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Extra stroom  
voor Gaza?

Een delegatie techneuten uit Qatar be-
zocht Israël afgelopen maand om de mo-
gelijkheden te bespreken voor een extra 
elektriciteitsleiding naar Gaza. De Gaza- 
strook kampt met elektriciteitstekort. 
Het door Hamas bestuurde gebied heeft 
een eigen elektriciteitscentrale (foto), 
maar kan aan de vraag niet voldoen en 
kampt regelmatig met storingen. Israël 
levert daarnaast ook stroom aan Gaza. 
Qatar hoopt met de extra leiding ook de 
waterzuivering in Gaza te verbeteren. 
Om waterzuivering goed te kunnen 
uitvoeren heb je namelijk elektriciteit 
nodig. Qatar wil mogelijk de rekening 
betalen. | Foto: Flash90

Opnieuw naar  
de stembus
Nog geen half jaar na de parlementsver-
kiezingen gaat Israël op 17 september 
opnieuw naar de stembus. Hoewel de 
verkiezingsuitslag een duidelijke winst 
opleverde voor zittend premier Neta-
nyahu, zijn Likoedpartij en de rechtse 
partijen, wist hij toch niet binnen de 
wettelijke termijn een coalitie te sme-
den met een meerderheid in de Knesset. 
De onderhandelingen strandden op 
onenigheid over de invloed van ortho-
doxe partijen op het regeringsbeleid. In-
middels worden alweer allerlei nieuwe 
politieke samenwerkingsverbanden ge-
smeed om in september meer stemmen 
binnen te halen.

Deze vorm van terreur, samen met een vergelijkbare methode 
waarbij brandend materiaal aan grote vliegers wordt gebonden, 
heeft vorig jaar talloze branden veroorzaakt in Israël. Grote de-
len natuurgebied gingen in vlammen op en oogsten gingen ver-
loren door de branden die veelvuldig ontstonden in het gebied 
langs de grens met Gaza. Nu de zomer weer is aangebroken, 
dreigt hetzelfde scenario. Hamas heeft bovendien het geluk dat 
de wind in Gaza vrijwel altijd vanaf zee komt en de ballonnen 
dus naar Israël drijft en niet de zee in.

Israël zou echter Israël niet zijn als er niet gezocht zou worden 
naar een methode om ook deze vorm van terreur te bestrijden. 

Het Israëlische bedrijf Smart Shooter ontwikkelde een systeem 
dat mogelijk de oplossing kan zijn. Het lijkt misschien eenvou-
dig om de ballonnen gewoon uit de lucht te schieten, maar een 
vlug bewegend voorwerp in de lucht op grote afstand raken, 
is niet eenvoudig. Het bedrijf ontwikkelde een systeem dat op 
vrijwel ieder automatisch geweer kan worden gemonteerd. 
Wanneer de schutter met het systeem richt op een ballon en 
schiet, berekent de camera in het systeem wanneer het schot 
succesvol zal zijn, en op dat moment lost het systeem een schot 
op de ballon. Het systeem wordt binnenkort door het leger in 
gebruik genomen en deze zomer zal blijken of het effectief is.  
| Foto: Flash90

Geen feestje

aktueel
israël

Het oogt zo onschuldig, zo vrolijk. Maar deze gemaskerde mannen  
zijn niet bezig met de voorbereidingen voor een feestje.  

Ze plannen een terreuraanslag. Vul genoeg ballonnen met helium  
en hang er een prop brandend materiaal aan. Laat de ballonnen op  
de wind meevoeren over de grens met Israël en schade aanrichten.
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Israël 
●     Jesaja 41:10: “Wees niet bevreesd, 

want Ik ben met u, wees niet 
verschrikt, want Ik ben uw God. Ik 
sterk u, ook help Ik u, ook onder-
steun Ik u met Mijn rechterhand, 
die gerechtigheid werkt.” Doordat 
de coalitieonderhandelingen mis-
lukt zijn, zal Israël op 17 september 
opnieuw naar de stembus moeten. 
Bid voor bescherming van het land 
in deze tijd van politieke onze-
kerheid. Bid dat het de vijanden 
van Israël niet lukt om misbruik te 
maken van de situatie.  

●     Bid dat de campagnetijd goed 
verloopt. Dat de leiders van de 
politieke partijen met respect met 
elkaar omgaan en een eerlijk ver-
haal vertellen aan de kiezers. 

●     Bid dat Israël een goede zomer 
mag hebben. Dat veel toeristen 
het land zullen bezoeken en meer 
liefde zullen krijgen voor Israël. 

●     In Israël kan het in de zomer erg 
heet en droog worden. Bid dat er 
geen bosbranden zullen ontstaan. 

Israël en de volkeren 
●     Bid voor de islamitische lan-

den rondom Israël. Bid dat veel 
moslims daar tot bekering mogen 
komen en mogen zien dat God van 
Israël houdt en dat het Joodse volk 
Gods volk is.

●     Helaas neemt het antisemitisme in 
Europa steeds verder toe. Bid dat 
de Joden in Europa die naar Israël 
willen vertrekken, daarvoor de 
middelen hebben en bid voor Gods 
nabijheid en bescherming voor alle 
Joden in Europa. 

●     Genesis 22:18: “En in uw nage-
slacht zullen alle volken van de 
aarde gezegend worden, omdat u 
Mijn stem gehoorzaam geweest 
bent.” Dank voor deze belofte aan 
het nageslacht van Abraham, het 
Joodse volk. 

Christenen voor Israël 
●     Dank dat de zomertentoonstelling 

Expeditie Israël al veel bezoekers 
getrokken heeft. Bid dat er tijdens 
de vakantie nog velen zullen 
komen.

●     Bid dat het kinder- en jongeren-
werk van Christenen voor Israël 
mag groeien en dat meer kinderen 
en jongeren in aanraking mogen 
komen met de boodschap dat God 
voor altijd trouw is aan Israël. 

●     Johannes 17:11: “En Ik ben niet 
meer in de wereld, maar dezen 
zijn in de wereld, en Ik kom naar U 
toe. Heilige Vader, bewaar hen die 
U Mij gegeven hebt in Uw Naam, 
opdat zij één zullen zijn zoals Wij.” 
Bid om eenheid in de kerk en een-
heid tussen Joden en christenen.

Er was een tijd dat in het Britse wereld-
rijk de zon nooit onderging, zo groot 
was het. Dat was in de dagen van de 
Joodse premier D’Israeli. Er was een tijd 
dat ons land zijn Gouden Eeuw beleef-
de en dat een Hollandse stadhouder 
koning van Engeland werd en dat had 
alles te maken met Joden die hier hun 
toevlucht zochten. Amsterdam werd 
Mokum, het Jeruzalem van het Westen.

Verwijt
De profeet Obadja is niet het meest 
gelezen, maar het boekje heeft een in-
dringende en belangrijke boodschap: 
het lot van de volken heeft alles te 
maken met Israël. De profeet spreekt 
in zijn dagen over Edom: “Zie, Ik heb 
u klein gemaakt onder de volken” (vers 
2). Dat oordeel treft Edom omdat, toen 

Jeruzalem door Babel verwoest werd, 
Edom zich van Israël afkeerde en soms 
zelfs met de vijand meedeed. Het is nog 
niet eens het geweld van Edom wat mij 
trof bij het lezen van Obadja. Er klinkt 
ook een ander verwijt: dat Edom aan de 
kant bleef staan. En het verwijt is des te 
feller omdat Edom een broedervolk is, 
nazaten van Ezau: “U had niet mogen 
toekijken op de dag van uw broeder, op 
de dag dat hij een vreemde voor u was” 
(vers 12).

Niets doen
En dan zegt God: “Zoals u gedaan 
hebt, zal u gedaan worden”. Ik denk 
aan het imperium van Groot-Brit-
tannië. Nadat Engeland Palestina 
verdeelde, viel het zelf uiteen. Ik denk 
nog terug aan het grote Spanje dat de 

Joden uit zijn land verdreef, waarop 
Columbus de oceaan overstak en het 
fundament legde voor een ander we-
reldrijk. Ik denk aan ons land. Ik denk 
aan mijn kerk, in zekere zin broeder 
van het Joodse volk. Zelfs zwijgen, 
wegkijken en niets doen als het om Is-
raël gaat, heeft gevolgen. Niemand kan 
niets doen, niemand kan ongestraft 
zijn schouders ophalen als het gaat om 
antisemitisme, als het gaat om antizi-
onisme. Israël kun je eigenlijk alleen 
maar zegenen. Edom zal misschien 
gesputterd hebben dat Israël ook niet 
alles goed deed. Maar dat was Gods 
zaak. Voor de volken geldt de belofte 
aan Abram: “Ik zal zegenen wie u ze-
genen, en wie u vervloekt, zal Ik ver-
vloeken.” Ons lot is met dat van Israël 
verbonden.
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Gebedspunten

Ons lot ,  
met Israël verbonden

“U had niet mogen toekijken op de dag van uw broeder, op de dag dat hij een vreemde voor u was.  
U had niet blij mogen zijn vanwege de Judeeërs op de dag van hun ondergang. U had geen grote  

mond mogen opzetten tegen hen op de dag van hun benauwdheid” (Obadja 1:12).

Herdenking Beta Israël

‘Alles is verdwenen’
Aryeh Deri, leider van de orthodoxe Shaspartij, bekijkt de 
verkoolde resten van het dorpje Mevo Modi’im, tussen 
Jeruzalem en Tel Aviv. Eind mei werd het volledig in de as 
gelegd bij hevige bosbranden in de omgeving. Israël werd 
tijdens een droge en winderige periode getroffen door 
meerdere bosbranden. Als snel bleek dat een aantal van 
deze branden opzettelijk was aangestoken door Pales-
tijnse brandstichters als vorm van terreur.
Christenen voor Israël interviewde voor de website 
mevrouw Leah Soetendorp, die in het dorpje woonach-
tig is en die gaf een heel bijzonder getuigenis. Ze moest 
halsoverkop haar huis verlaten en begreep korte tijd later 
dat het dorp in brand stond. “Ik heb niets meer, alles is 
verdwenen. Het is alsof God een enorme schoonmaak 
heeft gedaan in mijn leven en me geholpen heeft om 
alles weg te doen. Zo ervaar ik het. Ik ervaar ook dat het 
ons allemaal bij elkaar brengt. Het is zo’n uitbarsting van 
liefde. Ja, we hebben alles verloren, maar dat is allemaal 
materieel. Er is niemand omgekomen en dat is een groot 
wonder!” | Foto: Flash90

»  Beluister het interview met mevrouw Soetendorp op 
cvi.nl/bosbranden

Ethiopische Joden van de Beta Israël-gemeenschap die in de 
jaren tachtig naar Israël kwamen, herdenken hun omgekomen 
familieleden op de Herzlberg in Jeruzalem. Van 1980 tot 1984 
trokken duizenden Joden uit Ethiopië naar Israël. Tijdens die 
barre voettocht van maanden, dwars door het vijandige Soedan, 
waarbij ze hun afkomst moesten verzwijgen, kwamen velen van 
hen om. Sommigen vanwege de ontberingen en uitputting. An-
deren door ziekte, maar ook door gewelddadige berovingen door 
Soedanezen. Ongeveer vierduizend leden van de gemeenschap 
stierven op weg naar Israël.
In 2003 bepaalde de Israëlische regering dat op Jom Jeroesjalajim, 
Jeruzalemdag, een herdenkingsceremonie zou worden gehouden 
voor deze Joden. Dat was dit jaar op zondag 2 juni. | Foto: Flash90
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Stenengooiers
U zult die uitdrukking in de krant of 
op tv weleens zijn tegen gekomen: 
‘stenen gooiende Palestijnse jon-
geren’. Waar denk je dan aan? Aan 
een soort van voetbalhooligans, die 
straatstenen naar de politie gooien? 
Niet goed te praten, maar toch geen 
extreme vorm van geweld? Palestijn-
se jongeren hebben geen geld voor 
een geweer, dus grijpen ze maar naar 
stenen, las ik laatst in een kranten-
artikel. En dan lijkt het een ongelijke 
strijd: Palestijnse jongeren die met 
stenen gooien naar zwaarbewapen-
de Israëlische soldaten. In de media 
klonk veel verontwaardiging toen 
Israëlische soldaten toestemming 
kregen om met scherp te schieten 
als ze door stenengooiers bedreigd 
worden.

Maar de werkelijkheid is anders. Die 
stenengooiers zijn uiterst gevaarlijk. 
Zij maken gebruik van een oude 
gevechtstechniek, die je ook in de 
tijd van de Bijbel al tegenkomt. Daar 
worden ze ‘slingeraars’ genoemd. Een 
slinger bestaat uit een leren lapje, aan 
beide zijden vastgebonden aan een 
touw. Op het lapje wordt een steen 
gelegd, die dan vervolgens met de 
uiteinden van de twee touwen wordt 
rondgeslingerd en gelanceerd door 
één van de uiteinden los te laten.

Zo’n weggeslingerde steen kan een 
snelheid van méér dan driehonderd 
kilometer per uur krijgen. Tot op 
wel vierhonderd meter afstand kan 
een geoefend slingeraar een tegen-
stander treffen. De stenen zijn zo 
groot als een golfbal of een biljartbal. 
David wist er de reus Goliat mee te 
verslaan. Slingers zijn veel gebruikt, 
vanaf de steentijd al. Goedkoop, 
makkelijk mee te nemen en de muni-
tie, stenen, ligt op veel plaatsen voor 
het oprapen. 

In de oudheid vormden de slingeraars 
een apart onderdeel van het leger. 
Ook Israël had zo’n elitekorps (2 
Koningen 3:25). Dat was het sterkste 
aanvallende onderdeel van het leger. 
Onder de Benjaminieten bijvoorbeeld 
waren er zevenhonderd linksarmige 
mannen, “ieder van hen kon haarfijn 
met een steen slingeren, zonder te 
missen” (Richteren 20:16).

Die ‘stenen gooiende Palestijnse 
jongeren’ zijn dus levensgevaarlijke 
tegenstanders. In Zacharia staat 
echter de belofte dat God Zijn volk 
zal bewaren voor die gevreesde 
slingerstenen: “De Heere van de 
legermachten zal hen beschermen, 
zij zullen eten en de slingerstenen 
vertrappen” (Zacharia 9:15). Laten we 
hopen en bidden dat de Here God 
ook in onze dagen deze belofte aan 
Zijn volk zal vervullen.

Kanttekening
Ds. Frank Heikoop, vicevoorzitter 
Christenen voor Israël

Foto: Israëlische Oudheidkundige dienst

Profiteren van het conflict

Beelden uit Gaza en de Palestijnse plaatsen in Judea en Samaria to-
nen een andere realiteit. Ja, er heerst nijpende armoede onder een 
groot deel van de bevolking. Maar luxe villa’s, fancy hotels, dure 
auto’s en moderne winkelcentra met exclusieve winkels vertellen 
een heel ander verhaal. Naast de armoede is er een buitengewoon 
rijke bovenklasse die zich trakteert op alle geneugten van het leven 
die maar te bedenken zijn. Die bovenklasse bestaat grotendeels uit 
mensen van de heersende organisaties Fatah en Hamas.

Complex geheel
Aman, een internationaal gesteunde organisatie die bijhoudt hoe 
het zit met de transparantie en verantwoording van Palestijnse 
bestuursorganisaties, publiceert jaarlijks een rapport over de 
vooruitgang. De laatste twee rapporten schetsen geen gunstig 
plaatje. Allereerst is het belangrijk te begrijpen dat het Palestijnse 
bestuursapparaat, net als elke overheid, een complex geheel is van 
instituten. In het geval van de Palestijnse Autoriteit komt daar-
bij dat veel van deze instituten zijn opgericht met buitenlandse 
inmenging. Zo is de Palestijnse Autoriteit zelf het resultaat van 
de Oslo-akkoorden. Door de jaren heen zijn daaromheen allerlei 
instellingen, instituten en diensten ontstaan die het leven van de 
Palestijnen beter zouden moeten maken, de kwaliteit van bestuur 
zouden moeten vergroten en de transparantie van het bestuursap-
paraat zouden moeten waarborgen.

Corruptie
De werkelijkheid is echter grilliger. De Aman-rapporten noemen 

talrijke voorbeelden waaruit blijkt dat het Palestijnse overheids-
apparaat is doorspekt van vriendjespolitiek en ondoorzichtige 
procedures. Er is nauwelijks sprake van financiële verantwoording, 
laat staan van transparantie. Daarbij wordt expliciet genoemd dat 
het rechtsapparaat in de Palestijnse Autoriteit amper slagkracht 
heeft. Misstanden worden niet of nauwelijks bestraft en daarom 
ligt de weg naar corruptie wijd open. Er zijn wel instanties die de 
corruptie moeten tegengaan en zij boeken lichte vooruitgang. Zo 
komt bij steeds meer overheidsdiensten iets van een verslaglegging 
op gang, maar deze prille ontwikkelingen vallen in het niet bij de 
tegenwerking die ook wordt ervaren uit de gevestigde orde in de 
strijd om meer transparantie.

