ders uit mijn eenheid om.”

Heilzaam
“Ik raakte in een vreselijke spiraal”, vertelt Yaniv. “The-
rapie, medicijnen, het hielp me niets. Ik had zoveel 
woede in me, ik zag overal hoe het fout ging en schold 
op alles. ‘Wacht, wacht wacht’, zei mijn therapeut op 
een gegeven moment. ‘Wat wil je nou? De wereld repa-
reren?’
‘Nee, ik kan de wereld niet repareren!’, antwoordde ik. 
Wat dan? Ik wilde jonge soldaten waarschuwen om 
geen stomme commando’s op te volgen, zoals wat ik 
in Gaza had gezien. Maar dat bracht mijn therapeut op 
een idee: ‘Misschien kun je die soldaten eens bezoeken 
om ze te bemoedigen. Misschien is dat wel heilzaam 
voor je ziel.’
En zo begon ik. Ik reed met een kofferbak vol lekkers 
naar een legerbasis. Ik wilde ze toen ook nog overtuigen 
om geen onzinnige commando’s op te volgen, maar ik 

Strijders voor de IDF

Strijders voor de IDF met een groep soldaten in Hebron. 

Vooraan de groep (met zonnebril) Yaniv Suissa. | Foto’s: CvI

merkte al gauw dat het de aandacht was die ze enorm 
goed deed. Ik besloot me niet bezig te houden met pra-
tjes en politiek. Ik wilde er zijn voor de soldaten, met 
een bemoediging en een knuffel. En dat vulde me met 
liefde.”

Hebron
Vandaag zijn we in Hebron. Op vrijdag komen er ook 
vaak mensen van Breaking the Silence, een organisatie 
die een uitgesproken negatief beeld van de IDF schetst. 
“Er is de laatste tien jaar iets naars aan de hand in Israël. 
Soldaten die het land beschermen worden afgeschil-
derd als onderdrukkers en bezetters. Daarom is dit 
werk zo belangrijk. Jonge soldaten moeten weten dat 
de bevolking hun werk steunt en waardeert.”
In het centrum van de stad mogen de soldaten geen 
spullen aannemen. Maar als de commandant begrijpt 
wat Yaniv en zijn vrienden komen doen, wijst hij ze 
naar de basis. Buiten de poort stoppen we. De wacht- 
soldaten zijn achterdochtig. Er komen zoveel politiek 
gemotiveerde groepen met een agenda. Maar als ze 
doorhebben dat Strijders voor de IDF komt met be-
moediging, verschijnt een glimlach op hun gezichten 
die steeds breder wordt. De oud-strijders weten wat 
het is om soldaat te zijn en raken al snel in gesprek. Elk 
vriendelijk gezicht vormt een hart onder de riem. Er 
worden warme woorden en blikken uitgewisseld en als 
de kofferbakken opengaan en snoep, chips en frisdrank 
tevoorschijn komt om de soldaten te verwennen – en 
voor de meisjes ook nog drogisterijproducten als tand-
pasta en deodorant – straalt de blijdschap en dankbaar-
heid van de gezichten.

’s Middags zijn alle deelnemers van deze dag vrienden 
geworden. Ook al kennen we elkaar amper, het bemoe-
digen van anderen heeft een bijzondere band gesmeed. 
Zo is Strijders voor de IDF een tweesnijdend zwaard.
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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

   

Het nieuws op 
jouw moment

Bekĳ k ons aanbod voor jou op:
deweek.nl/israel

De beste artikelen uit een week Reformatorisch Dag-

blad, speciaal geselecteerd voor jou. Prikkelende inter-

views, goede achtergrondartikelen en scherpe opinies. 

De Week helpt jou om als christen in de samenleving 

te staan.
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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 - 10 mei j.l. verscheen nummer 144 met 
o.m. de volgende artikelen: ‘Houd moed’, ‘Pseudo’, ‘Mefiboseth’, 

‘Hemelvaart’, ‘Ga heen, onderwijs en doop’ 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.

P.A. Slagter - 64 blz - 20x12,5 cm - 9789066944305 - € 5,65

Paulus - leermeester der heidenen - Op twee plaatsen 
in de Bijbel schrijft Paulus dat hij door God is aangesteld als “prediker, 
apostel en leraar van de heidenen”. Het laatste - of tweede - deel van 
zijn bediening stond in het teken van het heil dat naar de heidenen 
gezonden was. In het licht daarvan mocht Paulus tot dan toe verborgen 
dingen bekendmaken ...



Jeremia 31 – deel 1 

Wat een profetie!
Eén van de mooiste hoofdstukken uit de profeten is voor mij Jeremia 31.  

Wat staat dat gedeelte uit de Bijbel vol met beloften van God voor Israël.  
Beloften die nog niets van hun kracht verloren hebben.

17

We lezen over de terugkeer van de tien stammen en over 
de plaats die Israël in de wereld inneemt, we komen de 
belofte van het ‘nieuwe verbond’ tegen en we horen hoe-
veel God van Efraïm houdt. Het hoofdstuk sluit af met 
de onwrikbare trouw van God: altijd zal Israël Gods volk 
blijven! 
Jeremia 31 zet in met een verklaring van liefde aan Israël: 
“Van verre tijden is de Heere mij verschenen: Met eeuwige 
liefde heb Ik u liefgehad, daarom heb Ik u getrokken met 
goedertierenheid” (vers 3). En dan: “Opnieuw zult u wijn-
gaarden planten op de bergen van Samaria” (vers 5). En dat 
zegt God via de profeet tegen wie Hij ook zei dat hij moest 
stoppen met bidden voor het volk, omdat het zich zo van 
God had afgekeerd. Toch overwint Gods trouw en genade. 
Dat merk je hier.

Vergane glorie
Samaria is het gebied van Benjamin, Efraïm en Manasse. 
Zeg maar het deel van de Jozefstammen. Hier liggen be-
roemde plaatsen als Bethel en Sichem, de berg Gerizim 
ligt er en er dwars doorheen loopt de oude route van de 
aartsvaders, tegenwoordig ‘weg 60’. Die weg komt ook 
langs Silo, de eerste hoofdstad van Israël. De tabernakel 
zou er 369 jaar staan. Tot de dagen van Eli en Samuël en 
de strijd met de Filistijnen. Daarna zou het nooit meer iets 
worden met Silo. Wat restte was vergane glorie, langzaam 
bedekt door eeuwen van stof en aarde. Na de Babyloni-
sche ballingschap zou ook Samaria nooit meer de pracht 
van weleer terugkrijgen. Zeker niet na de verwoesting van 

de tempel in het jaar 70. Meer dan tweeduizend jaar zou 
het land haveloos, leeg en vruchteloos achter blijven.

Herstel
Tot na de Jom Kippoeroorlog in 1973. In januari 1979 keren 
de eerste gezinnen terug naar Silo en andere plaatsen volgen: 
Maale Levona, Eli, Har Bracha, Ariel niet te vergeten, en Re-
chelim. En we zien hoe het land weer opbloeit. Natuurlijk, 
overal zijn de valleien en bergen met olij�omen, het land 
staat er vol mee. Maar wat we ook zien, zijn de eindeloze 
wijngaarden. In Rechelim met de inmiddels beroemde Tura 
Winery, in Silo de Shilo Winery die alleen al 200.000 flessen 
per jaar produceert en aan de overzijde Givat Harel, waar dr. 
Shivi Drori zijn Gvaotwijngaarden heeft. En neem van mij 
aan dat het geen sloeberwijnen zijn. Deze wijnen zijn stuk 
voor stuk gedecoreerd. Als God iets terugbrengt, doet Hij het 
goed! Shivi heeft zelfs een laboratorium op de universiteit 
van Ariel, waar hij de meest oorspronkelijke wijnen van Israël 
heeft teruggebracht, van wijnstokken die nergens anders ter 
wereld voorkomen. U snapt wel, de tweeduizen flessen die 
hij daarvan maakt, zijn al verkocht voordat zij in de winkel 
liggen.

En telkens weer moet ik eraan denken dat ook deze ver-
vulling van profetie mogelijk is geworden door de Messias. 
Heeft Paulus niet gezegd dat Hij een dienaar van Israël ge-
worden is om alle beloften van God aan de vaderen te beves-
tigen? (Romeinen 15:8). Nu dit is er één van en wij zien het 
voor onze ogen, in onze tijd gebeuren.

varia

Behandeling darmkanker
Onderzoek van de Israëlische weten-
schapper Dan Aderka kan wellicht 
de kansen voor patiënten met darm-
kanker op termijn verbeteren. Aderka 
en zijn team van het Sheba medisch 
centrum ontdekten welke combina-
ties van biologische medicijnen en 
chemotherapie het meest effectief 
zijn. Door de juiste combinatie van 
therapieën kunnen patiënten maan-
den tot enkele jaren langer leven.

Einde judoboycot

Iran heeft de internationale Judo-
federatie een brief gestuurd waarin 
het land zegt dat het “het Olympisch 
handvest en zijn non-discriminatie-
principe volledig respecteert”. In de 
afgelopen tijd zijn er gesprekken met 
Iran gevoerd omdat Iraanse judo-at-
leten opeens blessures hadden als 
ze het tegen Israëlische opponenten 
moesten opnemen. Israël is blij dat 
de judofederatie de brief publiceerde. 
| Foto: Martin Rulsch / Wikimedia Commons

Mensen lijden door  
raketten
Het aantal mensen dat zich in de afge-
lopen weken meldde voor psychologi-
sche hulp is enorm gestegen. Kort na 
de enorme regen van honderden raket-
ten begin mei, waren er duizend extra 
verzoeken om hulp. Mensen hebben 
last van angst en depressie of lijden aan 
een posttraumatisch stresssyndroom.

Joodse conferentie  
Mallorca
Voor Mallorca is het de grootste confe-
rentie in eeuwen. De Joodse gemeen-
schap op het Spaanse eiland organi-
seert een leerbijeenkomst (Limmoed) 
en verwacht zo’n 150 deelnemers. Na 
de inquisitie vanaf 1492 verdween de 
Joodse gemeenschap op het eiland. 
Eerst behielden velen hun geloof in 
het geheim, maar werden later alsnog 
katholiek. Ze bleven echter een herken-
bare groep omdat ze niet door de an-
dere katholieken werden geaccepteerd.

Oekraïne voor  
Holocausteducatie

Oekraïne wil zich aansluiten bij de 
werkgroep Holocausteducatie van 
de Internationale Holocaust Herden-
kingsalliantie. De Oekraïense minis-
ter van Buitenlandse Zaken lichtte 
toe: “Het verzoek betreft niet alleen 
politiek, het gaat om een oprecht en 
eerlijk debat over de geschiedenis”.
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Ona�ankelijk Israël

Al 71 jaar is het een wonder: het bestaan van de staat Israël. In 
het nog eigenlijk maar korte bestaan van de staat, is Israël van 
bijna vergeten en onontgonnen gebied, uitgegroeid tot een 
welvarend en innoverend land. Wie je ook spreekt – seculier of 
gelovig Jood – het grote verschil met de tijd voor het bestaan van 
de staat Israël is dat er nu een plek is in de wereld waar Joden 
altijd welkom zijn en kunnen rekenen op de inzet van de staat 
Israël om hen te beschermen. Die vrijheid en veiligheid zijn niet 

vanzelfsprekend. Tot op de dag van vandaag wordt het bevoch-
ten. Het kost mensenlevens. Elk jaar worden de slachtoffers 
herdacht. Eerst herdenken, dan onaªankelijkheid vieren. Het 
een kan niet zonder het ander. Maar als het dan Onaªankelijk-
heidsdag is, dan is het ook feest in Israël. Mensen zoeken elkaar 
op in het park voor een gezellig samenzijn en een barbecue, of 
ze trekken erop uit voor een wandeltocht of een bezoek aan de-
monstraties van legervoertuigen, zoals op deze foto. | Foto: Flash90
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Israëls kustlijn strekt zich 273 kilometer 
lang uit langs de Middellandse Zee. 
De kust is over deze lengte erg divers. 
Prachtige zandstranden wisselen af 
met kliff en, rotspartijen en helemaal 
in het noorden zelfs krijtrotsen. 

De kustvlakte bij Tel Aviv is het meest 
dichtbevolkte gebied van Israël. Toch 
wordt hier ook veel landbouw bedre-
ven. De vlakte is uitermate geschikt 
voor het kweken van citrusvruchten. 
Denk aan de Jaff a mineola’s die ook in 
Nederland worden verkocht. 

In het zuiden, rond de Gazastrook 
bestaat het landschap uit glooiende 
duinen die in het voorjaar prachtig 
groen zijn. Naarmate je hiervandaan 
verder naar het zuiden rijdt, wordt het 
landschap vlakker en kaler. Zo rij je de 
Negevwoestijn in.

De zuidelijke helft van Israël is groten-
deels woestijn. De woestijn kent vele 
verschijningsvormen en bijzondere 
rotsformaties, zoals in het Timnapark, 
dichtbij Eilat. Vooral in het noorden 
van de Negevwoestijn is enorm veel 
woestijngebied gecultiveerd. Met ver-
nuftige irrigatietechnieken weet Israël 
er landbouw te bedrijven.

De heuvels van Judea en Samaria zijn 
prachtige, grillig gevormde golven in 
het landschap met nauwe dalen en 
afgeronde toppen. In tegenstelling tot 
Europa, waar vooral in de dalen wordt 
gebouwd, liggen veel Israëlische plaat-
sen juist op heuveltoppen.

Het Meer van Galilea ligt verzonken 
in dezelfde slenk waardoor het water 
van de Jordaan naar de Dode Zee 
stroomt, het laagste punt op aarde, 
ruim 400 meter onder zeeniveau. 
Deze slenk markeert de Syrisch-Afri-
kaanse kloof, een breuklijn tussen 
twee aardplaten, die zuidelijk door-
loopt in de Rode Zee. 

Helemaal in het noorden van Israël, 
op de grens met Syrië en Libanon ligt 
het Hermongebergte. ’s Winters valt 
hier sneeuw en kun je er zelfs skiën.

Foto’s: Flash90

Veelzijdig Israël
Zo klein als Israël is, zo veelzijdig is het ook. Van besneeuwde toppen en 
glooiende heuvels tot grillige kustlijn, zandstranden en dorre woestijn. 

Israël heeft het allemaal!
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Je kan bijna zeggen dat ze in de rij stonden om als 
eerste onze zomertentoonstelling Expeditie Israël 
te kunnen bekijken. Alleen al in de eerste vier da-
gen van mei gingen meer dan vij� onderd mensen 
op reis in het Israëlcentrum. Kinderen, jongeren 
en ouderen gaan aan de hand van een fotospeur-
tocht of vragenspeurtocht op ontdekking langs 
verschillende Bijbelse plaatsen met ieder een eigen 
verhaal.

Een meisje dat er met haar klas gekomen is, verzucht 
na het zien van de beelden van Galilea: “Oh, ik wil echt 
graag een keer naar Israël.” En dat horen we graag! 
Expeditie Israël is de perfecte warming-up voor een reis 
naar Israël. 

The place to be 
In Expeditie Israël staan zeven Bijbelse plekken centraal. 
Het zijn plekken die snel in je opkomen als je denkt aan 
het land van de Bijbel. Zo nemen we je mee op reis naar 
de stad Hebron, Jezus’ geboortestad Bethlehem, het 
prachtige Jordaangebied, de fascinerende stad Jericho, de 
plekken uit Jezus’ leven in Galilea, het leefgebied van de 
Samaritanen en natuurlijk de koninklijke stad Jeruzalem.

Expeditie Israël fi lm 
Eén van de hoogtepunten uit de tentoonstelling is de fi lm. 
In dertien minuten nemen we je mee naar Israël, op een 
reis terug in de tijd. Zo komen Bijbelverhalen echt tot 
leven. Je ontmoet onder andere de Samaritaanse vrouw 
en een herderinnetje in de velden van Efrata. In de fi lm 
ontdek je ook hoe deze Bijbelse plaatsen er nu uit zien.