Armoede
Het Palestijnse bestuur, of het nu Hamas of Fatah is, is vooral 
gericht op zelfverrijking. En zo verrijzen ommuurde paleizen in 
de Arabische plaatsen in Gaza, Judea en Samaria, waar dure auto’s 
in en uit rijden, terwijl de gewone man op de straat nog altijd met 
een ezelswagentje strijd om de kost te verdienen. Daarbij komt 
dat de prijzen van artikelen stijgen. Een Arabier uit Hebron vertelt 
hoe een zak bloem onder Israëlisch bestuur zo’n 16 sjekel kostte, 
maar tegenwoordig het tienvoudige kost. Ook de ziektekostenver-
zekering is door corruptie verslonden. Burgers van de PA krijgen 
misschien nog tien procent vergoed van behandelingen en moeten 
voor de rest van de kosten zelf opdraaien.

Willige geldschieters
Uiteraard zijn er Palestijnen die hiertegen in actie komen. Wat 
hen met name dwars zit, is dat Europa en andere buitenlandse 
geldschieters niet monitoren wat er met hun geld gebeurt. Veel 
ervan verdwijnt in de zakken van corrupte leiders, maar niemand 
eist verantwoording. Het lijkt erop dat de tunnelvisie op het 
conflict een blindheid oplevert voor de misstanden daarbuiten. 
En dat begrijpen de corrupte Palestijnse leiders maar al te goed. 
Zo profiteren zij van het voortduren van het conflict, zij profiteren 
van de armoede van hun burgers, omdat die door naïeve journalis-
ten en nieuwsconsumenten in het Westen slechts worden gezien 
als het resultaat van Israëls ‘bezettingspolitiek’. Zo komt ‘hulpgeld 
aan de Palestijnen’ de Palestijnse bevolking nauwelijks ten goede 
en houdt het in feite het conflict in stand.

Een luxe villa in Gaza. | Foto: MiddeEastStudio

Gewoonlijk zien of lezen we in de media over de Palestijnen in de context van het Israëlisch-Palestijns conflict.  
Maar het conflict creëert een tunnelvisie, waarbinnen alles moet worden geduid. Zo is de armoede onder de  

Palestijnse bevolking te wijten aan de ‘Israëlische bezetting’, klinkt het gebruikelijk. Maar is dat wel zo?

Leer van hen
De van oorsprong Iraanse imam Mohammed Tawhidi heeft een 
opmerkelijke kijk op de wereld. Als ‘imam van de vrede’ maakt 
hij zich op sociale media hard om met een humoristische blik 
misstanden binnen de islam aan de kaak te stellen. Daarbij 
schuwt hij ook niet om het antisemitisme te benoemen. Tawhidi 
is een uitgesproken supporter van de staat Israël. In een van zijn 
laatste berichten plaatste hij deze foto met het bijschrift: 

“‘Beste’ Hamas,
Deze moslimvrouwen, en velen met hen, zijn vrijwilligers bij de Uni-
ted Hatzalah [medische hulpverleningsorganisatie, red.] in Israël. Zij 
verlenen eerste hulp aan alle burgers van Israël die dit nodig hebben, 
onafhankelijk van hun ras, godsdienst of nationaliteit. Zij leven in 
vrede met het Joodse volk. 
Leer van hen.”

Wachtpost uit Hizkia’s tijd
Afgelopen maand legden Israëlische archeologen in samenwer-
king met het Israëlische leger in het zuiden van Israël een oude 
wachtpost bloot. De met grote stenen beschermde post dateert 
uit de tijd van koning Hizkia. Dat de koning niet zomaar wat 
deed maar uitstekend wist te bepalen wat een strategische plek 
was, blijkt uit het feit dat op de plaats van de wachtpost nu ook 
een basis van het Israëlische leger is gevestigd. 

Foto: Facebook



Het is een bijzondere ervaring om over Jeruzalem te pre-
ken als je in de stad van koning David bent. Enige tijd ge-
leden mocht ik voor een groot gezelschap over Zacharia 12 
preken in de Schotse kerk in Jeruzalem. Daarin voorspelt 
de profeet dat alle volken op deze aarde zich zullen verza-
melen om te strijden tegen de stad Gods. Voor de weder-
komst van Christus zullen ook zij die nu nog vrienden van 
Israël zijn samen met de vijanden optrekken om Jeruzalem 
van de aardbodem te vegen. Maar het zal niet lukken, 
zo zegt de Heere. Omdat wij denken: maar dat kan toch 
niet, zo’n klein landje tegen al die volken, zegt de Heere: 
“Ik ben het Die de hemel uitbreidt en de aarde grondvest 
en de mensen zijn geest geeft in het binnenste.” Ik ben 
de Koning der koningen, niets is voor Mij onmogelijk. Ik 
ben de Schepper van hemel en aarde, van allen die daarop 
wonen. Ik regeer alle dingen door Mijn hand. Daarom al-
len die deze lastige steen willen verwijderen zullen erdoor 
verpletterd worden.

Calvijn zegt dan ook: Het volk Israël zal van het beloofde 
land de blijvende erfgenaam zijn, tot de komst van Christus. 
En in dat licht klinken ook de woorden van Psalm 98 steeds 
weer: Hij heeft gedacht aan Zijn genade, Zijn trouw aan Isrel 
nooit gekrenkt. Daarom zullen alle heidenen die in de laatste 
dagen tegen haar op komen, verdelgd worden. 

Een nog groter wonder
Dat is al een groot wonder, maar de profeet mag nog veel 
heerlijkere dingen zeggen. Hoor maar wat hij profeteert 
over Gods werk: Ik zal niet alleen de vijanden verslaan, 
maar Ik zal over Mijn volk uitstorten de Geest der genade 
en der gebeden. Het zal in de laatste dagen Pinksteren 
worden voor het hele volk van Israël. Hij zal in hun hart 
het gebed geven om genade. Zij zullen rouw bedrijven over 
hun zonden en de Heere smeken om Zijn genade. In die 
weg zullen zij zien op de Here Jezus. 

Gebroken hart
Wanneer ze dat zullen zien, zal er een schuldverslagen hart 

komen. Een hart dat berouw heeft en de zonden van de 
verwerping van Christus gaat betreuren. Beeldend drukt 
de profeet dat uit door te zeggen, dat het wenen van Israël 
te vergelijken is met het bittere huilen van een moeder die 
haar eerste kindje aan de dood moet afstaan. In de harten 
van de Joden zal zijn, wat hun vader David heeft gezongen: 
een gans gebroken geest, door schuldbesef getroffen en 
verslagen.

Door genade en gebed
Maar ze zullen Hem ook mogen leren kennen als de 
beloofde Messias, Die nu ook gekomen is om het zaad 
van Abraham te zaligen. In vervulling zal gaan het woord 
van Paulus uit Romeinen 11:26: “En alzo zal gans Israël 
zalig worden.” Een grote menigte van dat volk zal nu in 
waarheid zeggen: “Gezegend is Hij, Die daar komt in de 
Naam des Heeren”. Hem zullen ze nu in Geest en waarheid 
mogen aanbidden, door die geschonken Geest der genade 
en der gebeden. 

In het eerste vers van het volgende hoofdstuk horen wij 
het de profeet getuigen: “Te dien dage zal er een fontein 
geopend worden voor het huis van David en de inwoners 
van Jeruzalem tegen de zonden en de onreinheid.” De 
Fontein Jezus Christus, die ze zullen mogen leren kennen 
door de prediking van het Evangelie. Ze zullen het geloven 
dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. 
Wat zal dat heerlijk zijn, wanneer ook het volk Israël, de 
beminden om der vaderen wil, de Messias zullen mogen 
leren kennen. 

Laten we bidden om de vrede voor Jeruzalem. Maar niet 
alleen om de aardse vrede, maar bovenal om de geestelijke 
vrede, die alle verstand te boven gaat. Bidt u mee?

Ds. A.A. Egas is predikant van de Sionskerk in Damwoude.

In deze serie geven Nederlandse predikanten hun visie over pro-
fetieën met betrekking tot Israël die hen na aan het hart liggen.
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Jeruzalem,  
een lastige steen

Anti-Joodse  
etikettenstrijd
Onlangs bracht het ministerie van 
Economische Zaken een bezoekje aan 
het Israëlcentrum in Nijkerk. Hen was 
namelijk ter ore gekomen dat het Is-
raël Producten Centrum zich niet aan 
de anti-Israëlpolitiek van de Europese 
gemeenschap hield. Een richtlijn uit 
2015 kwam op tafel waarin de Euro-
pese Commissie, met instemming van 
Nederland, bedrijven wil verplichten 
om de term ‘product uit Israël’ niet 
meer op etiketten te vermelden als 
het product gemaakt wordt in Judea, 
Samaria of op de Golan. Er moet op 
het etiket worden vermeld ‘gemaakt 
op de Westelijke Jordaanoever’ en 
dan tussen haakjes er achter ‘Israë-
lische nederzetting’. Op producten, 
bijvoorbeeld gemaakt in Bethlehem, 
zoals handdoeken, moet ‘product uit 
Palestina’ komen te staan. Palestina, 
nog niet erkend als land, wel even 
vermelden op het etiket, om het volk 
vast te laten wennen.

Voor mij zijn dit gewoon anti-Joodse 
maatregelen. Het is onderscheid tus-
sen producten gemaakt door Arabie-
ren en Joden. Etikettering was ooit 
bedoeld voor voedselveiligheid, maar 
nu is het geworden tot een politiek 
drukmiddel tegen de Joodse staat. We 
moeten spreken over ‘kolonisten’ en 
‘nederzettingen’ om de Joodse staat 
verder te criminaliseren. Alle woorden 
met een negatieve connotatie toepas-
sen op Israël, is het devies.

Helaas wordt er maar heel weinig ge-
produceerd in Judea en Samaria. Maar 
toch weten Europa en Nederland een 
paar producten te vinden waarvan de 
etikettering niet klopt en er zomaar 
‘made in Israël’ op staat. Tegen die 
bedrijven zoals het Israël Producten 
Centrum moet worden opgetreden 
met maatregelen die doeltreffend, 
evenredig en afschrikwekkend zijn 
(volgens de nieuwe richtlijn). Met ka-
nonnen schieten op muggen. Minister 
Koenders meldde nog een paar jaar 
geleden in de Tweede Kamer dat hij 
mild zou zijn bij de uitvoering van die 
richtlijn. Inmiddels zijn we vier jaar 
verder en moet er een schrikbewind 
worden uitgeoefend.

Ik hoop dat er stemmen zullen opgaan 
in regering en parlement die deze 
nieuwe oorlogsvoering tegen Israël 
gaan stoppen, zodat de ambtenaren 
niet meer de gewillige uitvoerders 
hoeven te zijn van bizarre anti-Israël-
maatregelen.

Ondertussen raad ik u aan om juist 
nu wijn te kopen uit Judea, Hebron. 
Bijvoorbeeld Jerusalem Hills of Isaacs 
Ram. Wijnen waartegen het minis-
terie van Economische Zaken een 
heilige oorlog is begonnen.

“Doch over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik uitstorten de Geest  
der genade en der gebeden en zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben” 

 (Zacharia 12:10a).
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Roger van Oordt 
» rvoordt@cvi.nl

Foto: Flash90

Uit het hart gegrepen: profetieën over Israël



Breng de Joden thuis

Op naar Haifa

5

Alina en ik hebben hen in Marioepol 
opgezocht, in een klein bouwvallig 
kamertje vol met spulletjes waarvan 
niks van henzelf is, maar alles van de 
verhuurder. In augustus gaan Alexan-
der en zijn vrouw voorgoed naar Israël. 
Ze gaan naar Haifa, waar hun dochter 
woont.

Moeder Nina
Alexander werd in december 1952 ge-
boren in Donetsk, de stad die nu in 
het separatistengebied ligt. Alexander 
heeft zijn vader nooit gekend en weet 
niet waar hij is. Zijn moeder Nina was 
een Joodse vrouw. Zij was veertien 
jaar toen de oorlog begon. Tijdens de 
oorlog werd Nina vanuit Donetsk en 
haar hele familie in vrachtwagens ge-

laden om op een andere plek gedood 
te worden. Het lukte Nina om uit de 
vrachtwagen te springen. Uiteindelijk 
kwam ze uit bij een dorp, waar ze door 
de dorpelingen werd verstopt. Ze was 
uiteindelijk de enige overlevende van 
haar familie. 
Alexander was twee jaar toen zijn 
moeder een andere man trouwde. 
Zijn moeder ging werken als trambe-
stuurder. Daardoor kon ze niet voor 
Alexander zorgen. Ze bracht hem naar 
kostschool, maar elk weekend haalde 
ze hem op. Alexander heeft goede her-
inneringen aan zijn moeder en stiefva-
der. Twee jaar geleden overleed Nina.

Bij de kinderen willen zijn
Alexander en Valentina hebben twee 

dochters. Eén dochter woont in 
Wit-Rusland, de ander in Haifa, Israël. 
Om bij de kinderen te kunnen zijn, 
willen Alexander en Valentina nu ook 
naar Israël. Zo gaat dat vaker in Oekra-
ine: eerst gaan de kinderen en daarna 
volgen de ouders. Hun dochter heeft 
hen uitgenodigd om de eerste periode 
bij haar in huis te komen wonen in 
Haifa. Deze dochter is boekhouder en 
is nu volop bezig met het leren van He-
breeuws. Ze heeft het erg naar haar zin 
in Israël. De andere dochter overweegt 
nu ook om naar Israël te gaan.

“Zie, Ik breng hen uit het land van 
het noorden en verzamel hen van de 
einden der aarde, onder hen blinden 
en lammen, zwangeren en barenden 
tezamen; in een grote schare zullen zij 
hierheen terugkeren” (Jeremia 31:8).

»  Het kost € 135 om een Jood uit  
Oekraïne (Noorderland), € 900 om 
een Jood uit India en € 400 om een 
Jood uit Frankrijk te helpen naar  
Israël te gaan. U kunt helpen door 
een bijdrage over de te maken op  
NL38 ABNA 0529 310 252 van  
Christenen voor Israël.

Wordt antisemitisme 
normaal?

Antisemitisme neemt toe, dat lijken 
allerlei studies te bevestigen. Tijdens 
een congres over dit onderwerp in 
Jeruzalem zei Dan Diker van het Je-
rusalem Center of Public Affairs: “We 
leven met het nieuwe normaal – de 
normalisatie van de demonisering 
van Joden en de Joodse staat. Ik zeg 
dat de voortdurende, decennia oude 
demonisering en ontmenselijking van 
de Joodse staat, verkeerd geïnterpre-
teerd zijn met ‘politieke kritiek’, ter-
wijl het in werkelijkheid een nieuwe 
kwaadaardige vorm van antisemitis-
me is.” | Foto: Flash90

Wapens voor Palestijnen
Iran is niet alleen actief om Hamas in 
Gaza te helpen. Ook in Judea en Sa-
maria (Westoever) zet het zich actief 
in om terreurorganisaties van wapens 
te voorzien. Het land hoopt hiermee 
toe te werken naar een bloedige 
strijd. Safavi, voormalig commandant 
van de Iraanse Revolutionaire Garde, 
zei op Al Quds-tv dat de Palestijnen 
nu zijn voorzien van een arsenaal aan 
raketten in plaats van stenen en stok-
ken. “Er zijn steeds meer signalen dat 
het zionistische regime uit de regio 
zal verdwijnen.”