Prachtige voorwerpen uit de tijd van de Bijbel 
In de tentoonstelling is veel te zien, waaronder prachtige 
voorwerpen uit de tijd van de Bijbel. Deze voorwerpen 
zijn beschikbaar gesteld door de Bijbelse Cultuurstich-
ting. Deze stichting wil aan de hand van de voorwerpen 
mensen meer inzicht geven in de cultuur van het oude 
Israël. In de tentoonstelling vind je landbouwvoorwer-
pen, een bedoeïenentent met alles erop en eraan en 
muziekinstrumenten uit de tijd van de Bijbel. Die zien 
er heel anders uit dan je zou verwachten... Kom ze dus 
vooral in het echt bekijken! 

Jong en oud
De tentoonstelling is geschikt voor alle leeftijden. Er 
is van alles te zien, te lezen en te doen. Voor jonge 
kinderen is er een leuke fotospeurtocht en voor ou-
dere kinderen en volwassenen een vragenspeurtocht. 
Er is een leuke prijs bij het inleveren van het vragen-
boekje. Ook is er een prachtige virtual realityfilm die 
opgenomen is in Galilea! Reden genoeg om op bezoek 
te komen met je familie, jeugdgroep, schoolklas of 
Bijbelstudiegroep.

Praktische info
Expeditie Israël is dagelijks van 10.00 tot 16.00 uur te be-
zoeken 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 kun-
stexpositie van Wiert Douglas bezoeken, Israëlproducten 
shoppen in de winkel en genieten van een gratis kopje 
ko�  e of thee. Meer informatie over de tentoonstelling 
en het opgeven van groepen vindt u op cvi.nl/expeditie.

Leuk en makkelijk dagje uit naar Nijkerk

Op ‘expeditie’ naar het Israëlcentrum

Zomertentoonstelling Expeditie Israël geopend voor publiek

Ga mee op expeditie

Wilt u graag de tentoonstelling Expeditie Israël zien, maar heeft u geen 
vervoer? Daar hebben we wat op bedacht! 

Met ‘Expeditie Israëlcentrum’ bieden we u de gelegenheid om in uw eigen provincie 
op de bus te stappen voor een dagje Israëlcentrum. U kunt opstappen op een aantal 
plekken dicht bij u in de buurt en wordt voor de deur van het Israëlcentrum in Nijkerk 
afgezet. En natuurlijk brengen we u ook weer terug naar waar u bent opgestapt. 
Beleef een gezellig en leerzaam dagje uit, samen met andere Israëlvrienden! 

Kosten en programma
Meerijden kost € 15,- (ongeacht de opstapplaats), inclusief soep, ko�  e en thee in 
het Israëlcentrum.

Aankomst in het Israëlcentrum is rond 11.30 uur, vertrek rond 15.30 uur.
De precieze opstapplaats krijgt u te horen in de bevestiging na uw aanmelding.

Overzicht buslijnen
Maandag 24 juni  Brabant & Limburg: Maastricht – Echt – Eindhoven – Den Bosch
Dinsdag 25 juni   Zeeland: Terneuzen – Goes – Zierikzee – Oude-Tonge
Maandag 1 juli  Groningen: Winschoten – Appingedam – Groningen-Noord – 

Groningen-Zuid
Dinsdag 2 juli  Zuid-Holland: Katwijk – Den Haag – Barendrecht – Gouda
Woensdag 3 juli  Noord-Holland: Den Helder – Alkmaar – Haarlem – Hilversum
Maandag 8 juli  Gelderland: Winterswijk – Zutphen – Apeldoorn 
Dinsdag 9 juli  Friesland: Dokkum – Leeuwarden – Sneek – Heerenveen 
Woensdag 10 juli  Drenthe: Assen – Emmen – Hoogeveen – Meppel 
Maandag 15 juli  Utrecht: Mijdrecht – Utrecht – Zeist 
Dinsdag 16 juli  Overijssel: Enschede – Almelo – Ommen – Zwolle
Woensdag 17 juli  Flevoland: Emmeloord – Urk – Lelystad – Almere 

» Aanmelden via cvi.nl/israelcentrum of 033-2458824.

Prachtige voorwerpen uit de tijd van de Bijbel 
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Sponsorproject

Hoop voor  
overlevenden 
Holocaust
Steeds meer Holocaustoverlevenden die in armoe-
de leven in Oekraïne krijgen steun van mensen uit 
Nederland waar nodig: medicijnen, hout voor de 
kachel, voedsel of nieuwe kleding. 

Het is de ondersteuning met 25 euro per maand die 
de last van deze ouderen verlicht. Dat geld krijgen 
ze niet contant, ze krijgen het in natura, via lokale 
organisaties die in overleg bekijken welke hulp 
geboden is. Deze hoogbejaarden weten wie de hulp 
mogelijk maakt: onbekende mensen in Nederland. 
Dat gebaar is net zo belangrijk als de hulp zelf. De 
wetenschap dat er iemand is die het belangrijk vindt 
dat het goed met je gaat, die je helpt en onder-
steunt, is bijzonder waardevol.

Meer sponsors nodig
Er zijn inmiddels al enkele honderden mensen in 
Nederland en Duitsland die Holocaustoverleven-
den en Joodse ouderen sponsoren. Maar er zijn ook 
nog meer dan honderd mensen die wachten tot 
er iemand is die hen wil ondersteunen. Wie spon-
sor wordt, krijgt een certificaat thuisgestuurd met 
daarop gegevens van de persoon die wordt gespon-
sord. Daarnaast krijgen alle sponsors elk jaar een 
nieuwsbrief thuisgestuurd. 

»  Wilt u ook een overlevende in Oekraïne onder-
steunen met 25 euro per maand? Of wilt u 
meer weten? Neem dan contact op met coör-
dinator Chris Innemee, chrisinnemee@cvi.nl of 
033-2458824.

Congres antisemitisme op 20 juni

Hoe nieuw is het ‘nieuwe’ antisemitisme?
Stichting Antisemitisme Preventie organiseert op 
donderdag 20 juni een congres over antisemitisme in 
conferentiecentrum De Schakel in Nijkerk. Onder an-
dere Bart Wallet, Remco Ensel en ds. Henk Poot zullen 
tijdens dit congres spreken.

Het antisemitisme is nog springlevend. Zowel in Europa 
als in Amerika horen we de afgelopen tijd keer op keer 
van steeds ernstiger geweld tegen Joden. Dit wordt vaak 
geduid als ’nieuw’ antisemitisme. Daarmee doelt men op 
de Jodenhaat die vaak verpakt is in kritiek op Israël.

De antipathie zou geworteld zijn in het willen verde-
digen van de rechten van de Palestijnen. Maar zijn alle 
antisemitische incidenten daar wel op terug te voeren? 
Zijn veel aanslagen en incidenten niet simpelweg nog 

steeds het gevolg van oude stereotype beelden van de 
Joden? De machtige, rijke en slechte Jood?

Sprekers
Bart Wallet is historicus, gespecialiseerd in de (vroeg)
moderne Joodse geschiedenis in Nederland. Hij schreef 
onder andere mee aan de Canon van 700 jaar Joods Neder-
land. Remco Ensel is universitair hoofddocent cultuurge-
schiedenis aan de Radbouduniversiteit en was verbonden 
aan het NIOD. Hij heeft meerdere publicaties op zijn 
naam over het antisemitisme. Ds. Henk Poot is verbon-
den aan Christenen voor Israël als spreker en schrijver.

»  Het congres vindt plaats van 10.00 tot 15.30 uur. 
Deelname kost € 25,- (inclusief lunch en ko�e/thee). 
Aanmelden kan via info@antisemitismepreventie.nl.