Nieuwe boektitels

Internet of niet, in Israël wordt er 
veel gelezen. Het aantal nieuwe ti-
tels (8.571) dat in 2018 verscheen is 
zelfs bijna negenhonderd meer dan 
het jaar ervoor en ruim tweeduizend 
meer dan tien jaar geleden. Vooral 
kookboeken, wandeltips en fitnessad-
viezen zijn populair. | Foto: Flash90

Gemeenteraad Valencia 
te ver
De gemeenteraad van de Spaanse 
stad Valencia heeft de wet overschre-
den door een motie aan te nemen. 
Dat bepaalde het Spaanse gerechts-
hof. Valencia sprak uit dat het zich 
verbonden voelt met anti-Israël BDS-
groep ELAI en dat de raad, gemeen-
telijke organisatie en ambtenaren 
geen contact of samenwerking met 
Israël mogen aangaan. Volgens het 
hof wordt de grondwet overtreden 
door personen en organisaties uit 
te sluiten op basis van ideologische 
criteria.
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Alexander en Valentina Fuhrman leerden we kennen via de rabbijn in Marioepol in Oost-Oekraïne.  
Hij komt daar trouw elke dag voor gebed naar de synagoge. De rabbijn vertelde dat Alexander 

 gevlucht was uit Donetsk en nu dicht bij de synagoge een kamertje huurt.

nieuws

In memoriam

Ds. C. den Boer (1931-2019)
In zijn woonplaats Barneveld is in de vroege ochtend van 
dinsdag 11 juni 2019 de Hervormde predikant ds. Cornelis 
den Boer overleden. Opgegroeid in de Hoeksche Waard 
studeerde hij na zijn gymnasiumopleiding theologie aan de 
Rijksuniversiteit van Utrecht. 
Ds. Den Boer diende zes gemeenten tussen 1955 en 1991 en 
was vanaf die tijd vrijgesteld voor het werk aan de opleiding 
tot pastoraal werker en godsdienstleraar. Van het hoofdbe-
stuur van de Gereformeerde Bond maakte hij 22 jaar deel 
uit. Als studiesecretaris van deze organisatie (1978-1991) 
heeft hij veel aanstaande predikanten begeleid en mogen 
bemoedigen. 
Al vroeg was er bij hem vooral ook een grote liefde voor het 
Joodse volk en Israël. Dat resulteerde in 1978 in het mede 
oprichten van het bezinningscomité Israël, dat diverse uit-
gaven het licht deed zien en radioprogramma’s verzorgde 
onder de titel Zicht op Israël. Met predikanten en theologie-
studenten werden studiereizen naar Israël gemaakt. Begon-
nen met een serie Bijbelstudies over de Romeinenbrief, be-
sprak ds. Den Boer voor de EO-microfoon alle brieven van 
de apostel Paulus, die ook als commentaren in boekvorm 
zijn uitgebracht.

Ds. Den Boer was een vroom en bevindelijk mens, die het 
woord genade in zijn persoonlijk leven heeft leren spellen. 
Niet aflatend heeft hij anderen gewezen op de gekruisigde 
en verrezen Heiland. Op zaterdag 15 juni, in een sobere, 
maar indrukwekkende rouwdienst in Oude Kerk van Bar-
neveld, is deze geliefde dienaar van het Goddelijke Woord 
herdacht. Het thema van de dienst was een zinsnede uit de 
berijmde Psalm 4: “Gij hebt mij in het hart meer vreugde 
gegeven.” | Foto: RD/Sjaak Verboom
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Bid om  
vrede voor  
Jeruzalem
Een paar dagen voor Sjawoe’ot, van 4 
tot 6 juni 2019, vond het derde Jerusa-
lem Prayer Breakfast (JPB, gebeds-
ontbijt) in Jeruzalem plaats. Het JPB is 
een wereldwijde gebedsbeweging die 
oproept om te bidden voor de vrede 
van Jeruzalem en de welvaart van Isra-
el in overeenstemming met Psalm 122. 

Het gebedsontbijt werd voor het 
eerst gehouden in Jeruzalem in juni 
2017 om het vijftigjarig bestaan van 
een herenigd Jeruzalem te vieren en 
te herdenken. Sindsdien heeft het JPB 
elk jaar christelijke leiders, rabbij-
nen, Israëlische functionarissen en 
parlementsleden uit de hele wereld 
bijeengebracht. Dit jaar ontving het 
JPB ongeveer 650 afgevaardigden uit 
meer dan 60 landen. 
Bijzonder is dat deze oproep tot 
gebed voor Jeruzalem uit de Knesset 
kwam. Initiator en voorzitter van het 
JPB is het voormalige Knessetlid en 
voorzitter van de Knesset Christian 
Allies Caucus, Robert Ilatov. Michele 
Bachmann, voormalig congreslid in de 
VS is medevoorzitster, terwijl Albert 
Veksler als JPB-directeur samen met 
zijn vrouw Heli dit initiatief bestuurt. 

Tijdens de bijeenkomst werd een brief 
van president Trump voorgelezen, 
waarin hij Amerika’s langdurige inzet 
voor een toekomst van vrede en vei-
ligheid in de regio opnieuw bevestig-
de, alsook het onbetwistbare feit dat 
Jeruzalem de hoofdstad van Israël is.
Netanyahu bedankte in zijn wel-
komstbrief alle aanwezigen voor de 
toewijding en vriendschap: “In een tijd 
waarin mensen proberen de driedui-
zend jaar oude band van het Joodse 
volk met Jeruzalem te ontkennen, 
waarderen wij uw inspanningen om 
de geschiedenis te erkennen en voor 
vrede in Jeruzalem te bidden.”
Rabbijn Aryeh Lightstone, adviseur 
van de Amerikaanse ambassadeur in 
Israël David Friedman, drong er bij 
de deelnemers op aan om “harder te 
bidden”. “Uw gebeden gaan recht-
streeks naar de hemel. Er moet nog 
veel meer gedaan worden voor Jeru-
zalem”. Rabbijn Tuly Weisz, een van de 
hoofdsprekers, haalde Ruth aan als de 
archetypische niet-Jood die voor het 
Joodse volk bidt. Om het evenement 
af te sluiten, las rabbijn Weisz Ruth 
1:16 voor: “Maar Ruth antwoordde: 
’Dring er niet bij mij op aan om je te 
verlaten, om terug te keren en je niet 
te volgen. Want waar gij gaat, zal ik 
gaan, waar gij ook verblijft, zal ik ver-
blijven, uw volk zal mijn volk zijn, en 
uw God mijn God’.” (uit de Israel Bible, 
uitgegeven door rabbijn Weisz).

Marie-Louise Weissenböck
» gastcolumn@cvi.nl

Het duurde even voordat deze mening breed gedragen werd. 
Joden die terugkeerden uit de concentratiekampen stonden 
voor dichte deuren: iemand anders woonde in hun huis. Ze 
kregen de rekening alsnog gepresenteerd: of ze alsnog de ach-
terstallige belastingen en premies wilden betalen met bijko-
mende kosten. En nog maar sinds enkele jaren worden Joden 
als groep genoemd tijdens de nationale dodenherdenking. 

Inmiddels lijkt die breed gedragen mening weer aan het af-
kalven. Kijk naar de antisemitische graffitileuzen die je met 
regelmaat tegenkomt; de bewaking van Joodse instellingen; 
de acties vanuit organisaties en politiek die ons allen erop 
wijzen dat antisemitisme niet getolereerd wordt – we voelen 
blijkbaar de noodzaak om hiervoor aandacht te vragen; de 
vernielingen op begraafplaatsen en nog ernstiger, de aansla-
gen en moord op Joden.

Want wie weet wat er gebeurde in de jaren in aanloop naar 
de Holocaust? Wie weet welke signalen we toen gemist heb-
ben, signalen die ons hadden moeten waarschuwen en in ac-

tie doen komen? Wie snapt hoe cruciaal daarom het bestaan 
van de Joodse staat Israël is? Dat er nu een plek is waar je 
naar toe kan als het antisemitisme weer oplaait.

In ieder geval lijkt Duitsland met de onlangs aangenomen 
motie daar besef van te hebben. Met die motie keert het 
land zich af van de BDS-beweging tegen Israël. De motie 
beschrijft de methodes van de beweging als antisemitisch en 
als methodes die doen denken aan de oproepen om Joden 
te boycotten in de nazitijd. De overheid wordt in de motie 
opgeroepen geen evenementen van de BDS of van groepen 
die hetzelfde nastreven te steunen, en ook geen financiën te 
geven aan projecten die oproepen tot een boycot van Israël 
of die deze beweging actief ondersteunen. 

De signalen herkennen waarmee het begint en waarmee anti-
semitisme wordt gevoed. Het lef hebben om je uit te spreken 
dat iets antisemitisme is – zoals Duitsland doet – ook al is het 
in een andere gedaante vermomd. Antisemitisme begint ten-
slotte niet met Jodenmoord – maar daar eindigt het wel mee.

Welk verhaal zie je? Met de context van 
het Israëlisch-Palestijns conflict, is een 
idee snel gevormd. Is de jongen misschien 
gewond geraakt bij een gevecht met Isra-
elische soldaten? Is hij in zijn benen ge-
schoten? Voor een publiek dat gewend is 
geraakt aan een beeldvorming over mee-
dogenloze Israëlische bezetters, liggen die 
conclusies voor de hand.

Maar is dat echt het verhaal? Klopt de 
foto wel? Wie zich verdiept in het conflict, 
ontdekt dat Palestijnen zich nog wel eens 
schuldig maken aan ’Pallywood’, het in 

scène zetten van gruwelijkheden om zo 
Israël in de beeldvorming te beschadigen. 
Is daar hier sprake van? Er waren bij deze 
foto in elk geval twee fotografen aanwe-
zig. Waarom heeft deze jongen van die 
opvallende beenspalken? Heeft hij meer-
dere complexe beenbreuken aan twee be-
nen? Zo’n spalk zit niet in een standaard 
EHBO-koffer. Als er tijd was om die erbij 
te halen en aan te leggen, waarom was er 
dan geen tijd om zijn broek open te knip-
pen om die breuken te inspecteren?
Waar rennen ze heen? Ik zie geen ambu-
lance. En waarom rennen ze? De omstan-

ders lijken niet echt te vrezen voor direct 
gevaar. Waarom zou je dan met zo’n 
zwaargewonde jongen op een brancard 
op zulk oneffen terrein riskeren te vallen?
En wat is er met die rook? Alleen onder 
de brancard? Konden ze niet even om het 
vuur heen lopen?

Het antwoord is niet duidelijk, maar wie 
een beetje beter kijkt, vraagt zich af of er 
hier niet iets in scène is gezet om de pers 
een plaatje te geven waarbij Israël voor 
het publiek in een negatief daglicht wordt 
gesteld. 

Signaalwerking

Welk verhaal zie je?
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De aandacht voor het onderwerp is enorm – helaas de omvang ervan ook: antisemitisme.  
Na de Holocaust zetten we ons in Europa actief en bewust in om het nooit meer  

zover te laten komen. Jodenhaat kan echt niet. 

Een ogenschijnlijk zwaargewonde Palestijnse jongen wordt door zes man op een brancard  
afgevoerd bij de wekelijkse protesten langs de grens met Gaza. Wat er met hem is gebeurd,  

wordt uit de foto niet duidelijk. De foto zit vol actie en beweging. Je ziet pijn op het gezicht,  
de vaart waarmee hij wordt weggedragen, de omstanders en rook.

Foto: Flash90



Kerk om Gods volk te troosten

‘Antisemitisme  
weerzinwekkend’
De Anglicaanse kerk in Wales heeft 
zich geschaard achter de internationale 
definitie van antisemitisme. De bis-
schop zei: “Wij beschouwen antisemi-
tisme als weerzinwekkend en erkennen 
dat de christelijke kerk berouw nodig 
heeft voor de wijze waarop zij in het 
verleden bijgedragen heeft aan het 
anti-Joodse sentiment.”

Hulp voor  
ontwikkelingslanden
Landen in Afrika, Oost-Europa, Azië en 
Zuid-Amerika kunnen rekenen op de 
kennis en kunde van Israël. Israël gaat 
namelijk de Wereldbank helpen bij zijn 
inspanningen om de digitale veiligheid 

in ontwikkelingslanden te bevorde-
ren. Israël sluit zich hiermee aan bij 
het team van onder andere Japan, 
Groot-Brittannië, Finland, Denemarken 
en Noorwegen.

Strijden tegen vervuiling

Ook in Israël groeit het bewustzijn 
van de vervuiling en klimaatuitdagin-
gen waarvoor de wereld staat. Om 
de vervuiling te verminderen doen de 

steden Herzliya en Eilat het gebruik en 
de verkoop van plastic tasjes en weg-
werpplastic op het strand in de ban. 
Jeruzalem breidt de zone ‘schone lucht’ 
uit naar de hele stad. | Foto: Flash90

Aapjes geboren
In de Bijbelse dierentuin van Jeruzalem 
zijn twee zeldzame goudenleeuwtama-
rinapen geboren. Van deze bedreigde 
diersoort waren in 1980 nog maar 80 
aapjes wereldwijd. Nu zijn dat er, dank-
zij inspanningen zoals die van Israël, 
ongeveer 3.200.

In de lucht
De Israëlische luchtmacht hield half 
juni een grootschalige oefening. De 
oefening ging uit van een scena-

rio waarin er oorlog wordt gevoerd 
met Gaza, Syrië en Libanon. Er werd 
getest hoe goed het leger een enorme 
raketaanval kan weerstaan. Onderdeel 
van het scenario was dat technologie 
en de infrastructuur van de communi-
catiecentra niet meer functioneerden 
en landingsbanen beschadigd waren. 
Gevechtsvliegtuigen, helikopters, 
vrachtvliegtuigen, drones, luchtafweer 
en grondtroepen deden allemaal mee 
aan de oefening. | Foto: IDF
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Het neogotische gebouw lijkt meer op 
een synagoge dan op een kerk. Het eerste 
wat de bezoeker opvalt is de avondmaal-
tafel met Joodse symbolen die ook in 
de prachtige glas in lood ramen terug 
te vinden zijn. Het houten paneel tegen 
de achterwand lijkt op de ark in een 
synagoge (de kast waarin de Thorarollen 
worden bewaard), maar bevat de He-
breeuwse tekst van de Tien Geboden, het 
Onze Vader en de apostolische geloofs-
belijdenis.

Christ Church is onderdeel van de 
CMJ, dat in 1809 werd opgericht als The 
London Society for Promoting Christiani-
ty Amongst the Jews. De naam werd later 
veranderd in Church Ministry Among Je-
wish People, oftewel CMJ. De oprichters 
geloofden dat God het Joodse volk naar 
het heilige land zou terugbrengen, dat 
toen nog deel was van het Ottomaanse 
rijk. 

Eerste bisschop
Michael Solomon Alexander, een rabbijn 
die tot geloof was gekomen, werd in 
1842 als eerste Anglicaanse bisschop van 
Jeruzalem aangesteld. Het Britse consu-
laat bevond zich ook binnen de omhein-
de leefgemeenschap (compound). Door 
de Turken mede te delen dat Christ 
Church een kapel voor de Britse consul 
zou zijn, kreeg CMJ toestemming voor 
de bouw van de kerk die in 1849 werd 

ingewijd. Het was het eerste godshuis 
in Jeruzalem dat op zondagmorgen de 
klokken luidde. Oorspronkelijk bedoeld 
als een geestelijk thuis voor Joodse ge-
lovigen in Jezus (Messiaanse gelovigen) 
konden ook Anglicaanse christenen in 
Christ Church leren over de Joodse wor-
tels van hun geloof en de Joodse context 
van de Bijbel. 

Geen kruis
Tot 1948 was er in Christ Church geen 
kruis te vinden. Dat veranderde toen 

Jordaanse soldaten de kerk wilden ver-
nietigen omdat ze dachten dat het een 
synagoge was. De voorganger rende naar 
de Arabische sjoek (markt) vlak om de 
hoek waar hij een olijfhouten kruis kocht 
dat hij op de avondmaaltafel zette. Christ 
Church bleef het lot van de synagogen in 

de Oude Stad bespaard. Voor de zon-
dagsdiensten wordt de menora nog altijd 
vervangen door het kruis. 

Actieve gemeenschap
Tweehonderd jaar na de oprichting is 
CMJ nog steeds actief in Israël door 
guesthouses in Jeruzalem, Jaffa en Gali-
lea, de hoog aangeschreven internatio-
nale school, heritagecentra en natuurlijk 
Christ Church. De oudste protestantse 
kerk in het Midden-Oosten vaart een ei-
gen koers die vaak haaks staat op die van 
de Anglicaanse St. George Cathedral. 
Drie geloofsgemeenschappen komen in 
Christ Church bijeen: Arabische gelovi-
gen op vrijdag; de Messiaanse gemeente, 
die grotendeels uit Joodse gelovigen be-
staat, houdt zaterdagmorgen een dienst; 
de internationale Anglicaanse gemeente 
kerkt op zondag.

Ds. Pileggi
Ds. David Pileggi, die in 2008 werd be-
roepen als predikant van Christ Church, 
zei in een YouTube-interview: “In Ro-
meinen 1:16 staat dat het evangelie van 
Christus een kracht van God is tot za-

ligheid voor ieder die gelooft, eerst voor 
de Jood, en ook voor de Griek. Daarom 
verkondigen wij aan zowel Jood als 
niet-Jood dat Jezus de Joodse Messias is. 
Als volgelingen van Jezus van Nazareth 
moeten wij de Joodse context begrijpen 
waarin Hij leefde en leerde.”

Bewijs goedertierenheid
 “Waarom kunnen Christenen niet be-
wogen zijn voor zowel Jood als Arabier? 
Ik geloof niet dat het Bijbels is dat we de 
één overladen met liefde en apathisch 
zijn tegenover de ander.
Stop met dat O.D.T. (Over De Top)-ge-
drag. Bewijs goedertierenheid aan zowel 
Jood als Arabier. Beiden zijn getrau-
matiseerd en zitten vast in een enorm 
conflict. We moeten praktische wegen 
zien te vinden om bruggen te bouwen, 
werken aan verzoening en aan beide 
kanten hulpbehoeftigen helpen. Maar 
bovenal moeten wij het bevrijdende 
evangelie van Jezus van Nazareth met 
hen delen.” 
Sinds de oprichting is Jesaja 40:1-5 CMJ’s 
leidraad om Gods volk te troosten en de 
weg van de Heere te banen. “Onze staf 
van lokale Joodse gelovigen, Arabische 
en buitenlandse christenen probeert met 
elkaar verzoening uit te dragen in dit 
bewogen deel van de wereld. De Here 
Jezus leert ons dat wij etnische divisies 
en politieke verschillen kunnen overwin-
nen. We bidden dat de drie gemeenten 
die hier bijeenkomen door Gods geest 
gesterkt worden om het werk te doen 
waarvoor zij geroepen zijn. Ons gebed 
is ook dat de mensen die hier binnen-
komen zullen ervaren dat God werkelijk 
aanwezig is.”
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‘Dat Christ Church mag groeien  
tot een grote boom des levens  
onder wiens takken de  
verstrooiden van Israël een 
schuilplaats mogen vinden.’ 
John Nicolayson, 1848

israël aktueel | juli - augustus 2019 

Foto’s: Christ Church

Niet ver van Jeruzalems Jaffapoort staat een bijzondere kerk: Christ Church. Op de binnenplaats  
- een oase van rust - kunnen toeristen bijkomen van urenlang geslenter door de Oude Stad.  

De open kerkdeur nodigt hen uit om binnen een kijkje te nemen. 
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Viszone verruimd

Na de oplaaiende terreur eind mei 
vanuit Gaza, sloot Israël het gebied 
voor de kust waar de vissers van Gaza 
mogen vissen. Inmiddels is de viszone 
weer opengesteld voor gebruik. | Foto: 

Flash90

‘Wij steunen vrede’
Of er een vredesovereenkomst tus-
sen Israël en de Palestijnse Autoriteit 
komt is nog maar de vraag. Maar de 
Jordaanse minister van Buitenlandse 
Zaken, Ayman Safadi, heeft alvast 
gezegd dat als “het voorstel van de 
eeuw [van de VS] leidt tot vrede, dan 
zal Jordanië het steunen”.

Schietpartij voorkomen
De politie van Californië heeft een 
schietpartij op Joden weten te voor-
komen. De politie arresteerde een 
man die een aanslag voorbereidde. 
De man is nazisympathisant en is 
aanhanger van een gewelddadige an-
tisemitische ideologie. De man wilde 
een aanslag plegen vergelijkbaar met 
de aanslag op de synagoge in Pitts-
burgh een half jaar geleden.

Vrijwilliger-app
Je overweegt de handen uit de mou-
wen te steken in Israël. Maar wie zit 
er op hulp te wachten? Daar gebruik 
je in Israël de vrijwilliger-app voor. 
De app Tribu brengt organisaties 
waar hulp bij nodig is in contact met 
mensen die graag een handje komen 
helpen. 

Burgemeester ontslagen

Of ze nu waren uitgenodigd of niet - 
de voormalig burgemeester ontkent 
dat de mannen waren uitgenodigd 
- vier Joodse mannen die naar de 
bruiloft van een Arabische man in 
een Arabisch dorp in Samaria gingen, 
zijn de reden voor het ontslag van 
de burgemeester, tevens vader van 
de bruidegom. Op een video van 
het feest zijn de Joodse mannen te 
zien. De video circuleerde over het 
internet en bereikte ook de Pales-
tijnse Autoriteit. Die besloot daarop 
de burgemeester te ontslaan. | Foto: 

screenshot Youtube

kort nieuws

Boekrecensie 

Drie grote Joodse feesten

Zomerpuzzel
Lees deze krant aandachtig door 
en beantwoord onderstaande 
vragen. De eerste letters van de 
antwoorden vormen samen de 
naam van een Bijbelse persoon 
die ook in deze krant langskomt. 
Stuur uw antwoorden en de  
uiteindelijke naam in via  
cvi.nl/prijzenpuzzel en ding mee 
naar een van de tien IPC-cadeau-
bonnen van 10 euro.

Drie grote Joodse feesten is geschreven door 
dominee Silfhout. Ds. Silfhout is lid van het 
deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde 
Gemeenten en schreef eerder het boek De Joodse 
wereld. Hoe kan het Jodendom ons christen-zijn 
verrijken? In Drie grote Joodse feesten gaat ds. Silf-
hout in op de vraag wat christenen van de Joodse 
feesten Pesach, Sjawoe’ot en Soekot kunnen 
leren en wat de verbinding is tussen deze feesten 
en Pasen en Pinksteren. Per feest omschrijft ds. 
Silfhout hoe het is ontstaan, welke invulling de 
Joden er vroeger aan gaven, hoe ze het nu vieren 
en welke betekenis het feest heeft voor christenen. Het boek is erg 
interessant voor mensen die meer willen weten over de invulling van 
de Joodse feesten en welke symbolen en verhalen daarin een rol spelen. 
Een interessante vraag die in het boek aan bod komt, is waarom het 
Loofhuttenfeest door (de meeste) christenen niet gevierd wordt en hoe 
daar tegenaan gekeken kan worden. | Tekst: Johanna van Davelaar

Drie grote Joodse feesten; ds. W. Silfhout; De Banier, Apeldoorn;  
E 14,95

Opnieuw verschenen
In de winkel op onze website (cvi.nl/winkel) vindt u een veelheid aan 
boeiende boeken en studiematerialen over Israël. Sommige van deze 
boeken zijn zo gewild dat ze uitverkocht raken. Twee boeken versche-
nen afgelopen maand opnieuw in herdruk in de winkel, omdat ze 
buitengewoon belangwekkend zijn en van harte aanbevolen.

Bloed aan onze handen
De geschiedenis van de kerk ten aanzien van Israël 
is buitengewoon droevig. Dr. Michael Brown zet 
in zijn indrukwekkende boek Bloed aan onze han-
den uiteen wat de kerk in de naam van Jezus het 
Joodse volk allemaal heeft aangedaan. Een boek 
dat u gelezen moet hebben om de houding van 
veel Joden tegenover christenen beter te begrijpen 
en om onze houding als christenen tegenover het 
Joodse volk in perspectief te kunnen zien.

Bloed aan onze handen; dr. Michael Brown; E 12,50

De bergen van Israël
‘Bezet gebied’ noemt de wereld het. ‘Bijbels 
hartland’ leest u vaak in deze krant. De gebieden 
Judea en Samaria zijn fel omstreden. Maar wat 
maakt deze gebieden nou zo bijzonder en wat 
zegt de Bijbel hierover? Het zeer leesbare boekje 
De bergen van Israël biedt een duidelijk antwoord 
op deze vragen.

De bergen van Israël; Norma Archbold; E 12,50

»  Bestel deze en vele andere boeken en studiematerialen op cvi.nl/winkel.

Boekrecensie 

Het Israël van God
Dr. Willem Ouweneel heeft het 
lichaam van Christus een enorme 
dienst bewezen met het schrijven 
van deze Israëltheologie. Op gede-
gen wijze toont hij aan dat de Bijbel 
nergens leert dat de kerk het nieu-
we, geestelijke Israël is geworden. 
Alle teksten die gebruikt worden om 
de vervangingsleer te onderbouwen 
worden behandeld en de zogenaam-
de ‘bewijzen’ daarvoor worden weer-
legd. Ik citeer: “Als deze hoofdstelling van het superses-
sionisme (vervangingsleer) al zo’n wankele basis blijkt te 
hebben, dan kunnen we ons in gemoede afvragen hoe 
het toch in vredesnaam mogelijk is dat de kerk – zowel 
rooms-katholieken als traditionele protestanten – toch al 
eeuwenlang beweren dat de kerk het ‘geestelijke Israël’ is. 
Praat men dan elkaar alleen maar na zonder zelf kritisch 
de argumenten te onderzoeken?” (blz. 152). Het grootste 
gemis in vrijwel alle theologische opleidingen is onder-
wijs over Israël en de kerk, terwijl hoe daarover gedacht 
wordt toch enorm veel invloed heeft op allerlei hoofd-
onderwerpen in de systematische theologie. Nu kan dit 
schitterende boek gebruikt worden door zowel theologie-
studenten als allen die geïnteresseerd zijn in hoe de Bijbel 
spreekt over Israël, de gemeente en de komst van het 
koninkrijk. | Tekst: Oscar Lohuis

Het Israël van God, Ontwerp van een Israëltheologie;  
dr. Willem J. Ouweneel; Gideon, Hoornaar; E 49,95
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... verzamelde jarenlang Bijbelse voorwerpen

Het land dat in Deuteronomium wordt vergeleken met het land Israël

Leider Jahjah Sinwar bedankte Iran hiervoor

Natie waarover Obadja profeteerde

... bedekte zijn gezicht

... presenteert een avond met Israëlische muziek

Het Hebreeuwse woord voor ‘zeker’

Boekrecensie 

De Goddelijke ingreep  
in de volgorde

Het nieuwe boek van Paul van Teeffe-
len is een bundeling van Bijbelstudies 
die gemeen hebben dat zij allemaal 
gericht zijn op de eindtijd. Niet alleen 
wordt ingegaan op de rol van Israël in 
de finale van de heilsgeschiedenis maar 
ook op de relatie tussen de Messias 
en zijn volk. Fascinerend vind ik de 
visie van de auteur op het kwaad en 
de bespreking van de gevallen engel, 
Lucifer. En ronduit prachtig is het 
hoofdstuk over Jezus als de tweede Adam en zijn ontmoeting 
met Maria Magdalena in de hof. Verheugend vind ik het ook 
dat het boek een pastorale inslag heeft. Het gaat niet om het 
benoemen van de gebeurtenissen in de eindtijd maar om 
vertroosting en volharding, zo vlak voor de komst van onze 
Heiland Jezus Christus. | Tekst: Henk Poot

De Goddelijke ingreep in de volgorde; Paul J.M. van Teeffe-
len; Het Zoeklicht, Doorn; E 15,95
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De zelfopgelegde financiële crisis waaronder de Palestijnse Autoriteit lijdt op dit moment kan  
makkelijk worden opgelost als ze de honderden miljoenen sjekel per maand die Israël hen stuurt  

zouden accepteren. In een interview met de New York Times zegt PA-premier Mahammed Shtayyeh  
dat de PA op het punt “van instorten staat”. Hij voegde daaraan toe dat als dat gebeurt de PA zijn  

veiligheidspersoneel dat toezicht houdt op de PA-gebieden met verlof moet sturen.

Hoeveel generaals heeft de  
Palestijnse veiligheidsdienst nodig?

De uitspraken van Shtayyeh zijn waarschijnlijk vooral een 
dreigement aan het adres van Israël dat wat betreft de veilig-
heidscoördinatie nauw samenwerkt met de PA-veiligheids-
dienst. Maar het zou ook een kans voor de internationale 
gemeenschap kunnen zijn om de PA te dwingen te stoppen 
zijn veiligheidsdiensten te gebruiken als een middel om sala-
ris te betalen aan vrijgelaten terreurgevangenen. 

Statistieken 
In 2017 publiceerde de organisatie Aman een rapport met 
de titel Integriteit en de strijd tegen corruptie. Aman is een 
non-gouvernementele organisatie die kan rekenen op 
medewerking van de PA en die gefinancierd wordt door de 
regeringen van Noorwegen, Luxemburg en Nederland. Aman 
heeft tot doel om “transparantie en verantwoordelijkheid 
en waarden van integriteit in de Palestijnse instellingen” te 
bevorderen en geeft hierover belangrijke informatie. Het 
rapport toonde aan dat in de periode 2013-2017 het aantal 
officieren met een hoge rang binnen de PA-veiligheidsdienst 
onevenredig sterk toenam ten opzichte van het aantal 
niet-officieren.
Volgens dit rapport nam het aantal officieren tussen 2013 
en 2017 toe van 23.163 naar 30.313. Van deze extra officieren 
hebben er 5.982 de rang van luitenant-kolonel (+2.167) tot 
generaal-majoor (+97). In dezelfde periode nam juist het 

voetvolk af van 41.328 in 2013 naar 37.409 in 2017 (een afna-
me van 3.919).
Het is interessant om hierbij op te merken dat het PA-be-
leid om terreur tegen Israël te belonen er tevens in voorziet 
dat leden van de PA-veiligheidsdienst die gevangen hebben 
gezeten in Israël voor deelname aan terreurdaden in rang 
blijven klimmen, alsof hun gevangenschap deel was van hun 
militaire diensttijd.

Baangarantie
De PA biedt een ‘baangarantie voor vrijgelaten gevangenen’. 
In 2013 werd bepaald dat terreurgevangenen die vóór hun 
arrestatie lid waren van de PA-veiligheidsdienst na vrijlating 
een rang krijgen die wordt bepaald door de tijd die ze in de 
cel doorbrachten. Zij die acht tot tien jaar in de gevangenis 
zaten, worden bevorderd tot majoor. Wie tien tot vijftien 
jaar zat opgesloten, wordt luitenant-kolonel. Wie vijftien 
tot twintig jaar achter de tralies zat, kolonel. Twintig tot 
vijfentwintig jaar maakt je brigadegeneraal, en wie nog vijf 
jaar langer vast zat wordt gepromoveerd tot generaal-majoor.

Tijdens de PA-terreurcampagne in de periode 2000 tot 2005 
(tweede intifada) arresteerde Israël veel terroristen die deel 
uitmaakten van de PA-veiligheidsdienst. De deelname van 
de PA-veiligheidsdienst aan de terreurcampagne is door 
verschillende PA-voormannen bevestigd. 

Financiële crisis
Het is dus niet onredelijk om te veronderstellen dat de toena-
me van het aantal officieren in de PA-veiligheidsdienst – zoals 
aangetoond door Aman – grotendeels het gevolg is van het 
vrijlaten van terroristen die eerder al lid van de PA-veiligheids-
dienst waren. Daarom zou het een positieve uitkomst zijn als 
de financiële crisis van de PA ertoe leidt dat deze vrijgelaten 
terroristen niet langer worden beloond. Wat de veiligheidsco-
ordinatie tussen Israël en de PA betreft, die door Israël wordt 
benut om terreuraanslagen te voorkomen, is het ook goed om 
op te merken dat deze door de PA evenzeer wordt gebruikt om 
zich van Hamasrivalen te ontdoen. Helaas is de veiligheids-
dienst er in de ogen van voorzitter Abbas, Fatah en de PA er 
niet om terreur en criminaliteit te bestrijden. De dienst wordt 
vooral ingezet om het dictatoriale bewind veilig te stellen en 
Hamasrivalen op afstand te houden. En het geeft een mak-
kelijk podium waarmee de PA zijn beleid van ‘moord wordt 
beloond’ kan vormgeven door de salarissen aan vrijgelaten 
terroristen verder op te schroeven.

»  Nieuwsbrief 
Dit artikel verscheen bij de Palestinian Media Watch, een or-
ganisatie die de Palestijnse media met een kritische blik volgt. 
Wie op de hoogte wil blijven van de bevindingen kan zich 
gratis abonneren op de nieuwsbrief via palwatch.org. Rechts 
bovenaan op de website kunt u uw e-mailadres invullen.

Leden van de Palestijnse veiligheidstroepen op patrouille. | Foto: Flash90
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Jeruzalem bouwt

In de afgelopen tien jaar zijn er 
nog niet zoveel bouwvergunningen 
verleend in Jeruzalem als in 2018. Er 
wordt echt veel meer gebouwd dan 
in de voorgaande jaren. Dat is goed 
nieuws, want het verlenen van bouw-
vergunningen betekent dat er ook 
in de komende jaren fors gebouwd 
zal worden. Tegelijk is daarmee niet 
gezegd dat deze ontwikkeling de 
financieel draagkrachtigen in de stad 
zal houden. Al jarenlang trekken 
de mensen bij het stijgen van hun 
inkomen steeds verder van Jeruzalem 
vandaan en blijven de armen achter. 
Belangrijkste reden voor de bouw-
aanvragen is dat de nieuwe burge-
meester Moshe Lion de bouwstop 
heeft opgeheven.