Foto: Shutterstock

Lezingen  
burgemeester Sderot
Op slechts een paar honderd meter van de Gazastrook 
wonen in de stad Sderot meer dan 25.000 mensen dage-
lijks onder de directe dreiging van terreur. Burgemeester 
van deze stad is Alon Davidi. Afgelopen maand werd 
opnieuw pijnlijk duidelijk hoe de terreur vanuit Gaza 
het leven in Zuid-Israël ontregelt. Honderden rakketten 
werden op onschuldige burgers afgevuurd met doden 
en gewonden tot gevolg. Hoe heeft burgemeester Davidi 
deze heftige periode beleefd? Dat vertelt hij tijdens zijn 
lezingen in Nederland.

Woensdag 5 juni om 15.30 uur in Nijkerk
Burgemeester Davidi spreekt ook tijdens de bijeen-
komst voor leden van het ondernemersplatform 
Bouwen met Israël en geïnteresseerde onderne-
mers. Tijdens deze bijeenkomst zal ook worden 
verteld over de voortgang van de projecten die het 
platform ondersteunt.
Locatie: Israëlcentrum, Henri Nouwenstraat 34

»  Aanmelden via bouwenmetisrael@cvi.nl.

Maandag 3 juni om 20.00 uur in Dordrecht
Locatie: Koepelzaal van de Wijnstok, Dubbelsteijnlaan 
West 70
De toegang is gratis en aanmelden niet nodig. 

Dinsdag 4 juni om 20.00 uur in Zwolle
Locatie: De Zuiderhof, Troelstralaan 25
De toegang is gratis en aanmelden niet nodig.



Thema: Gods trouw aan Israël

Dag voor vrienden 
van Israël
Na twee feestelijke Israël Vriendendagen in Sneek 
en Vianen hebben we er nog twee te gaan: in Schie-
dam (1 juni) en Hoogeveen (22 juni). Er is nog een 
beperkt aantal kaarten beschikbaar en vol = vol, 
dus bestel snel!

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: Holland-Koor, 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: Holland-Koor, Chloë Elsenaar (viool), Kees de 
Bruin (piano) en Ronald IJmker (orgel)

Kaarten reserveren
Een kaartje voor de Israël Vriendendag kost € 5,- 
(inclusief ko�e/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

8 juni

Zangavond in Putten
Houdt u van Israël en zingt u graag? Kom dan op zater-
dag 8 juni naar Putten voor een feestelijke koor- en 
samenzangavond voor Israël. Het belooft een rijke muzi-
kale avond te worden, met medewerking van christelijke 
gemengd koor Viva Vox uit Elspeet onder leiding van 
Evert van de Veen en het Veluws Mannenkoor onder 
leiding van Gerrald Bronkhorst. Ook organist Peter 
Wildeman, pianist Martien van der Zwan en fluitiste 
Henriëtte Bronkhorst luisteren de avond muzikaal op.

»  De avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in de 
Hersteld Hervormde Kerk in Putten, Henslare 2. 
De entree is gratis; er wordt gecollecteerd voor een 
project in Israël.
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Al bijna een jaar is ds. Kees Kant als directeur werk-
zaam voor de internationale afdeling van Christenen 
voor Israël. Hoe heeft hij deze eerste periode ervaren?

“Geweldig!”, begint Kees zijn antwoord. “Het is natuurlijk 
een hele stap om van fulltime gemeentepredikant zoiets 
anders te gaan doen, maar het werk heeft veel raakvlak-
ken. Ik blijf bezig met het verkondigen van Gods Woord, 
alleen komen er nu ook veel meer zakelijke kanten bij 
kijken. Die combinatie vind ik erg leuk.”

Tot 31 augustus in het Israëlcentrum

Expositie ‘Licht en Leven’
Wiert en Heather Douglas exposeren hun aanspreken-
de werk in het Israëlcentrum in Nijkerk. De expositie 
heet ‘Licht en Leven’ en omvat schilderijen met ver-
schillende Bijbelse en Joodse thema’s.

Natuurlijk kunt u de tentoonstelling elke dag (behalve  
zon- en feestdagen) van 10.00 tot 16.00 uur bekijken. Maar 
zeker net zo boeiend is het als u van de kunstenaar zelf 
hoort welke verhalen en ideeën schuilgaan achter de schil-
derijen! Daarom komt Wiert Douglas een aantal keer naar 
het Israëlcentrum om zijn kunstwerken toe te lichten. 

De lezingen vinden plaats op:
•  vrijdag 14 juni om 13.00 uur
•  vrijdag 28 juni om 13.00 uur
•  vrijdag 19 juli om 13.00 uur
•  vrijdag 2 augustus om 13.00 uur

»  Aanmelden is gratis, maar wel verplicht en kan via  
cvi.nl/israelcentrum. Wiert Douglas. | Foto: Douglas

Christenen voor Israël Internationaal

‘Bemoedigend werk’

Peter Wildeman Martien van der Zwan

Gerrald Bronkhorst

Henriette Bronkhorst

Het gemengd christelijk koor Viva Vox 
uit Elspeet. 

contact met me op en vroeg of ik een tweedehands 
laptop voor hem kon meenemen. Daar had ik niet zo de 
middelen voor, maar toen ik die zondag mocht voorgaan 
op Urk, heb ik na de dienst zijn verzoek voorgelegd. 
Vijf mensen kwamen op me af die een laptop konden 
missen. Drie anderen zegden toe dat ze nog vóór mijn 
vertrek een nieuwe laptop zouden aanschaffen voor deze 
man. Uiteindelijk worden al deze laptops nu gebruikt 
voor ons werk. Dat enthousiasme en die zegen maken 
dit tot heel bemoedigend werk.”

Wat doe je zoal in deze functie?
“We werken samen met een mooi team. Het is ongelofe-
lijk mooi om in zoveel landen over Israël te mogen vertel-
len. Dat gebeurt op heel verschillende manieren. We doen 
van alles. Boeken en studiemateriaal uitgeven, websites en 
facebookpagina’s ondersteunen en conferenties organise-
ren. Ik heb veel contacten met onze teams wereldwijd. We 
bespreken het werk, wisselen ideeën uit, inventariseren 
de behoeften en bemoedigen elkaar ook. Af en toe reis ik 
naar een van de landen waar we actief zijn of waar we zijn 
uitgenodigd om te spreken. Het leuke is dat je dan niet 
alleen komt als spreker, maar dat je achteraf ook probeert 
om mensen bij elkaar te krijgen om het werk van Christe-
nen voor Israël in die landen op te bouwen.”

Wat is je zoal opgevallen bij dit werk?
“Dat in de landen buiten Europa er minder sprake is van 
antipathie tegen Israël. In het Westen bereid je je eigen-
lijk altijd voor op weerstand bij mensen tegen je bood-
schap. Ik leerde dat vorig jaar in Vietnam. Daar was ik 
mijn verhaal begonnen en toen stond iemand op en zei: 
‘Dominee, u hoeft zich niet te verdedigen. Vertelt u maar 
gewoon over Israël’.”

Heb je nog mooie dingen meegemaakt het afgelopen jaar?
“Heel veel! Eerder dit jaar reisde ik voor een aantal 
conferenties naar Tanzania. Onze vertegenwoordiger 
daar nam de vrijdag voor mijn vertrek de week erop 

De medewerkers in Nederland van de internationale afdeling van 
Christenen voor Israël. | Foto: CvI
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Herfstreis met reisleider Maryse Bénard

‘Mijn hart klopt voor Israël’
Israël is voor Maryse Bénard bepaald geen onbekend terrein. Ze woonde er twee keer voor een langere periode, 
is bestuurslid van Christenen voor Israël én leidt in september een van de reizen naar het Heilige Land.

Ze groeide op in een gezin met een grote betrokkenheid 
bij Israël en het Joodse volk. Haar ouders waren werk-
zaam voor de NEM (Near East Ministries) en werden in 
1978 voor vier jaar uitgezonden naar Jeruzalem. Maryse 
was toen anderhalf. Aan die eerste periode heeft ze 
niet zoveel herinneringen, al was het wel de basis voor 
– zo bleek later – het verlangen nóg eens voor langere 
tijd naar Israël terug te keren. Die kans kwam toen ze 
twintig jaar was en voor haar studie antropologie (kort) 
onderzoek in Israël zou doen. “Ik wilde heel graag mijn 
studie voor een jaar onderbreken om (weer) in Israël te 
wonen. Ik kwam op een bijzondere manier in contact 
met een Amerikaans-Joods gezin in Jeruzalem dat een 
au pair zocht voor de vier kinderen en ben vervolgens 
veertien maanden gebleven. Het betrof een gelovig gezin 
dat uit zionistische motieven naar Israël verhuisd was. 
Ze hielden de Sjabbat, aten koosjer en vierden de feesten. 
Daar heb ik veel van geleerd. Ze waren ook heel respect-
vol naar mij toe als christen.”

Verrijking
Hoewel de liefde voor Israël en het Joodse volk een 
belangrijk onderdeel van Maryses opvoeding was, heeft 
ze later echt heel bewust ook zelf de keuze gemaakt om 
die liefde handen en voeten te geven. “Als christen en 
op basis van wat ik in de Bijbel lees, wil ik het Joodse 
volk graag steunen. Dat kan op verschillende manieren. 
Eén daarvan is bidden voor de vrede van Jeruzalem. Dit 
vind ik zelf een heel belangrijke. Ik ben ervan overtuigd 
dat het Joodse volk Gods oogappel is. Er zijn zoveel 
teksten in de Bijbel die gaan over Israël en het Joodse 
volk. We worden opgeroepen om Israël te troosten, te 
bidden voor de vrede van Jeruzalem en het Joodse volk 
te zegenen. Ik denk echt dat je God tekortdoet, maar 
ook jezelf als je niet iets met Israël hebt. Het is zo’n 
verrijking van je geloofsleven als je de profetieën gaat 
lezen en erkent dat God trouw is aan Zijn beloften en 
die ook nog eens nu in vervulling ziet gaan.”

Werkelijkheid
In de periode dat Maryse au pair was, was een vriendin 
dat bij een Palestijns gezin in Beit Jalla en weer een 

andere vriendin werkte voor een Nederlands gezin 
dat behoorlijk pro-Palestijns was. Het leverde inte-
ressante ontmoetingen op, waarbij er ruimte was om 
alle kanten van het verhaal te belichten. “We gingen 
destijds één keer per maand met elkaar lunchen in 
Ramallah, dat kon toen nog gewoon.” Voor wie in 
Israël woont, is veiligheid een niet te vermijden issue. 
Toch is Maryse nooit bang geweest. “In september 
1997 was er een aanslag in het centrum van Jeruzalem. 
Mijn vader belde vanuit Nederland om te vragen of 

het goed met me ging. Hij had er eerder over gehoord 
dan ik, wat eigenlijk wel heel apart was. Met de kinde-
ren in het gezin oefende ik ook regelmatig het opzet-
ten van een gasmasker. We probeerden dat op een 
ontspannen manier te doen. Uit mijn kleuterschool-
tijd in Israël herinner ik me de oefeningen om naar de 
schuilkelder te gaan. Het hoorde er helaas bij. Het is 
raar, maar voor de mensen in Israël ook werkelijkheid 
en bittere noodzaak.”

Herfstreis
Na een verblijf van nog eens acht maanden in  
Namibië (2000, afstudeeronderzoek) en tweeënhalf 
jaar in Zuid-Afrika (2006-2008, projectleider voed-
selprogramma) woont Maryse alweer heel wat jaren 
in Utrecht, waar ze actief is als maatschappelijk 
werkster. Sinds juli 2018 is ze lid van het bestuur van 
Christenen voor Israël (’mooi om op deze manier 
ambassadeur te kunnen zijn voor het Joodse volk’) 

en in september van dit jaar leidt ze de Herfstreis. 
Een nieuwe uitdaging, al heeft ze de nodige erva-
ring in het omgaan met groepen. “Het lijkt me heel 
bijzonder om met een groep Nederlandse christenen 
door Israël te reizen, die plekken te bezoeken waar 
de diverse Bijbelverhalen zich hebben afgespeeld en 
de projecten van Christenen voor Israël te bezoeken, 
en dan met name natuurlijk de mensen achter die 
projecten. Zo gaan we ook naar ds. Naim Khoury in 
Bethlehem, voorganger van een Arabische christe-
lijke gemeente.”

Eyeopener
Maryse is een enthousiaste verteller die door haar 
persoonlijke ervaring de nodige verhalen en anek-
dotes zal willen delen met haar medereisgenoten. 
“Omdat ik in Israël gewoond heb en dit land en volk 
een speciale plek in mijn hart hebben, heb ik wel iets 
toe te voegen. De gids weet natuurlijk heel veel en is 
ook leidend, maar ik kan zeker ook over mijn eigen 
ervaringen in het land vertellen. Daarnaast ben ik ook 
wel benieuwd naar de redenen van mensen om de reis 
naar Israël te maken en zie ik uit naar de persoonlijke 
gesprekken.”

Levenskracht
Maryse heeft veel bewondering voor het Joodse volk. 
“Ze gaan altijd weer door, ondanks de vele tegen-
slagen, het terreur en groeiend antisemitisme. Ze 
hebben levenskracht en de moraal is vaak heel hoog. 
Israël is het land van de Bijbel en het land van de God 
van de Bijbel. Mijn hart klopt warm voor Israël en het 
Joodse volk.” | Tekst: Rita Quartel

Uitzicht over de daken van de Oude Stad van Jeruzalem. | Foto: Flash90

De herfstreis onder leiding van 
Maryse Bénard vindt plaats 
van 25 september – 2 oktober. 
Plaatsen op deze reis zijn nog te 
boeken. Kijk voor alle reizen op 

relireizen.nl/cvi.

’Het is zo’n verrijking 
van je geloofsleven  
als je de profetieën  
gaat lezen.’
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Profetisch Perspectief Lezer aan het woord

Lezer: Sander van den Oever
Woont in: Amsterdam
Leest de krant sinds: een paar jaar

“Ik ben zeer dankbaar dat de krant Israël Aktueel er is. 
Het informeert mij op een wijze die ik in de reguliere 
media niet te zien of te horen krijg. Israël is voor de 
wereld van groot belang, maar helaas ziet de wereld dit 
niet. Het houdt mij ook scherp te zien wat er gebeurt. 
Het antisemitisme neemt toe en dat is zorgelijk. De 
politieke analyse in de krant is héél nuttig.” 

“Ik persoonlijk ben pas sinds een aantal jaren tot geloof 
gekomen en heb veel christelijke boeken gelezen en 
ben geschrokken van onderwerpen als bijvoorbeeld de 
vervangingstheologie. Het vreemde voor mij was wel 
dat toen ik tot geloof kwam, ik ook meteen een groot 
sympathie kreeg voor Israël. Ik had geen idee eigenlijk 
waar dat vandaan kwam! Ik denk dat de Heere het zelf 
in mijn hart gelegd heeft. Enfi n, sindsdien heeft Israël 
mijn interesse én mijn sympathie. Dus de krant Israël 
Aktueel is voor mij een belangrijke informatiebron, naast 
andere bronnen en uiteraard de Bijbel!”

Shalomfonds voor jonge kinderen

Leren praten met iPad
Praten is deel van ons leven. Vanaf dat je wakker 
wordt, totdat je gaat slapen. Maar er zijn helaas 
ook peutertjes die niet of nauwelijks verder komen 
dan de eerste babywoordjes. Ze willen wel laten 
weten wat ze vinden, maar ze kunnen het niet. 

Er zijn allerlei redenen waardoor kinderen niet kunnen 
praten of moeite hebben om te leren praten. Dat kan 
met autisme te maken hebben, lichamelijke handicaps of 
spraakstoornissen. De kinderen zitten gevangen in hun 
eigen wereld en hebben hulp nodig. 
Het niet kunnen communiceren leidt vaak tot extra 
problemen. De kinderen raken gefrustreerd. Ze huilen, 
worden driftig, gaan gooien met spullen of uiten zich door 
anderen te slaan of schoppen.