Veel kinderen
Van alle landen in de OESO ligt het 
geboortecijfer in Israël het hoogst, 
met gemiddeld 3,1 kinderen per 
vrouw. Daarmee is het geboortecij-
fer van Israël ook hoger dan dat van 
Mexico en Turkije. Maar het hoge 
cijfer is niet slechts toe te schrijven 
aan religieuze vrouwen. Ook onder 
seculieren en traditionelen stijgt 
het geboortecijfer al vele jaren. Ter 
vergelijking: in Italië lag het geboor-
tecijfer voor het laatst op 3,1 in 1931. | 
Foto: Flash90

Eer voor Japanse premier

De Japanse premier Shinzo Abe heeft 
van Amerikaans Joodse Comitee een 
hoge onderscheiding gekregen, de 
‘Licht onder de volkeren’ onderschei-
ding. Voorzitter van de Aziatische 
afdeling van de AJC Jeffrey Stone zei: 
“Japan is een democratische kracht in 
Azië, een onmisbare bondgenoot en 
partner van de Verenigde Staten, een 
goede vriend van Israël en een baken 
van stabiliteit in een belangrijk deel 
van de wereld.” | Foto: CJCS

Joodse burgemeester
In Kiev hebben ze er een, en nu in 
de Griekse plaats Ioannina ook: een 
Joodse burgemeester. Moses Elisaf 
is daarmee ook de eerste Joodse 
burgemeester in Griekenland. In Grie-
kenland wonen 10,8 miljoen mensen, 
waaronder ongeveer zesduizend 
Joden.

kort nieuws

De financiële crisis in de PA is het gevolg van de weigering 
om de honderden miljoenen sjekel belastinggeld die Israël 
voor hen int en overmaakt te accepteren. De gemiddelde 
maandelijkse belastinginkomsten in 2018 was 670 miljoen 
sjekel, een kleine 166 miljoen euro. De PA weigert het 
geld te accepteren omdat Israël er maandelijks 42 miljoen 
sjekel van inhoudt, dat is 502 miljoen sjekel over een 
periode van twaalf maanden. Het bedrag van 502 sjekel is 
het bedrag waarvan de PA in 2018 openlijk erkent het te 
betalen aan terroristen via het terreurbeloningsbeleid.

Samenstelling PA-veiligheidstroepen

20172013

41.328
voetvolk

37.409
voetvolk

23.163
o�cieren

30.313
o�cieren
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Er ligt een bedekking over Israël. Vaak worden die woorden 
aangehaald. Is het een oordeel omdat Israël zijn Messias niet 
wil erkennen? Is het een excuus omdat Israël zijn Messias 
daardoor niet kán erkennen? Of is het nog iets anders?

Glans
Dat de apostel Paulus spreekt over zijn bediening onder de 
volken, zagen we al (Israël Aktueel juni 2019), waarbij hij met 
veel vrijmoedigheid te werk gaat, anders dan Mozes, die een 
bedekking op zijn gezicht legde. Paulus verwijst hier naar 
Exodus 34:29-35. 
Waarom legde Mozes een bedekking op zijn gezicht? Zijn 
gezicht glansde na de ontmoeting met de Heere op de berg 
Sinaï. De Israëlieten konden die glans niet verdragen. Ze was 
te sterk. Volgens een Joodse uitleg was het de afdruk van de 
hand van de Eeuwige (Exodus 33:22-23). Het was de weerspie-
geling van Gods aanwezigheid. 
Opmerkelijk is dat Mozes met onbedekt gezicht tot de Israë-
lieten sprak! Pas nádat hij tot hen had gesproken legde hij de 
doek op zijn gezicht (vers 33). “Maar telkens wanneer Mozes 

voor het aangezicht van de Heere kwam om met Hem te 
spreken, deed hij de doek af” (vers 34).

Bescherming
Maar de afstraling van de goddelijke glans was voorbijgaand. 
Die glans verbleekt bij de goddelijke glans die straalt als de 
Geest de wet in het hart schrijft. Dat staat niet in Exodus, 
maar dat beluister ik bij Paulus. Mozes bedekte zijn gezicht 
zodat de Israëlieten niet zouden zien dat die glans weer 
voorbijging. Ze staarden zich er blind op en dat leidde tot 
verstarring. “Hun gedachten werden verhard.”
De bedekking heeft dus met de glans van Gods aanwezigheid 
te maken, eerst bij Mozes, vervolgens bij (het lezen van) het 
‘oude verbond’, tenslotte in het hart van Israël dat het oude 
verbond leest. De bedekking is een vorm van bescherming, 
omdat de goddelijke glans anders onverdraaglijk zou zijn. De 
bedekking blijft over het lezen en wordt niet onthuld, want 
in Christus wordt hij tenietgedaan. Omkeer (vers 16; vgl. 
Exodus 34:34) is de vervulling van de Thora. Daarin neemt de 
Heere de bedekking weg.

Ongedierte verenigt

Het begon met de interesse van de 
paus voor de bescherming van de 
aarde. De paus omschreef dat als 
“het rentmeesterschap voor Gods 
schepping”, vertelt professor Jossi 
Leschem uit Tel Aviv. Dat inspireerde 
de professor om in 1983 te beginnen 
met een project waarbij kerkuilen 
worden ingezet om insecten in de 
landbouw te bestrijden en zo het 
gebruik van pesticiden te verminde-
ren. Israëlische, Jordaanse, Palestijnse 
en Zwitserse vogelkenners presen-
teerde onlangs dit project aan de 
paus in het Vaticaan, waaraan boeren 
uit de genoemde gebieden meedoen. 
| Foto: pixabay

Kogelvrije rugzak
Het Israëlische bedrijf Massada-Ar-
mour ontwikkelde een rugzak - speci-
aal met het oog op schoolgaande 
kinderen - die in slechts enkele 
seconden ook als kogelvrij vest dienst 
kan doen. Zowel aan de voor- als de 
achterzijde ben je dan beschermd 
tegen revolverschoten, en in de nog 
geavanceerdere versie ook tegen 
geweerschoten. De rugzak weegt 
desondanks maar drie kilo.

Vandalisme in Praag

Het Praagse herdenkingsmonument 
voor de Joodse kinderen die wisten te 
ontsnappen aan de nazi’s is vernield. 
Het monument is ter nagedach-
tenis aan Sir Nicholas Winton die 
669 Joodse kinderen per trein naar 
Groot-Brittannië wist te brengen. De 
vandalen maakten een raam los en 
vernielden het vervolgens. Dit wijst 
erop dat de vernieling een vooropge-
zet plan was. | Foto: antisemitism.org.il

Egyptisch monument in 
verval
Het Camp David vredesakkoord van 
1979 was een overeenkomst tussen 
Israël en Egypte. Ter gelegenheid van 
die gebeurtenis werd er in 1989 in 
het zuiden van Israël een monument 
opgericht voor de Egyptische solda-
ten die gesneuveld zijn tijdens Israëls 
Onafhankelijkheidsoorlog in 1948. 
Maar de tand des tijds knaagt inmid-
dels aan het monument; restauratie 
is dringend nodig, de inscripties zijn 
nog maar nauwelijks te lezen

Verharding en bedekking
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“Maar hun gedachten werden verhard, want tot op heden blijft diezelfde bedekking  
bij het lezen van het Oude Verbond” (2 Korintiërs 3:14).

kort nieuws
Foto: Noah Silliman

Het is enerzijds volop zon en hoogsei-
zoen vakantie, maar anderzijds begin-
nen op 17 tammoez (dit jaar op 21 juli) 
de zogenaamde ‘drie weken’. Weken van 
treur, begonnen met het beleg om Jeru-
zalem op 17 tammoez en eindigend met 
de verwoesting van de tempel op 9 aw 
(11 augustus), de treurigste dag van het 
Joodse jaar.

Als gevolg van deze verwoesting zitten 
we nu nog steeds in de ballingschap, 
de diaspora. We hebben, G’d zij dank, 
Israël, maar de echte shalom is er nog 
steeds niet. En los van de spanningen 
rondom Israël zijn er helaas nog veel te 
veel individuele narigheden, gewoon in 
ons dagelijks leven, ongeacht of we wel 
of niet in Israël woonachtig zijn. Ieder 
mens heeft als het ware zijn persoon-
lijke diaspora, Joods of niet-Joods. 
Maar anderzijds gebeuren er ook vele 
mooie en goede dingen met onszelf 
en om ons heen. De combinatie van 
diaspora en zorgeloze vakantie is een 
soort weegschaal. Aan ons is het om op 
die weegschaal gewichten te leggen op 
zo’n manier dat die levens-weegschaal 
steeds naar de goede kant zal doorslaan. 
Maar pas op: het gewicht dat ieder van 
ons op de weegschaal legt is niet wat 
er met ons gebeurt, maar: hoe beleef 
ik het. Fixeer ik mijn blik geheel op de 
ballingschap of zie ik steeds de zorge-
loze vakantie, de positieve vele licht-
punten die er ook zijn! Bij sommigen is 
een onschuldige speldenprik gelijk een 
mortieraanslag en de weegschaal slaat 

helemaal de verkeerde kant op. Maar 
anderen hebben helaas echt heel veel 
meegemaakt, maar het is ze niet aan te 
zien! Hun weegschaal slaat steeds door 
naar het positieve! Aan de speldenprik 
kennen ze totaal geen gewicht toe en 
aan ieder lichtpuntje, zelfs in de duister-
nis, hechten zij grote waarde. 
Te veel gefilosofeer! Indien u op vakan-
tie gaat dan wens ik u een fijne vakantie. 

Maar nog veel meer wil ik u toewensen 
dat G’d u steeds de kracht moge geven 
om vanuit een positieve levensvisie 
opgewekt de tocht door dit aardse 
bestaan te bewandelen, ook als het geen 
vakantie is, met de blik steeds gericht op 
de vele en mooie lichtpunten die ieder 
van ons ongetwijfeld ontmoet op zijn of 
haar levenspad, mits we ernaar willen 
kijken.

Ballingschap of vakantie
Deze periode van het Joodse jaar, de Joodse maanden tammoez en menachem aw,  

is een periode van tegenstellingen.
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Binnen de kerk is een dogma een 
door het gezag van de kerk gestelde, 
beslissende uitspraak voor wat betreft 
het geloof en de inhoud daarvan. We 
kennen bijvoorbeeld het dogma van 
de drie-eenheid: God is één in Zijn 
openbaring als de Vader, de Zoon en 
de Heilige Geest. En er zijn er meer-
dere. Het dogma wil een beslissende 
uitspraak geven op grond van het 
Bijbelwoord.

Jodendom en dogma 
Het verschijnsel dogma heeft in het 
Jodendom maar een heel bescheiden 
plaats. Dat heeft een reden. Wie chris-
ten wordt, zal zich voegen naar de 
dogma’s van de christelijke kerk. Hij 
zal verklaren het daarmee eens te zijn. 
Het onderschrijven van de leer van een 
kerk is het belijden van wat die kerk op 
grond van de Bijbel leert. 
Maar een Jood wordt nu eenmaal 
geboren binnen het Jodendom. Dat wil 
zeggen: binnen het verbond dat God 
sloot met het volk Israël. Hij komt dus 
niet van buiten. Zijn eigenlijk automa-
tisch en ook onontkoombaar lidmaat-
schap van dat eeuwige verbond hangt 
niet af van het doen van een bepaalde 
belijdenis. Hij is zonder meer lid van 
de Joodse geloofsgemeenschap en 
wordt geacht de inhoud van de Thora 
te onderschrijven. Het Joodse geloof 
wordt geuit in de gebeden en in het 
bijzonder in dat ene gebed, het Shema: 
Hoor Israël, de Eeuwige is onze God, 
de Eeuwige is Eén (Deuteronomium 
6:4). Shma Jisraéél, Adonái Elohéinoe 

Adonái èchád. In de inleiding van  
het Joodse gebedenboek van rabbijn
I. Dasberg staat: “Dit is de grond-
gedachte van het Jodendom.” 

Maimonides 
Van 1135 tot 1204 leefde Maimonides, 
rabbijn Mozes ben Maimon, afgekort 
tot RaMBaM. Hij werd geboren in 
Cordoba, Spanje, en stierf in Cairo, 
Egypte. Men ziet hem als de belangrijk-
ste Joodse denker van de middeleeu-
wen. Deze Maimonides formuleerde 

een dertiental punten, fundamentele 
uitspraken, die Joodse mensen een 
beknopt en helder houvast geven van 
waar het in het Joodse geloof om gaat.
Eén van Maimonides’ punten is: “God 
is eeuwig”. Een ander luidt: “God kent 
het handelen en denken van de mens”. 
Een heel belangrijk geloofspunt gaat 
over de komst van de Messias. Samen 
vormen die dertien uitspraken iets 
wat we dan toch een belijdenisge-
schrift kunnen noemen. Want iedere 

uitspraak wordt ingeleid met de 
woorden: Ik geloof met een volkomen 
geloof dat ... ani ma ’am in be-èmoenáh 
shlemá shè ... Artikel twaalf zegt 
bijvoorbeeld: “Ik geloof met een volko-
men geloof, dat de Mashiach zéker zal 
komen en al kan hij ook lang uitblijven, 
ik verwacht iedere dag zijn komst”. Nu, 
dat kunnen wij van Christenen voor 
Israël volmondig beamen.

De inleidende formule 
We gaan kijken naar die woorden 
waarmee ieder artikel wordt ingeleid. 
Die zijn voor ons dichter bij huis dan 
we zouden denken. Ani ma ’amin... ik 
geloof. De stam van dit werkwoord 
luidt: amán. De passieve vorm van het 
werkwoord is: nè ’èmán. Die betekent: 
zich als betrouwbaar bewijzen, blij-
ven bestaan. Een andere vorm van dit 
werkwoord is: leha ’amin. Die betekent: 
geloven, ook: vertrouwen. Vandaar 
ani ma ’am in, ik geloof. De stam 
amán ligt ook ten grondslag aan het 
woord èmoenáh. Dat betekent: geloof, 
betrouwbaarheid.
Als het over God gaat, vertalen we het 
woord met ‘trouw’. Psalm 98 vers 3: Hij 
heeft gedacht aan zijn goedertieren-
heid, en aan Zijn trouw jegens het huis 
Israëls. 

De stam op zich kun je ook uitspre-
ken als – en nu komen we op zeer 
bekend terrein – améén. En daar komt 
ons woord ‘amen’ te voorschijn. Het 
Hebreeuwse améén betekent: zéker! 
Het komt zowel positief alsook nega-
tief voor. Er wordt ook een vervloeking 
mee bevestigd, zoals bijvoorbeeld in 
Deuteronomium 27:15. Een positief 
gebruik vinden we in Psalm 106:48: 

“Geloofd zij de Here, de God Israëls (...) 
en al het volk zegge: Amen. Halleluja!” 
Ook in het Joodse gebedenboek komt 
améén veelvuldig voor. “Dat het gebed 
en het smeken van heel Israël bij hun 
Vader in de hemel aangenomen mag 
worden; zegt nu: Améén ... ve-imróe 
améén.” En misschien heeft u wel eens 
die Oost-Europese uitspraak gehoord: 
oméin ve-oméin ... amen, ja amen! Het 
is duidelijk: we staan dichter bij elkaar 
dan wel wordt gedacht. 
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‘Ik geloof met een volkomen 
geloof, dat de Mashiach zéker  
zal komen en al kan hij ook  
lang uitblijven, ik verwacht 
iedere dag zijn komst.’

Genesis 25-28

Afstammelingen 
van Isaak
Genesis 25:19: “Isaak de zoon van Abra-
ham; Abraham verwekte Isaak.” Dit 
lijk dubbelop. De laatste drie woorden 
hoeven er niet bij. In de Thora staat 
echter geen woord te veel. 

Bijbelverklaarder Rasji wijst erop dat 
boze tongen beweerden dat Isaak de 
zoon van Abimelech was omdat Abra-
ham en Sara tientallen jaren getrouwd 
waren zonder één kind te krijgen. 
Maar na haar verblijf bij Abimelech 
werd Sara daarna wel zwanger (Gene-
sis 20-21). Daarom gaf God aan Isaak 
dezelfde gelaatstrekken als Abraham, 
zodat ieder zou zeggen: zie je wel! 
Isaak is de zoon en Abraham is zijn 
vader. Zelfs de boze tongen moesten 
dat toegeven!

Genesis 25:21: “Isaak bad vurig tot de 
Heere in het bijzijn van zijn vrouw, 
want zij was onvruchtbaar.” Elie Wiesel 
zegt bij dit vers treffend: “Isaak wist 
het leed van zijn binding op de berg 
Moria te transformeren tot liefde en 
gebed in plaats van rancune en vloek. 
Zijn loon? De tempel zou gebouwd 
worden op Moria en niet op Sinaï!”