Oplossing
Het blijkt bijna het ei van Columbus: een iPad met een 
eenvoudig programma dat helpt om te communiceren. 
Hoe het werkt? Elke app biedt het kind kleurrijke plaatjes 
en woorden. Als ze daar op drukken klinkt er een stem 
met het woord of de boodschap. Door meerdere plaatjes 
of woorden aan te klikken ontstaan er zinnen en bood-
schappen. 

Integratie
De organisatie Sulam in Israël zet zich in voor de integratie 
van kinderen met een beperking in de samenleving. Zodat 
ze dan naar de kleuterschool kunnen, naar school en uit-
eindelijk een baan in de maatschappij kunnen vinden. De 
speciale iPad blijkt een uitkomst. Want juist in de kritieke 
eerste jaren kan Sulam kinderen helpen met praten en 
communiceren. Want wie kan communiceren, kan leren 
en kan groeien. Sulam vindt dat elk Israëlisch kind die kans 
verdient.

»  Vindt u dat ook? Geef dan een bijdrage voor de aanschaf 
van zes iPads. Een iPad kost vij� onderd euro. Uw hulp 
aan de jonge kinderen in Israël is welkom op 
NL38 ABNA 0529 310 252 van Christenen voor Israël met 
de vermelding ‘iPad Sulam’.

Abonneer u op ons magazine Profetisch Perspectief, een 
boeiend blad dat zoekt naar manieren waarop we in de 

actualiteit van vandaag de vervulling van Gods Woord 
kunnen ontwaren. Het zomernummer van 2019 heeft 
als thema ‘het land’. In diverse artikelen schrijven ver-
schillende auteurs over vragen als: wat is er zo speciaal 
aan het land Israël? Wat zegt de Bijbel over het land en 
hoe is dat vandaag de dag? Hoe kijken Joden, maar ook 
moslims aan tegen het Heilige Land?

»  Geïnteresseerd? Vraag een proefnummer aan voor 
€ 9,50 of abonneer u op dit interessante kwartaal-
blad voor slechts € 33,75 per jaar. 
Kijk op cvi.nl/profetischperspectief

In het Pinksterweekend van 7 tot en met 10 juni 
vindt in Biddinghuizen weer de Opwekkingscon-
ferentie plaats. Net als vorig jaar is er aandacht 
voor Israël.

Op zaterdagavond om 22.00 uur spreken ds. Willem 
Glashouwer en prof. dr. Willem J. Ouweneel tijdens het 
hoofdprogramma. Zij hebben over het thema ‘Hoop, of 
een hoop nepnieuws?’ Te midden van een hoop nep-
nieuws is er een groot teken van hoop: het herstel van 
Israël. Christian Verwoerd verzorgt samen met zijn band 
de muziek, met natuurlijk liederen uit en over Israël. 

Bezoek onze stand
Net als vorig jaar heeft Christenen voor Israël weer een 
grote stand langs de Mission Boulevard. Kom even langs 
voor een praatje, dat vinden we gezellig! En neem dan 
gerust een vriend, vriendin, familie- of gemeentelid mee. 

» Meer informatie op cvi.nl/opwekking.

Zaterdag 31 augustus 

Eerste nationale 
Tov! Clubdag

Voor alle kinderen van acht tot 
twaalf jaar is op 31 augustus de Tov! 
Clubdag. Naast het Israëlcentrum 
staat dan een grote tent, waar we 
samenkomen om te vieren dat we 
de God van Israël mogen kennen. 

We zullen samen zingen, bezig zijn met de Bijbel en 
in workshops allerlei leuke dingen doen. Heb je wel 
eens op een echte kameel gereden? En heb je zin om 
te speuren als een echte archeoloog? Misschien komt 
de echte professor Horowitz uit het stripboek ook 
wel! De dag begint om 10.30 uur en is rond 15.00 uur 
afgelopen. Geef uw kind snel op, want vol=vol! 

» Aanmelden is kosteloos en kan via tovclub.nl/clubdag. 

7 tot 10 juni in Biddinghuizen 

Israël op Opwekking

Het seizoen voor kerkelijke groepen en kringen 
loopt ten einde, maar tegelijkertijd denken velen 
al na over een invulling voor het komende seizoen. 
Overweeg eens te focussen op Israël!

Focus op Israël bestaat uit zeven Bijbelstudies die je hel-
pen om, zoals de titel zegt, in te zoomen op Israël; meer 
te leren begrijpen van de plaats van Israël in Gods plan 
met deze wereld. Waarom, vraag je? Omdat Israël in 
de Bijbel zo’n belangrijke plaats inneemt en niet uit de 
actualiteit weg te branden is. Omdat de Heere God zelf 
zo vol passie – “brandend van liefde!” (Zacharia 8:1) – 
over Israël spreekt. Israël, de focus, het brandpunt van 
Gods liefde! Focus op Israël is geschreven voor kringen, 
maar je kunt het materiaal ook heel goed voor persoon-
lijke stille tijd gebruiken.

Wil je Focus op Israël met jouw kring behandelen of een 
nieuwe Bijbelstudiegroep starten? Dan is Christenen 
voor Israël graag bereid je daarbij te helpen door een 
introductieavond te verzorgen. Je kunt hiervoor contact 
met ons opnemen via info@cvi.nl of 033-2458824.

» Het Bijbelstudiemateriaal bestel je op cvi.nl/focus.

Voor het nieuwe Bijbelstudieseizoen

Focus op Israël



advertenties

Fly EL AL Israel Airlines to Tel Aviv
This offer is valid in low season period till 31 October 2019

(limited number of seats available)

Taxes, hand luggage and a light meal included

Book now your fl ight on: 020-6440101
or check our website: www.elal.com

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. 

“Hava-nagila…”
Komt, laten we ons samen verheugen

in de samenkomsten waarin de 
Messiasbelijdende rabbi dr. Michael Zeitler 
en zijn vrouw Lucy zullen voorgaan. 
“De Bijbelse betekenis van Israël in deze 
tijd voor de wereld en onze rol daarbij als kerk, als gelovigen” zal 
een van de thema’s zijn. Deze sprekers brengen ongetwijfeld een 
verrassend geluid!
1. Numansdorp (11-7); 2. Ouddorp (13-7); 3. Middelharnis (14-7);
4. Rockanje (16-7); 5. ‘s-Gravendeel (17-7); 6. Hazerswoude (18-7);
7. Ouddorp (20-7); 8. Groningen (21-7) Toegang vrij, ( collecte).

        De adressen en tijden vindt u op: www.hava-nagila.nl
(Voor meer info over Michael en Lucy zie: www.celebratethemessiah.com) 
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1 juni 2019
Thoralezing: Bechoekotai, 
Leviticus 26:3-27:34
Haftarahlezing: Jeremia 16:19-17:14

2 juni 2019
Jom Jeroesjalajim (Hereniging van 
Jeruzalem)

8 juni 2019
Thoralezing: Bemidbár, 
Numeri 1:1-4:20
Haftarahlezing: Hosea 2:1-22

9 juni 2019, Sjawoe’ot (Wekenfeest)
Thoralezing: Exodus 19:1-20:26; 
Numeri 28:26-31
Haftaralezing: Ezechiël 1 en 3:12

10 juni 2019, Sjawoe’ot 
Thoralezing: Deuteronomium 15:19-
16:17; Numeri 28:26-31
Haftaralezing: Numeri 3:1-19

15 juni 2019
Thoralezing: Nasó, Numeri 4:21-7:89
Haftarahlezing: Richteren 13:2-25

22 juni 2019
Thoralezing: Beha’alótecha, 
Numeri 8:1-12:16
Haftaralezing: Zacharia 2:14-4:7

29 juni 2019
Thoralezing: Sjelách lechá, 
Numeri 13:1-15:41
Haftaralezing: Jozua 2:1-24

Sprekers

Zaterdag 25 mei
15.00 uur: Nijkerk: Lezing ds. Henk 

Poot.  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34. Thema: 
Judea en Samaria, hartland van 
Israël. Gratis aanmelden via cvi.nl/
israelcentrum of 033-2458824.