Rabbi Eliezer vermeldt: na twintig jaar 
nam Isaak zijn onvruchtbare vrouw 
Rebekka mee naar de berg Moria, de 
plaats waar hij gebonden werd en 
waar de ram in zijn plaats geofferd 
werd. Hij bad namens haar dat ze 
zwanger zou worden en de Heilige 
God, gezegend is Hij, werd door hem 
bewogen en liet zich verbidden. Een 
prachtige les: op de plaats en op 
grond van het plaatsvervangend offer, 
verhoort God de smeekbeden van zijn 
kinderen!

Genesis 25:24: “Zie er was een twee-
ling in haar schoot.” Tweeling is in het 
Hebreeuws: tomiem. Maar bij Ezau en 
Jakob is het woord onvolledig geschre-
ven: de letters alef en jod ontbreken. In 
Genesis 38:27, waar het gaat over Perez 
en Zerah, staat het woord tomiem wel 
volledig geschreven: met alef en jod. 
Reden? Bij Perez en Zerah gaat het 
over twee rechtvaardigen, maar bij 
Ezau en Jakob gaat het om slechts één 
rechtvaardige. In het ontbreken van 
letters zit dus een hint!

Genesis 27:34: “Ezau gaf een zeer 
luide en bittere schreeuw.” De 
Midrasj, rabbijnse Bijbeluitleg, stelt: 
Jakob liet Ezau vreselijk huilen. Jakob 
kreeg dit eeuwen later terug in de 
stad Susan toen zijn afstammeling 
Mordechai een bittere en luide 
schreeuw liet horen (Ester 4:1).  
Les: wat je zaait, zul je ook oogsten.

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

Maimonides’ geloofsbelijdenis
Eén van de verschillen tussen het Jodendom en het christendom is dat aan Joodse zijde  

nauwelijks sprake is van dogma’s. Het christendom kent er een aantal. Het woord heeft  
een wat negatieve bijklank door het begrip ‘dogmatisch’. Een dogmatisch ingesteld iemand  

houdt niet van relativeren en trekt zich al snel terug op leerstellingen.

Een standbeeld van Maimonides in zijn geboorteplaats Cordoba in Spanje.
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In onze kerk, de First Baptist Church, houden we 
vast aan deze Bijbelse waarheid, omdat we weten dat 
ontmoeting en een gemeenschap essentieel zijn voor 
onze geestelijke groei en volwassenheid. Daarom zijn 
de familieweekenden zo belangrijk voor ons.

In de afgelopen tien jaar ongeveer, nemen we elke 
zomer een weekend de tijd voor de gezinnen uit onze 
kerken uit het hele land om samen te komen, net als de 
gelovigen uit Handelingen 2. Ieder jaar komen ongeveer 
driehonderd vaders, moeders, zonen en dochters uit 
Jeruzalem, Bethlehem, Jericho en elders bijeen voor 
dit familieweekend. Het is een tijd voor ontmoeting 
van broeders en zusters in de Heere, om met elkaar te 
delen in de liefde voor Jezus die we gemeenschappe-
lijk hebben. Om samen brood te breken, te eten en te 
ontspannen en om samen God te loven.

Weg van stress en strijd
“Voor ons is de conferentie een bijzonder verwenmo-
ment, iets buitengewoons”, vertelt mevrouw Nareman, 
een van de deelnemers. “We zijn niet gewend om uitstap-
jes te maken of erop uit te trekken voor een dagje weg. 
Dus als we het doen, is het een tijd die we koesteren, een 
tijd die God gebruikt om tot ons hart te spreken.”

Het leven voor de christenen in Bethlehem is vaak niet 
makkelijk. “De conferentie,” legt Nareman uit, “helpt 
onze familie om even weg te komen van de stress en 
de strijd van het dagelijks leven en om ons te focussen 
op het aanbidden en liefhebben van God. Je kan alles 
achterlaten. Drie dagen lang gaat het alleen om je gezin 
en om God. We kunnen leren, bidden, lofprijzen zonder 

dat iets ons afleidt. En God heeft die al vaker wonderlijk 
gebruikt om mij dichter bij Zijn hart te brengen.”

Een band opbouwen
Door de familieweekenden, kunnen Nareman, haar 
man en hun kinderen zich verheugen in een rijkere en 
diepere relatie met God. Maar spirituele groei is niet 
het enige waarvan dit gezin profiteert. “Alle families 
die in de First Baptist Church komen, kennen elkaar. 
Door de jaren heen zijn we vrienden geworden. Maar 
het was pas echt tijdens het familieweekend dat ik de 
kans kreeg om een diepe en betekenisvolle band met 
mijn broeders en zusters op te bouwen.”

Het getuigenis van Nareman en haar gezin is niet 
ongebruikelijk. Steeds weer zien we Gods genade 
van groei, van het samenbinden van mensen en het 
nieuwe energie geven aan gezinnen tijdens deze week-
enden met andere gelovigen.

We willen dat alle families in onze kudde mee kunnen 
doen met het familieweekend, ongeacht hun finan-
ciële mogelijkheden. Met uw hulp kan Nareman en 
haar gezin, en heel veel andere families mee naar deze 
conferentie.

»  Helpt u mee de benodigde financiën bijeen te bren-
gen? Uw bijdrage voor zomerkampen is welkom op 
NL38 ABNA 0529 310 252 van Christenen voor Israël 
met de vermelding ‘zomerkampen 2019’.
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Zion’s Club steunt de  
kinderen van Israël

In 1996 vierde Jeruzalem een bijzondere 
verjaardag. De stad bestond dat jaar maar 
liefst drieduizend jaar! In dat jaar richtte 
Christenen voor Israël de Jeruzalem 
3000club op. Een club voor vaste dona-
teurs voor een aantal projecten in Israël 
waarmee we kinderen in Israël ondersteu-

nen met praktische hulp, een opleiding en 
Bijbels onderwijs.
In de afgelopen jaren konden we zo dank-
zij uw steun prachtige projecten steunen. 
Duizenden kinderen leerden meer over 
hun geloof en over de Bijbel. Honderden 
kinderen in de achterstandswijk van 
Jaffa kregen perspectief op een betere 
toekomst.

Vanaf dit jaar krijgt de Jeruzalem 
3000club een nieuwe naam: de Zion’s 
Club, geïnspireerd door Psalm 51:20: 
“Doe wel aan Sion naar uw welbehagen, 
bouw de muren van Jeruzalem.” Het doel 
blijft hetzelfde: de kinderen van Israël 
steunen die dat het hardst nodig hebben. 
De Zion’s Club is geen chique club voor 
een enkeling, maar het is een groep van 
bewogen christenen in Nederland die van 
Israël houden.

»  Doet u mee? Bij deze krant treft u een 
bijlage aan met meer informatie over de 
Zion’s Club. Folder niet gevonden? Kijk 
dan op cvi.nl/zionsclub.

Oekraïne en Jaffa Instituut 
De zomer is bij uitstek de periode in het jaar om 
tijd voor ontspanning in te ruimen. Maar voor 
mensen in de armoede zit dat er niet in. Daarom 
organiseren ook allerlei Joodse organisaties in 
Oekraïne en het Jaffa Instituut in Israël zomerkam-
pen voor kinderen. Zodat ouders kunnen werken 
en hun baan niet op de tocht staat als de kinderen 
een lange zomer thuis zijn, en zodat kinderen een 
gezellige tijd hebben en niet gaan rondhangen op 
straat – waardoor kinderen anders extra kwetsbaar 
zijn om op het verkeerde pad terecht te komen. 
Ook deze kinderen helpen we.

Foto: First Baptist Church

Tijd van ontspanning en ontmoeting  
voor Arabische christenen

Het Bijbelboek Handelingen geeft ons een beeld van hoe de allereerste kerk eruitzag en hoe men samenkwam  
in een nauw verbonden eenheid. “En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk;  

(...) en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud  
van hart en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk” (Handelingen 2: 44,46).

Vrijwilligerswerk bij Hineni

Vele handen maken licht werk
Bij Hineni in Jeruzalem geldt niet alleen 
‘vele handen maken licht werk’, maar ook 
‘hoe meer zielen, hoe meer vreugd’. Wie als 
vrijwilliger in de gaarkeuken van Hineni 
komt helpen, zal dat zeker ervaren.

Hineni kan ook dit najaar vrijwilligers 
goed gebruiken. Aardappels schillen, 
groentes snijden, schoonmaakwerkzaam-
heden, afwassen. Taken die iedereen 
prima kan doen. Uw hulp bij deze taken is 
zeer waardevol. Maar zeker net zo belang-
rijk is, dat de bezoekers van de gaarkeuken 

mogen ervaren dat er mensen uit het 
buitenland komen helpen. Daarin erva-
ren deze bezoekers dat zij ertoe doen, dat 
ze gezien worden en een helpende hand 
wordt geboden.

»  Wilt u helpen, laat het vooraf weten. Dat 
is noodzakelijk voor de planning. U bent 
welkom voor enkele dagen, maar kom 
gerust voor langere tijd. Stuur ruim op tijd 
een e-mail (in het Nederlands) naar Benja-
min Philip via hineni@netvision.net.il om 
uw komst van te voren af te spreken.

Foto: iStock
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‘Raketten dankzij Iran’
De leiders van Hamas in de Gaza- 
strook zijn duidelijk in hun woorden 
naar hun vrienden toe. In een speech 
bij Al Aqsa-tv (de Hamaszender in de 
Gazastrook) zei leider Sinwar dat de 
Grad- en Fajrraketten die afgevuurd 
konden worden op Israël geleverd 
zijn door Iran of lokaal zijn gemaakt 
met financiële en technische hulp 
van Iran. “Zonder de hulp van Iran 
(...) zouden we deze capaciteiten niet 
hebben. Onze [Arabische] natie heeft 
ons in moeilijke momenten alleen 
gelaten, terwijl Iran ons steunde met 
wapens, materiaal en kennis.”

Thorarol schrijven op 
Massada

Het was al even geleden dat er een 
Thorarol werd geschreven op deze 
plek, tenminste tweeduizend jaar. Nu 
de synagoge op Massada, een hoog 
fort dat uitkijkt over de Dode Zee, 
herbouwd is, gaat een schrijver een 
nieuw Thorarol schrijven op deze 
plek. De rol bestaat straks uit 304.805 
letters. Wie wil kan letters, zinnen of 
tekstdelen ‘kopen’. Daarmee kan je 
een geliefde, familie of vrienden eren 
of herdenken en tegelijk bijdragen 
aan het erfgoed, het doorzettingsver-
mogen, het lef en de toewijding van 
het Joodse volk. | Foto: Flash90

Betrapt voor geld  
witwassen 
Geruchten genoeg, maar nu ook daad-
werkelijk vastgesteld: een Hamasver-
tegenwoordiger van de Palestijnse  
Autoriteit is betrapt op fraude, corrup- 
tie en het witwassen van geld. Het 
gaat om Mahmoud Al-Habash, opper-
rechter in het shariagerechtshof in de 
Palestijnse Autoriteit en adviseur van 
Abbas. Hij heeft nepbedrijven opge-
richt waarmee geld werd witgewassen 
en vervolgens overgemaakt van Dubai 
naar Maleisië, waar Hamas actief is.

Extra waterleiding

Israël gaat een vierde waterleiding 
aanleggen naar Gaza. Het leger zal 
zorgen voor de beveiliging tijdens de 
bouwactiviteiten. Israël meent dat 
de bevolking van Gaza recht heeft op 
drinkwater en dat de meeste inwo-
ners helemaal geen oorlog met Israël 
willen. | Foto: Flash90
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Na de belofte van God dat er weer 
wijngaarden geplant zullen worden 
in Samaria en dat Israël daarvan de 
vruchten zal plukken, roept de Heere 
de wereld toe om met vreugde te jube-
len over wat er met Zijn volk gebeurt: 
“Juich om het hoofd van de heidenvol-
ken” (vers 7). Je zou er bijna overheen 
lezen, maar hier staat dus dat Israël het 
hoofd van de naties is.

Redenen
En dat is natuurlijk ook zo, als je erover 
nadenkt. Niet omdat ze het grootst is 
of het sterkst, maar om andere rede-
nen. Ik zal er een paar noemen: God 
heeft Israël zelf geschapen (Jesaja 43:7). 
Hij heeft het uit alle volken uitverko-
ren om Zijn knecht te zijn in de plan-
nen van God met de wereld. Israël is de 
getuige van God (Jesaja 44:8). De Bijbel 
is door Joodse handen geschreven. 
Welke profeet of apostel je ook noemt, 
het zijn allemaal kinderen van Israël. 
God heeft Israël de verbonden gegeven 
en de beloften en de eredienst. Onze 
lofprijzing put uit de rijke traditie van 
de psalmen en hymnen van Israël en 
voordat wij wisten wat een eredienst 
was, zong Israël al de lof aan God in de 
tempel. Israël heeft van God zijn eigen 
erfdeel gekregen om daar te wonen en 
Hij zelf woont daar voor eeuwig in het 
midden van Zijn volk (Ezechiël 43:7). 
Het koninkrijk van God wordt opge-
richt in het land Israël en Jeruzalem 
zal de hoofdstad zijn van de nieuwe 
wereld en niet in de laatste plaats is de 

Messias geboren uit Israël. Christus is 
de Zoon van Abraham en de Zoon van 
David. De Koning van de Joden is de 
overste van alle koningen van de aarde. 
Daaraan ontleent Israël dus de titel 
‘hoofd van de volken’.

Zegenen
God vertelt Zijn volk dat Israël die po-
sitie niet alleen maar mag koesteren 
maar ook moet gebruiken om de we-
reld te zegenen. En dat doet het ook. 
Het is een licht voor de volken! Jezus 
zelf zegt dat het heil uit de Joden is. 
Fysiek is dat zo. De profeet Jesaja zegt 
dat Israël in de toekomst de wereld 
met zijn vruchten zal vullen en dat is 
al zichtbaar (Jesaja 27:6). Wie Israël 
zegent, zal ook zelf gezegend worden. 
Die belofte aan Abram staat nog steeds 
en werkt ook nog steeds. Maar ook 
geestelijk: zonder Israël geen Bijbel en 
geen Messias. God had het anders kun-
nen doen, maar Hij doet het zo. Israël 
is de bedding van de verlossing van de 
wereld.

En daarom geeft God de volken de 
raad om met blijdschap over Israël, het 
hoofd van de volken, te jubelen en te 
juichen als zij zien dat Israël terugkeert 
uit de ballingschap. God is bezig met 
Zijn volk grote dingen te doen en dat 
belooft wat. Dat belooft zelfs alles! 

Wie de Joodse commentaren leest op 
Jeremia, zal tegenkomen dat sommige 
rabbijnen een andere vertaling kiezen: 
“Juicht vanaf de top van de volken”. 
Dat betekent dat Israël zijn getuigenis 
moet laten horen op alle plaatsen, zelfs 
vanaf de toppen van de bergen, maar 
zeker ook op de belangrijke plaatsen 
van de volken. En dat is wat de ambas-
sadeur van Israël deed.

Jeremia 31 – deel 2
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Vorige maand sprak Danny Danon, de Israëlische ambassadeur bij de Verenigde Naties,  
de vergadering van de VN toe en hij hield daarbij Gods woord omhoog.  

We leven in profetische tijden!
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kort nieuws

Toegang Jeruzalem 
dicht
Wie vanaf half juli Jeruzalem binnen-
rijdt, zal waarschijnlijk op verkeer-
schaos stuiten. De doorgaande 
wegen tussen de harpbrug en het 
Jerusalem Convention Center zijn 
dicht. En dat niet voor een paar 
dagen of weken. Naar verwachting 
duren de werkzaamheden drie jaar. 
Maar als de werkzaamheden klaar 
zijn, moet je veel makkelijker de stad 
in kunnen rijden dan tot nu toe het 
geval was.

Vliegende auto

Het is geen grap, er is echt een Israë-
lisch bedrijf, NFT Inc., dat een design 
heeft onthuld voor een vliegende 
elektrische auto. De vliegende auto 
moet een oplossing zijn voor de heli-
kopter die vooral door rijke zaken-
mensen wordt ingezet om het drukke 
autoverkeer te omzeilen. Na een 
stukje vliegen – maximaal 550 kilome-
ter met een snelheid van 160 tot 240 
kilometer per uur – kun je landen, de 
vleugels inklappen om daarna verder 
te rijden met je auto. Het prijskaartje 
ligt tussen de twee tot drie ton. | Foto: 

NFT

Mijnen ruimen
De Jordaanvallei is meestal een schit-
terend gebied waar rust de boven-
toon voert. Maar in de maand mei 
was dat wel anders. Het Israëlische 
leger was druk bezig met het ruimen 
van mijnen in het gebied. Die werden 
in de jaren zestig en zeventig gelegd 
om terroristen tegen te houden. Het 
leger wil nu dat de grensstreek veilig 
is voor toeristen. Veel christelijke 
toeristen willen namelijk de kloos-
ters in deze streek bezoeken, maar 
kunnen dat niet vanwege de gevaar-
lijke landmijnen.