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.

Vrijdag 31 mei
15.00 uur: Nijkerk: Israëlbidstond. 

Locatie: Israëlcentrum, Henri 
Nouwenstraat 34.

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

vriendendag. Met het Hol-
land-Koor en Bijbelstudies door 
ds. Willem J.J. Glashouwer en 
Willem Ouweneel.  Locatie: Grote 
kerk, Lange Kerkstraat 37. Kaarten 
€ 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, Troelstralaan 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.

Vrijdag 7 juni
15.00 uur: Nijkerk: Israëlbidstond. 

Locatie: Israëlcentrum, Henri 
Nouwenstraat 34.

Zaterdag 8 juni
22.00 uur: Biddinghuizen: Israël-

seminar met ds. Willem J.J. Glas-
houwer en Willem J. Ouweneel.
Locatie: grote tent Opwekking, 
evenemententerrein Walibi Hol-
land. Thema: Hoop, of een hoop 
nepnieuws?

Vrijdag 14 juni
13.00 uur: Nijkerk: Lezing kunstenaar 

Wiert Douglas.  Locatie: Israël-
centrum, Henri Nouwenstraat 34. 
Thema: Licht en leven. Gratis aan-
melden via cvi.nl/israelcentrum of 
033-2458824.

15.00 uur: Nijkerk: Israëlbidstond. 
Locatie: Israëlcentrum, Henri 
Nouwenstraat 34.

Dinsdag 18 juni
13.00 uur: Nijkerk: Lezing Jaap 

Bönker.  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34. Thema: 
Bijbelse voorwerpen en hun bete-
kenis. Gratis aanmelden via cvi.nl/
israelcentrum of 033-2458824. 

Donderdag 20 juni
10.00-11.00 uur: Nijkerk: Vrouwenbid-

stond voor Israël.  Locatie: Israël-
centrum, Henri Nouwenstraat 34.

Vrijdag 21 juni
15.00 uur: Nijkerk: Israëlbidstond. 

Locatie: Israëlcentrum, Henri 
Nouwenstraat 34.

Zaterdag 22 juni
13.00-17.00 uur: Hoogeveen: 

Israëlvriendendag. Met het 
Holland-Koor en Bijbelstudies 
door ds. Henk Poot en ds. Kees 
van Velzen.  Locatie: Ooster-
kerk, Leeuweriklaan 35. Kaarten 
€ 5,- via cvi.nl/vriendendagen of 
033-2458824.

Donderdag 27 juni
13.00 uur: Nijkerk: Lezing Jaap 

Bönker.  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34. Thema: 
Bijbelse voorwerpen en hun bete-
kenis. Gratis aanmelden via cvi.nl/
israelcentrum of 033-2458824. 

Vrijdag 28 juni
13.00 uur: Nijkerk: Lezing kunstenaar 

Wiert Douglas.  Locatie: Israël-
centrum, Henri Nouwenstraat 34. 
Thema: Licht en leven. Gratis aan-
melden via cvi.nl/israelcentrum of 
033-2458824.

15.00 uur: Nijkerk: Israëlbidstond. 
Locatie: Israëlcentrum, Henri 
Nouwenstraat 34.

Muziek

Zaterdag 8 juni
19.30 uur: Putten: Zingen voor Israël. 

Met Viva Vox en het Veluws Man-
nenkoor. Orgel: Peter Wildeman, 
piano: Martien van der Zwan, 
fl uit: Henriëtte Bronkhorst. Over-
denking: ds. Henk Poot.  Locatie: 
Hersteld Hervormde Kerk, 
Henslare 2. Toegang gratis.

Overig

Maandag 27 mei 
20.00 uur: Nijkerk: Infoavond vrijwil-

ligerswerk Aleh.  Locatie: Israël-
centrum, Henri Nouwenstraat 34. 
Gratis aanmelden via cvi.nl/aleh. 

Tot en met 31 augustus
10.00-16.00 uur: Nijkerk: Ten-

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

Tot en met 31 augustus
10.00-16.00 uur: Nijkerk: Expositie 

Licht en leven van Wiert 
Douglas.  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34. Dagelijks 
gratis te bezoeken (m.u.v. zon- en 
feestdagen).

Israëlconsulenten 

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

De krant

De volgende krant verschijnt 28 juni 
2019.
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Israël Aktueel is een uitgave van stichting Christenen voor Israël. Het abonnement is bij de 
donatie inbegrepen. De hoogte hiervan bepaalt u zelf. 

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

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

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

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

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

TECHNISCHE REALISATIE: Novente creatief en digitaal bureau, Nunspeet

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

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

Vrijwilliger bij Aleh 
Een tussenjaar, sabbatical of vrije tijd over? Overweeg 
dan eens om vrijwilligerswerk te doen bij Aleh in Israël. 
Op maandag 27 mei om 20.00 uur vindt er in het Israël-
centrum aan de Henri Nouwenstraat 34 in Nijkerk weer 
een infoavond plaats over vrijwilligerswerk bij Aleh. Wil 
je erbij zijn? Welkom! Laat via cvi.nl/aleh even weten 
dat je komt, dan zorgen we voor iets te drinken met wat 
lekkers erbij.

Schenken en nalaten
Israël steunen kan op vele manieren. Ook fi nancieel kan 
het uw steun gebruiken. Via Christenen voor Israël kunt 
u Israël steunen met een legaat, schenking of erfenis. 
Laat u vrijblijvend informeren over 
de mogelijkheden. Neem daarvoor contact op met 
Leo van Koesveld via 033-2458824 of 
schenken@christenenvoorisrael.nl.

Am Yisrael Echad
De organisatie Am Yisrael Echad, onder leiding van 
Gideon Samuel, brengt seculiere Joodse kinderen en 
jongeren door relevante, eigentijdse en aantrekkelijke 
lesprogramma’s in aanraking met hun Joodse wortels en 
met de Bijbelse beloften die voor hen gelden. Christenen 
voor Israël ondersteunt dit prachtige werk om het volk 
Israël niet alleen terug te brengen in het land, maar ook 
terug bij het Woord van God.

Gratis studieboekje

Tussen Hemelvaart en Pinksteren
Binnenkort vieren we Hemelvaart en Pinksteren. 
Twee feesten die in de geschiedenis van de kerk 
geassocieerd zijn met de geboorte van de kerk en 
daarom ook met die focus worden gevierd. Maar wie 
zorgvuldig de Bijbel leest, ontdekt dat deze feesten 
bij uitstek een bevestiging zijn van Gods beloften 
aan Israël. U leest hier meer over in het boeiende 
Bijbelstudieboekje Uw Koninkrijk Kome voor de tijd 
tussen Hemelvaart en Pinksteren. 

»  U kunt het boekje gratis downloaden via chris-
tenenvoorisrael.nl/uwkoninkrijkkome of u via 
hetzelfde webadres bestellen voor slechts € 3,50.



advertentie

Alleroudste Geschiedenis der Mensheid
CLIMAX ATLANTIS 4e druk

Een chronologische uiteenzetting van vele volken
Rekent af met mythen en legenden

3925 v.Chr., 1e Tishri,  Schepping Adam
2869/68-1918 v.Chr.,  Noach
2819/18 v.Chr.,    Roeping Noach,
     50 jaar oud
2819/18-2091 v.Chr.,  Noach in authoriteit
     op aarde
2269-2268 v.Chr.,   De Vloed
2169/68 v.Chr.,    “verspreidt U, a.u.b.”
2069/68 v.Chr.,    Spraakverwarring
2366-1766 v.Chr.,  Shem, type van Chr. Jezus
2091-1845/44 v. Chr., Shem in authoriteit 
     op aarde 
2139-2082 v.Chr.,   Nimrod
1877 v.Chr.,    Veldslag der
     koningen, Abraham 
1725-1625 v.Chr.,   Egyptisch 
     Wereldrijk Atlantis, 
     hoofdstad Atlas
     (Tlas, Itj-tawy)

Ontleend aan de oudste beschikbare dynastieën en koningslijsten en
geschiedenissen van de mens, zoals oude historici en kroniekschrijvers

hebben opgetekend, en wat de archeologie heeft gebracht. De chronologie
en structuur van dit boek zijn gebaseerd op het “Boek der boeken”.