Vredesaap gevangen

Een bij een non in Libanon wonend 
aapje had zin in een kijkje bij de 
buren. Het dier nam de benen en 
keek letterlijk over zijn eigen grens 
heen bij buurman Israël. De schuwe 
aap werd een vredesbemiddelaar 
omdat Israel en Libanon zich samen 
inspanden het dier weer terug te 
brengen. | Foto: Wikimedia Commons

Het Israëlische bedrijf SodaStream 
biedt een duurzaam alternatief voor 
koolzuurhoudende drank en is op 
het gebied van huisgemaakt bruiswa-
ter wereldwijd marktleider. Met een 
SodaStream-toestel maak je van kraan-
water bruisend water en zijn plastic 
wegwerpflessen overbodig. De inten-
siteit van de bubbels bepaal je zelf. 
SodaStream is actief in 46 landen en 
heeft zowel zijn fabriek als hoofdkan-
toor in Israël. In 2017 werden wereld-
wijd 3,5 miljard plastic flessen bespaard 
dankzij SodaStream. 

Allemaal gelijk
De SodaStream-fabriek bevindt zich in 
de Negevwoestijn, op 22 kilometer van 
de grens met Gaza, en biedt werk aan 
meer dan 2100 mensen van verschil-
lende afkomst en religie, waaronder 
Israeli’s, Palestijnen, bedoeïenen en 
nieuwe immigranten.
In 2015 sloot SodaStream zijn fabriek 
in Mishor Adumim, een Israëlische 
nederzetting in betwist gebied, om 
naar een grotere fabriek in de Nege-
vwoestijn te verhuizen. Door deze 
verhuizing verloren vijfhonderd Pales-
tijnse werknemers hun baan. Na een 
strijd van zestien maanden met de 
Israëlische bureaucratie, slaagde het 
bedrijf erin om vergunningen te krij-
gen voor de Palestijnse arbeiders om in 
de nieuwe fabriek te komen werken. 
Het bedrijf staat voor ‘we zijn alle-
maal gelijk’ en ‘bij ons bestaan geen 
conflicten’ en die boodschap dragen 
ze wereldwijd uit. Zo drukt het 
bedrijf sinds kort de Israëlische vlag 
af op de vijftig miljoen producten 
die jaarlijks worden verkocht. “Het is 
onze boodschap voor een vreedzaam 
samenleven”, vertelt Tamara Kroon, 
marketingmanager Benelux. “Een 
toekomst van hoop.” 
Om te zorgen voor optimale werkom-
standigheden is er een synagoge en 
zijn er vier gebedsruimten voor zowel 
mannelijke als vrouwelijke islamtische 
werknemers. Tamara is net terug van 
een werkbezoek in Israël. “Ik was er 

tijdens de ramadan en bij een van de 
iftarmaaltijden (de maaltijd die tijdens 
de ramadan direct na zonsondergang 
wordt genuttigd) in de fabriek. Joodse, 
Arabische en Palestijnse medewerkers 
maakten er samen met hun gezinnen 
een groot feest van. Het was indruk-
wekkend. Dan is het bijna niet voor 
te stellen wat er op politiek gebied 
gaande is.”

Frisse blik
Buiten de gebaande paden denken 
en SodaStream zijn twee handen op 
dezelfde buik. Zo helpt het bedrijf de 
bedoeïenen in de Negevwoestijn, de 
meest achtergestelde gemeenschap 
van Israël. Werkloosheid en armoede 
is er het hoogst, met slechts 24 procent 
van de bedoeïenenmannen en 56 
procent van de vrouwen die werken, 
en een armoedecijfer van meer dan 
55 procent. De plaatsen in de Negev 
waar de bedoeïenen wonen, staan als 
laagste beoordeeld op de sociaal-eco-
nomische ranglijsten van Israël. De 
SodaStream-fabriek bevindt zich naast 
Rahat, een van de grootste bedoe-
ienendorpen, en zorgt voor werkgele-
genheid voor de lokale gemeenschap.
Tamara: “Voor de bedoeïenvrouwen 
die niet buiten hun dorp mogen 
werken, geven we de mogelijkheid 
in hun buurthuis te werken, om hen 

op deze manier aan te moedigen in 
een vertrouwde omgeving te werken, 
tijdens uren die hen uitkomt, zodat 
zij hun familieverplichtingen kunnen 
nakomen. Wij houden toezicht, 
ondersteunen de vrouwen en leveren 
dagelijks de materialen voor de werk-
zaamheden.”
Vlakbij de fabriek is ook een gevange-
nis. Afgelopen jaar opende SodaStream 
hier een afdeling om de gevangenen te 
laten werken en ze een kans te bieden 
na vrijlating opnieuw in de samenle-
ving te integreren. SodaStream betaalt 
de volgens het gevangenisreglement 
hoogst toegestane lonen, alsook 
extra beloningen. Tamara Kroon: “De 
samenwerking is een succes. Inmiddels 
zijn vier ex-gevangenen bij ons in vaste 
dienst. Zij ontvangen hetzelfde salaris 
als onze andere medewerkers. Eén van 
hen is zelfs manager.”

Nieuwe generatie
En ten slotte, in de lijn van de voort-
durende inspanningen om zoveel 
mogelijk mensen deel te laten uitma-
ken aan het SodaStream-werkproces, 
opent SodaStream in september een 
tweetalige kinderdagopvang. “In 
het Hebreeuws en Arabisch zullen 
kinderen van een tot drie jaar dage-
lijks samen spelen om zo hopelijk 
de volgende generatie van vrede en 
verdraagzaamheid te zijn”, vertelt 
Tamara. 

In een wereld waar het soms lijkt alsof 
het alleen nog maar om de commercie 
gaat, laat SodaStream zien dat het ook 
anders kan. Dat commercie heel goed 
samen kan gaan met milieubeheer, dat 
er een pad is weg van sociale proble-
men en conflictsituaties. SodaStream is 
niet alleen een voorbeeld voor ons alle-
maal, maar laat zien dat alles mogelijk 
is, elke dag weer. Dat geeft hoop voor 
een betere wereld.

juli - augustus 2019 | israël aktueel

Foto’s: Sodastream

De fabriek van vrede
Op 22 kilometer van de grens met Gaza worden vrede en coëxistentie gevierd om hoop  
te verspreiden voor een betere toekomst in de regio. “Het lijkt in het Midden-Oosten  
dat samenwerken complex en moeilijk is. In mijn bedrijf werken Israëli’s en Palestijnen  

dagelijks zij aan zij. Het is de hoogste tijd dat leiders – aan beide kanten – zich gaan  
focussen op de mensen, in plaats van op het confllict’, aldus Daniel Birnbaum,  

directeur van SodaStream.
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Expeditie Israël is een echt succes! Bent u al op expeditie geweest? U bent 
van harte welkom, ook voor een tweede – of derde – keer! Onze gastheren en 
-vrouwen staan voor u klaar, maken u wegwijs in ons centrum en in de ten-
toonstelling, en schenken u graag een kopje koffie of thee in.

Er zijn al enorm veel bezoekers geweest, en ook een groot aantal groepen om ‘op expedi-
tie’ te gaan in het Israëlcentrum: schoolklassen, vrouwen- en mannenverenigingen, zon-
dagscholen en families. Ook de komende tijd verwachten we nog veel groepen. Mocht 
u nog een uitje zoeken om met de familie of de kerk te doen, dan is Expeditie Israël zeer 
geschikt! Het is leuk voor jong en oud. Wel als groep vooraf opgeven via cvi.nl/expeditie.

Praktische informatie
Expeditie Israël is dagelijks van 10.00 tot 16.00 uur te bezoeken in het Israëlcentrum aan 
de Henri Nouwenstraat 34 in Nijkerk. Op zon- en feestdagen is de expositie gesloten. U 
kunt in het Israëlcentrum ook de kunstexpositie van Wiert Douglas bezoeken, Israël-
producten shoppen in de winkel van het Israël Producten Centrum en genieten van een 
gratis kopje koffie of thee. Meer informatie over de tentoonstelling op cvi.nl/expeditie. 

Enkele reacties van bezoekers
•   “Erg mooie presentatie van het land Israël.”
•   “Een eerste reis naar Israël is zo indrukwekkend en bijzonder, wat fijn dat er een plek 

is om ‘bijna’ Israël weer te ervaren ...”
•   “Indrukwekkend en verdiepend.” 
•   “Zoveel beeldmateriaal en uitleg, mooi in beeld gebracht, het neemt je mee.” 
•   “Wat prachtig! Erg leuk om de expeditie met de kinderen te doen als voorbereiding op 

onze reis naar Israël.” 
•   “Mooie tentoonstelling, de kinderen vonden het verkleden super en de 3D-film wilden 

ze wel blijven kijken!” 

31 augustus in Nijkerk

Feest: de allereerste Tov!Clubdag
31 augustus 2019 wordt de tofste dag van het 
jaar! Het is namelijk de dag van de allereerste 
nationale Tov!Clubdag. En die mag je echt 
niet missen! Het is dé kans om een ritje te 
maken op een kameel, professor Horowitz 
van het stripboek Tel Israël te ontmoeten, 
een Israëlische dans te leren, een hilarische 
speurtocht te doen en nog veel meer. 

‘Bestemming onbekend’ is het thema van de dag. 
In de Bijbel lezen we dat Abraham door de Heere 
God werd geroepen om zijn land te verlaten. 
Abraham wist toen niet waar hij terecht zou 
komen, maar hij vertrouwde op God en luisterde 
naar Gods stem. De Tov!Clubdag zal gaan over 
de bijzondere bestemming van Abraham.

Wat je kunt verwachten
De dag begint om 10.30 uur en is om 15.30 weer 
afgelopen. Het programma is in een speciale 
grote tent naast het Israëlcentrum. We gaan 
een knotsgek spel doen, samen zingen en naar 
een Bijbelverhaal luisteren. Ook hebben we 
allerlei leuke workshops. Ondertussen kan 
iedereen die wil een ritje maken op een echte 
kameel! We zorgen tussen de middag voor een 
lekkere lunch.

Opgeven is nodig. Het kan op www.tovclub.nl/
clubdag. Het is voor kinderen van groep 5 tot 
en met 8 en de deelname is gratis. Kom jij ook 
met je vriendjes en vriendinnetjes? We zien er 
naar uit je te ontmoeten!

Tot 31 augustus te bezoeken in Nijkerk

‘Expeditie Israël’ een echte aanrader 

Interview

Jaap Bönker over de 
voorwerpen in de expositie
In de tentoonstelling Expeditie Israël zijn verschillende voorwerpen uit 
de tijd van de Bijbel te zien. Deze voorwerpen zijn in de loop van de  
tijd verzameld door Jaap Bönker van de Bijbelse Cultuur Stichting.  
De voorwerpen zijn afkomstig uit Israël en zijn buurlanden. We stelden  
Jaap een paar vragen over zijn bijzondere verzameling. 

Hoe ben je ertoe gekomen Bijbelse  
voorwerpen te gaan verzamelen?
“Het is rond 1990 begonnen. Ik had toen 
wat op een markt gekocht. Ik weet niet 
eens meer wat. Toen ik het in Nederland 
liet zien wilde iedereen de achtergrond 
van het voorwerp weten. Ik realiseerde mij 
toen dat ik voorwerpen kon gebruiken om 
het ‘verhaal in het verhaal’ te verduide-
lijken. Vanaf toen besteedde ik op iedere 
reis naar het Midden-Oosten een dag aan 
het zoeken naar voorwerpen. Samen met 
een vriend die in Israël woont, heb ik veel 
markten bezocht. Ik kwam ook in contact 
met verschillende Arabieren die voor mij op 
zoek gingen en bij de volgende reis lagen 
die voorwerpen dan klaar!”

» Lees verder op pagina 21
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Jan Quintus Zwart | Foto: Holland-Koor

6 oktober

Israëlzondag 2019
Dit jaar is zondag 6 oktober de inmiddels voor velen bekende Israëlzondag in de 
kerken. Een uitstekende kans om als gemeente in het bijzonder stil te staan bij 
onze verbondenheid als christenen met het Joodse volk. 

U kunt aan deze Israëlzondag op verschillende wijze invulling geven. Enkele suggesties:
•  Deel deze krant, Israël Aktueel, uit: reserveer tijdig via cvi.nl/israelzondag.
•  Draag gebedspunten aan bij u voorganger. Christenen voor Israël heeft een gebedsbrief 

(cvi.nl/gebed) die hierbij kan helpen, maar ook voor in deze krant vindt u op pagina 2 
elke maand gebedspunten.

•  Houd een collecte voor een 
project in Israël: bijvoorbeeld 
voor de armen die aangewezen 
zijn op voedselpakketten en gaar-
keukens, of voor de inmiddels 
hoogbejaarde overlevenden van 
de Holocaust.

•  Attendeer uw voorganger op de 
preekschets die Christenen voor 
Israël beschikbaar stelt. Deze zal 
in de nazomer verschijnen op  
cvi.nl/israelzondag.

Reserveer de datum alvast: 26 oktober

Jubileumconcert in De Doelen
Ter gelegenheid van Jan Quintus 
Zwarts 35-jarig jubileum als diri-
gent vindt er op zaterdag 26 ok-
tober een groots jubileumconcert 
plaats in De Doelen in Rotterdam, 
in samenwerking met Christenen 
voor Israël.

Dit concert is met medewerking 
van Zwarts koren waaronder ook 
het koor Looft den Heer uit Notter 
en het Holland-Koor. Ook het 
Hineni Symfonie Orkest verleent 
zijn medewerking, evenals diverse 
solisten. Er is een collecte voor het 
Jaffa Instituut.

Toegangskaarten
Voorverkoop van kaarten via de 
koorleden t/m 15 september (€ 25,-) 
of via De Doelen: www.dedoelen.nl 
(€ 29,50)

Zing mee voor Israël
Zing met ons mee en verhoog de Naam van de God van Israël. Zegen zijn volk met een 
gift in de collecte voor een project in Israël. Dat is het idee van Zingen voor Israël, vrij 
toegankelijke, feestelijke koor- en samenzangavonden van Christenen voor Israël.

Zaterdag 28 september in Nieuwleusen
Vanaf 19.15 uur gaan we van start in De Voorhof aan de Burg. Mulderlaan 1. U kunt hier 
onder meer genieten van een gezamenlijk optreden van chr. mannenkoor Staphorst 
en chr. mannenkoor Asaf uit Dedemsvaart onder leiding van Peter Bos. Verder treedt 
gospelkoor Response uit Zwolle voor u op onder leiding van Bert Bootsma. Overige 
muzikale medewerking is in handen van Judith Koedoot op piano en Harry Hamer op 
het orgel. De opening van de avond is in handen van ds. G.A. Trouwborst. Er zal ook een 
korte meditatie zijn.

Woensdag 2 oktober in Bodegraven 
Vanaf 19.45 uur bent u van harte uitgenodigd in de Dorpskerk aan de Oude Markt 1. Hier 
treden chr. mannenkoor Con Forza en Jong Forza uit Woerden voor u op onder leiding 
van Willem Nijhof, evenals de prot. chr. zangvereniging Revival uit Bodegraven onder 
leiding van Henk Hilgeman met begeleiding van Ad van Pelt op het orgel. De opening is in 
handen van ds. C.J. Overeem en ds. Willem J.J. Glashouwer verzorgt de meditatie.

Vrijdag 8 november in ’s-Gravenzande 
U bent vanaf 19.45 uur van harte welkom in de Dorpskerk aan de Langestraat 34. Vocal-
group Voice uit Rotterdam onder leiding van Martin Mans en chr. jong mannenkoor 
Jubilate uit Ridderkerk onder leiding van Lennert Knops treden hier voor u op. Overige 
muzikale medewerking wordt verzorgd door Maria Knops op de harp en Martin Mans 
en Lennert Knops op het orgel. Ds. A.C. Verweij zal de avond openen. Ds. Willem J.J. 
Glashouwer verzorgt de meditatie.

Christelijk jong mannenkoor Jubilate treedt op in ’s-Gravenzande. | Foto: Cees van de Wal

Christenen voor Israël organiseert op donderdag 26 september een excursie naar 
Joods Deventer. De excursie neemt u mee langs het Joodse verleden van de stad De-
venter en staat in het bijzonder stil bij het leven van Etty Hillesum. 