Verkrijgbaar bij de boekhandel: ISBN-nr  978-94-91168-314.     Luxe uitgave €25,00
www.climax-atlantis.nl     auteur: Jan G. Blaauw

1695 v.Chr.,     Joseph voor Pharao Sesostris III (Pharao Khakaure)
1688/87-1681/80 v.Chr.,   De Grote Droogte, wereldwijde hongersnoden en rampen
1695-1630 v.Chr.,    Joseph’s politieke loopbaan in Egypte
1625 v.Chr.,     Uitbarsting Vulkaan Santorini, tsunami, verwoesting
      Nijl-delta einde Atlantis
1445  v.Chr.,     De Exodus van Israël,  Mozes.
1405  v.Chr.,     Doortocht door de Jordaan,  Jozua.
1400 - 1355 v.Chr.,   Asshur-bel-nesheshu (Belochus II, Cushan Rishataïm).
1375 - 1355 v. Chr.,   Asshur-bel-nesheshu op oorlogspad, Wereldoorlog.
1363 - 1355 v. Chr.,   Bezetting van Israël en Onderdrukking. Bevrijding. Othniël.

26 AD, 1e Tishri,   Aanvang Prediking en Werk van Messias tot Eeuwige Redding
      van de 2 en de 10 Stammen Israëls en alle Heidenen!

3925 v.Chr.,  1e Tishri,  Schepping Adam.
2869/68-1918 v.Chr.,  Noach,
2819/18 v.Chr.,   Roeping Noach, 50 jaar oud.
2819/18-2091 v.Chr.,  Noach in authoriteit op Aarde.
2269 - 2268 v.Chr.,  De Vloed.
2169/68 v.Chr.,   “verspreidt U, a.u.b.”
2069/68 v.Chr.,   Spraakverwarring.
2366 - 1766 v.Chr.  Shem, beeld van Chr.Jezus.
2091 - 1845/44 v.Chr.,  Shem in authoriteit op Aarde.
2139 - 2082 v.Chr.,  Nimrod, dictator, tyran.
1975 v.Chr.,    Geboorte Abraham, als Asshur
    3 jaar heerschapte op Aarde.
1977-1960 v.Chr.    17 jarige wereldoorlog o.l.v. 
    Asshur.
1877 v.Chr.    Veldslag der koningen, Abraham.
1875 v.Chr.    Geboorte Izak, Abraham 100 jaar,
    Vervulling Hemelse Belofte. 
1845 v.Chr.   Izak geofferd op Mt.Moria.
1725 - 1625 v.Chr.  Egyptisch Wereldrijk Atlantis, 
    hoofdstad Atlas (Tlas, Itj-Tawy). 
1720 v.Chr.   Pniël, bekering van Jacob.
    Introductie nieuwe naam “ISRAËL”

1695 v.Chr.    Joseph voor Pharao Sesostris III (Pharao Khakaure).
1687-1680 v.Chr.   De Grote Droogte, Wereldwijde hongersnoden en rampen.
1695-1655 v.Chr.   Joseph’s politieke loopbaan in Egyptisch Wereldrijk Atlantis.
1625 v.Chr.    Uitbarsting Vulkaan Santorini, tsunami, verwoesting Nijl-Delta, einde Atlantis, 
    Joseph 100 jaar, Job 70 jaar oud. 
1445 v.Chr.    De Exodus van Israël, Mozes.
1405 v.Chr.    Doortocht door de Jordaan, Jozua.
1400-1355 v.Chr.   Asshur-bel-nesheshu (Belochus II, Cushan Rishataïm).
1375-1355 v.Chr.   Asshur-bel-nesheshu op oorlogspad, Wereldoorlog.
1363-1355 v.Chr.,   Bezetting van Israël en Onderdrukking. Bevrijding. Othniël. 
26 AD, 1e Tishri,   Aanvang Prediking en Werk van Messias voor Redding en Eeuwig Leven voor Judah 
    en Israël en alle volken, voor Rust en Vrede en Vreugde.  “Judah is de Scepter-Stam”.    
30 AD, 14e Nisan,   Chr.Jezus gekruisigd op Mt.Moria. 
30 AD, 18e Nisan,   Chr.Jezus opgestaan, opgewekt door God de Vader, in het midden van Feest 
    Ongezuurde Broden.  Hij is “De Leeuw van Judah” en “Koning van Israël” en “Eersteling  
    der eerstelingen in Eeuwig Leven”. “Joseph (Ephraïm en Manasseh) is Stam 
    Eerst Geboorte Recht”
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VIJF GRATIS DINGEN DIE JE 
IN ISRAËL KUNT DOEN

Een vakantie naar Israël duur? 
’t Is maar net hoe je het aanpakt! 
Sommige dingen kun je zelfs he-
lemaal gratis doen. Met deze tien 
gratis tips ben je in ieder geval al 
een eind op weg.

1   Dagje strand
Als je niet van een 

zon-zee-strandvakantie houdt, dan 
moet je deze tip maar overslaan, 
maar voor wie een dagje bakken 
wel kan waarderen, raden wij het 
strand van Tel Aviv zeker aan. De 
sfeer is er goed, het water heerlijk 
en ’s avonds kun je in de restau-
rants rondom het strand prima 
eten voor een zacht prijsje. Kun je 
daarna genieten van een prachtige 
zonsondergang - ook gratis!

2   Tour de Oude Stad
Als je er geen behoefte aan 

hebt, zijn ze bloedirritant, maar voor 
mensen met een klein budget is het 
heel handig: het promoteam dat je 
bij het naderen van de Oude Stad 
gratis tours door het historische 
hart van Jeruzalem aanbiedt. Deze 
rondleidingen (in het Engels) staan 
onder leiding van ervaren gidsen en 
worden gesponsord door de Isra-
elische overheid. Je kunt voor nop 
aansluiten!

3  Chill in het park
Het Sacherpark in Jeruzalem 

is onder jongeren en gezinnen een 
geliefde plek om elkaar te ontmoe-
ten en relaxt de dag of avond door 
te brengen. Kijk eens rustig om 
je heen en geniet van de sfeer en 
mensen.

AGENDA 
2019

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

Isrealityweekend
Block alvast in je agenda: 
15 tot 17 november vindt het 
volgende Isrealityweekend 
plaats! Meer info vind je binnen-
kort op isreality.nl/weekend.

israël aktueel | juni 2019

27

4    Bezoek de markt
 Duizenden verschillende geu-

ren zwerven rond door deze popu-
laire markten in Jeruzalem en Tel 
Aviv. Je neus heeft er in ieder geval 
géén vakantie. Oké, we geven het 
toe: een bezoek aan de Mahane 
Yehuda, de Arabische sjoek of de 
Carmiel Markt is niet helemaal 
gratis, want met zoveel lekkers en 
leuks om je heen is het een hele 
opgave om met lege handen de 
markt uit te lopen.

5  Tour oud Jaffa
Jaffa is een oud havenstadje 

vlak naast Tel Aviv en de plek waar 
Jona vluchtte voor de opdracht die 
hij van God had gekregen. Tegen-
woordig is Jaffa vooral bekend 
door zijn prachtige oude straatjes, 
smalle steegjes en historische 
panden. Die kun je elke woensdag 
tijdens een gratis tour bekijken 
onder leiding van een gids.

»  Meer gratis uitjes? Kijk op 
isreality.nl/budgettips-israel

»  Goedkoop naar Israël, maar dan 
liever met een georganiseerde reis? 
Check isreality.nl/reizen voor ons 
actuele reisaanbod en beleef deze 
zomer de reis van je leven!
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