Etty was een jonge Joodse vrouw die opgroeide in Deventer. Tijdens de Tweede Wereld-
oorlog weigerde zij onder te duiken en ging ze vrijwillig naar Westerbork om daar hulp 
te bieden. Ze hield een dagboek bij over haar persoonlijke ontwikkeling en de Joden-
vervolging. De excursie start in het Etty Hillesumcentrum en wordt afgesloten met een 
wandeling door Joods Deventer.

»  Deelname kost € 25,- inclusief lunch. De excursie begint om 11.00 uur en is rond 
15.00 uur afgelopen. Aanmelden kan via cvi.nl/excursies of 033-2458824.

Harpiste Maria Knops treedt op in ’s-Gravenzande

Donderdag 26 september

Excursie naar het Deventer  
van Etty Hillesum

Foto: Flash90
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Veel redenen om het Israëlcentrum te bezoeken

Een zomer vol activiteiten
Sommige mensen denken nog steeds dat het Israëlcentrum een kantoorgebouw is. Maar er is hele jaar door juist 
van alles te beleven! Beleef een uniek dagje uit in het Israëlcentrum: een stukje Israël in Nederland.

Naast de zomertentoonstelling Expeditie Israël en de kunstexpositie Licht en Leven zijn er deze zomer nog meer 
activiteiten in het Israëlcentrum. Aanmelden noodzakelijk: cvi.nl/zomer of 033-2458824.

Een leuk en makkelijk dagje uit  
naar Nijkerk 

Op ‘expeditie’ naar 
het Israëlcentrum
We krijgen regelmatig berichten als ‘we willen graag 
naar het Israëlcentrum komen, maar we hebben geen 
vervoer’. We zouden Christenen voor Israël niet zijn als 
we daar niks op zouden bedenken!

Met ‘Expeditie Israëlcentrum’ kunt u in uw eigen provin-
cie in 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! 

Handig om te weten
1.  Meerijden kost E 15,- (ongeacht de opstapplaats) en 

met soep, koffie en thee in het Israëlcentrum.

2.  Aankomst in het Israëlcentrum rond 11.30 uur, vertrek 
rond 15.30 uur.

3.  U heeft de mogelijkheid om naast de zomertentoon-
stelling Expeditie Israël ook de kunstexpositie Licht en 
leven van Wiert Douglas te bekijken en een bezoek te 
brengen aan de Israëlwinkel.

4.  De precieze opstaplocatie krijgt u te horen in de 
bevestiging na uw aanmelding.

Overzicht buslijnen 

Maandag 1 juli  
    Groningen: Winschoten – Appingedam –  

Groningen-Noord – Groningen-Zuid/Haren 

Dinsdag 2 juli  
    Zuid-Holland: Katwijk/Noordwijk – 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 kan via cvi.nl/israelcentrum of 
033-2458824.

Donderdag 4 juli om 13.00 uur
Lezing door Ruben Hadders over ‘Gastvrijheid en  
vreemdelingen’.

Het is één van de belangrijkste thema’s in de Bijbel: gastvrij-
heid. In bijna elke geschiedenis speelt ‘de vreemdeling’ een 
cruciale rol. De principes van gastvrijheid behoren dan ook 
tot de meest fundamentele in de oude oosterse cultuur. In 
deze lezing neemt Ruben Hadders je mee naar de tijd van 
Abraham en laat hij zien hoe deze gastvrijheid vorm kreeg. 
En hoe de schending hiervan leidde tot één van de grootste 
drama’s in de geschiedenis van Israël.

Woensdag 17 juli om 13.00 uur
Lezing door Jaap Bönker over ‘Landbouw in de Bijbel’.

Het leven in het oude Israël concentreerde zich 
rondom de landbouw. Aan de hand van voorwerpen 
die in de tentoonstelling te zien zijn, vertelt Jaap 
Bönker hoe de landbouw zowel het dagelijkse leven 
als het geestelijke leven beïnvloedde.

Vrijdag 19 juli om 13.00 uur
Lezing door kunstenaar Wiert Douglas over zijn 
expositie ‘Licht en Leven’.

Met beeld, kleur en vorm vertelt Douglas een 
verhaal over licht en leven, én over het Licht en 
het Leven. “De liefde voor Gods volk gaat via 
Jezus. Zo leren we van het Joodse volk houden. 
Hij brengt ons dichterbij Zijn volk.”

Maandag 22 juli om 13.00 uur
Lezing door Jaap Bönker over ‘Schaduwfeesten’.

De God van Abraham, Isaak en Jakob houdt van vaste 
tijden en van feesten. Maar waarom? En wat heeft 
de Messias hiermee te maken? Waarom spreekt Hij 
van ‘vervulling’ van de Thora? In deze lezing laat Jaap 
Bönker je kennismaken met de voor- en najaarsfees-
ten in de Bijbel en vertelt hij over de centrale rol van 
de Messias in het ‘volmaken’ van de door de Vader 
beloofde ‘tijden’ – in het verleden én in de toekomst.

Woensdag 24 juli om 13.00 uur
Workshop challe (brood) bakken 
door rabbijnsvrouw Gilah Evers  
uit Amersfoort.

Vrijdag 26 juli om 13.00 uur
Workshop Hebreeuws door  
ds. Jaap de Vreugd.

Dinsdag 6 augustus om 13.00 uur
Workshop challe (brood) bakken door 
rabbijnsvrouw Gilah Evers uit Amersfoort.

Donderdag 8 augustus om 13.00 uur
Lezing door Ruben Hadders: introductie in de 
Bijbelse cultuur.

De Bijbel is een oosters boek, maar wordt 
vaak gelezen door een westerse bril. Welke 
consequenties heeft dit voor ons begrip van 
de tekst? Missen wij misschien zaken hierdoor? 
Ruben Hadders neemt je mee in de wereld 
van de Bijbelse cultuur. Met behulp van een 
uitgebreide beeldpresentatie laat hij je zien dat 
de Bijbel op een andere manier communiceert 
dan wij gewend zijn. Laat je inspireren door 
eeuwenoude verhalen, beelden en symbolen.

Woensdag 14 augustus om 13.00 uur
Workshop Hebreeuws door ds. Jaap de Vreugd.

Vrijdag 23 augustus om 13.00 uur
Workshop Hebreeuws door  
ds. Jaap de Vreugd.



advertenties

Bemoedigingsreis
Bijzonder geschikt voor hen die al 
eerder meegingen naar Oekraïne

12 t/m 19 oktober 2019

OEKRAÏNE

€ 850,-

all-i
n

Bemoedigingsreis

14 t/m 21 december 2019

OEKRAÏNE

€ 850,-

all-i
n

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

ISRAEL REIZEN

Onze reizen naar Israël worden georganiseerd in samenwerking met Reli Reizen uit Amsterdam, een reisbureau gespecialiseerd in 
Israëlreizen en aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reizen (SGR) en het Calamiteitenfonds.

CHRISTENEN VOOR

Loo� uttenreis
Reisleider: Bert van den Burg

16 t/m 24 oktober 2019

ISRAËL

€ 1.725,-

Israël in Vogelvlucht 3
Reisleider: Peter Pellemans

28 oktober t/m 
4 november 2019

ISRAËL

€ 1.395,-

Voorjaarsvakantie
Gevarieerd programma voor het 
hele gezin!

22 t/m 29 februari 2020

ISRAËL

€ 1.395,-

Israël vanuit België
Reisleider: David Vandeputte

8 t/m 16 maart 2020

ISRAËL

€ 1.745,-

Naar Israël met familie, vrienden of gemeente? Ook dan helpen we u graag! (reizen@cvi.nl)

VERTREK
GARANTIE

VERTREK
GARANTIE

VERTREK
GARANTIE

Ervaren reisleiders

Unieke ontmoetingen

Opbouwend voor je geloof
en liefde voor het Joodse volk

De grote Menora 

reist naar Sderot! 

Reist u mee?

€

 

�

�

�

�

�

De meest bijzondere Israël-reis van het jaar
13-19 december 2019

cvi.nl/chanoeka

meer info en aanmelden:

Programma

Beleef de terugkeer van het Joodse volk naar Israël mee! 
Met bezoeken aan:
 

Beth Shemesh (Jaffa Instituut)
Ben Yakir Youth Village 
Bnei Menashe-dorp
Amigour (ontmoet Holocaustoverlevenden)
First Home in the Homeland

 
En natuurlijk het onthullen en aansteken van de Menora 
in Sderot met o.a. opperrabbijn Binyomin Jacobs 
en honorair consul Arjen Lont
 

Rechtstreekse retourvlucht Amsterdam-Tel Aviv
Verblijf in hotel Lady Stern in het centrum van Jeruzalem
Prijs o.b.v. halfpension in tweepersoonskamer*
Voldoende vrije tijd om zelf Israël te verkennen
Maak kennis met diverse projecten 

*voor een eenpersoonskamer geldt een toeslag



Ons internationale werk

Bijzonder bezoek 
aan Nepal
Het zijn landen waar je niet snel aan denkt om 
een bezoek te brengen. Zo ook Nepal. Maar toch 
komen we er. Gekscherend merkt ds. Willem 
Glashouwer op: “Ik reis mijn boek achterna.” Want 
zo gaat het vaak. Mensen lezen het boek Waarom 
Israël?, nemen het op zich het boek te vertalen in 
hun eigen taal en sturen vervolgens een mail met 
een uitnodiging aan ds. Willem J.J. Glashouwer om 
te komen en lezingen te geven.

Glashouwer: “Samen met ds. Kees Kant ben ik 
afgelopen maand in Nepal geweest. Dat was naar 
aanleiding van het forum dat we eerder dit jaar 
hebben gehouden. Het is bijzonder om dan onderwijs 
te kunnen geven over Israël aan ruim tweehonderd 
voorgangers in zo’n verafgelegen streek. Sommigen 
hebben zestien uur gereisd om er bij te kunnen zijn. 
Heel bijzonder was ook de toespraak van de Israëli-
sche ambassadeur – en onverwacht! Want normaal 
gesproken ga ik op bezoek bij de Israëlisch ambas-
sadeur in een land waar ik voor het eerst kom. De 
afspraak stond. Maar een dag van te voren belde de 
ambassadeur en zei dat hij de volgende ochtend zelf 
naar de conferentie zou komen. Hij heeft ruim een 
uur gesproken.”

Nieuwsbrief eind juli
En ook uit dit bezoek volgt naar alle waarschijn-
lijkheid een bezoek aan een nieuwe en onbekende 
streek in Azië. Nieuwsgierig welk gebied dat is? En 
nieuwsgierig wat ds. Willem J.J. Glashouwer en ds. 
Kees Kant meemaken tijdens hun reizen? Eind juli 
ontvangt u een nieuwsbrief over het internationale 
werk van Christenen voor Israël, met daarin onder 
andere meer over de reis naar Nepal. Houd uw brie-
venbus dus in de gaten!

actief

Foto: C4I

Foto: Yad Beyad

In actie voor schoolkinderen

Gevulde schooltassen voor arme kinderen
Elk jaar is het opnieuw voor veel kinderen in Israël een moeilijke dag: de eerste dag van het nieuwe schooljaar. Daar 
zit je dan, zonder boeken, schriften en pennen. De kinderen vrezen de reactie van de leerkracht en hun klasgenoten. 
Of erger: er zijn helaas ook veel kinderen die uit schaamte niet naar school gaan. Ze blijven weg, omdat ze niet in de 
klas durven te verschijnen zonder boeken. De reden is armoede. De ouders van deze kinderen kunnen eenvoudigweg 
de schoolspullen niet aanschaffen.
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Reizen naar Oekraïne

Elke keer weer  
indrukwekkend
Steeds opnieuw komen de deelnemers aan onze Oekra-
inereizen diep onder de indruk terug van wat ze hebben 
gezien. De indrukwekkende verhalen van Holocausto-
verlevenden maken de armoede waarin velen van hen 
nog altijd leven, schrijnend. Tegelijkertijd is het bijzon-
der om te merken hoe fijn zij het vinden dat mensen 
van ver zijn gekomen om hen te bemoedigen met een 
voedselpakket. Met liefde gaan dan ook de handen uit 
de mouwen tijdens de Oekraïnereizen. Honderden 
voedselpakketten worden ingepakt en verdeeld onder 
arme Joden in de voormalige Sovjetrepubliek. Het is 
een kleine, maar veelzeggende moeite om het prachtige 
werk van Koen Carlier en zijn team te ondersteunen en 

Deelnemers aan een werkreis bezoeken een massagraf waar honder-
den Joden werden vermoord tijdens de Holocaust. | Foto’s: CvI

Deelnemers aan een werkreis bij volgepakte busjes met voedselpak-
ketten, klaar om deze uit te delen.

zo in Oekraïne die woorden uit Jesaja 40 in praktijk te 
brengen: “Troost, troost Mijn volk”.

Dit najaar zijn er nog twee Oekraïnereizen waarvoor u 
zich kunt aanmelden. Van 12 tot 19 oktober en van 14 
tot 21 december. Voor slechts 850 euro reist u all-in naar 
Oekraïne voor deze bijzondere belevenis. Kijk op cvi.nl/
reizen voor meer informatie.

Israëlreizen
Uiteraard organiseert Christenen voor Israël niet alleen 
reizen naar Oekraïne, maar ook naar Israël. In de adver-
tentie op de pagina hiernaast leest u welke reizen er de 
komende tijd op stapel staan. Van harte aanbevolen!

Het probleem is groot. Het gaat niet om 
een enkele leerling. Het betreft duizen-
den kinderen in heel Israël. Sommigen 
hebben wel wat schoolspullen, maar 
missen ook heel veel in hun pakket. En dat 
terwijl juist onderwijs dé sleutel is om uit de 
armoede te komen. 

Kinderen helpen
De situatie is schrijnend, maar de oplossing blijkt vrij 
simpel: geef kinderen uit arme gezinnen een gevulde 
schooltas. En dat doet de organisatie Yad Beyad (hand 
in hand). Samen met het ministerie van Sociale Zaken 

bekijkt deze organisatie jaarlijks 
welk kind in aanmerking komt voor 
een schooltas. Centraal staat steeds 

de vraag: welk kind zou zonder zo’n 
tas met enorme schaamte naar school 

gaan en niet het onderwijs krijgen dat hij 
nodig heeft, of erger, gaan spijbelen en zonder 

diploma de school verlaten. Dit initiatief blijkt niet 
alleen een mooi idee, het werkt ook echt in de praktijk. 
De kinderen die zo’n gevulde tas krijgen blijken keurig 
de lessen te volgen en goede cijfers te halen. Een mooie 
toekomst, zonder armoede, ligt zo in het verschiet voor 
deze kinderen.

» Doneer een schooltas – help een kind
Doet u mee en geeft u kinderen in Israël met een 
gevulde schooltas een kans om uit de armoede te 
komen? Door strategisch in te kopen kost zo’n tas maar 
€ 17,25 (70 sjekel)! We hopen dat u met ons dit mooie 
initiatief royaal wilt ondersteunen, door één of meer 
gevulde schooltassen te doneren. Elke tas helpt één kind. 
Uw bijdrage – elk bedrag is welkom – kunt u overma-
ken op NL38 ABNA 0529 310 252 van Christenen voor 
Israël met de vermelding ‘gevulde schooltas Yad beYad’. 
Namens de kinderen: dankjewel!

Doe mee!  

Eén tas kost 

slechts  
E 17,25
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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 moet blijven zorgen, ook… 

    

 

bankrekening nummer:  
NL12 RABO 0335 5422 39 

tijdens de lange zomervakantie voor… 

al die kinderen die  zonder Jaffa geen veilige plaats hebben. 

Ze kunnen terecht komen in twijfelachtige omgevingen inclusief 
criminaliteit en drugs en komen dan mogelijk na de zomer niet 
meer terug bij Jaffa. Een verloren contact, een verloren kans op een 
betere toekomst. 

Daarom zijn er 2 maanden de ZOMERKAMPEN die… 
opvang bieden, maaltijden, educatieve en recreatieve ontspanning. 

Hoeveel kinderen Jaffa een plaats kan bieden hangt mede af van u. 
Duizend kinderen wachten hoopvol. 

Elk leven telt  – Elke euro telt. Ook uw euro. 
Helpt u mee? Wij allemaal zijn u ongelooflijk dankbaar. 

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

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. 
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6 juli 2019
Thoralezing: Kórach, Numeri 16:1-18:32
Haftaralezing: 1 Samuël 11:14-12:22

13 juli 2019
Thoralezing: Choekat, Numeri 19:1-22:1
Haftaralezing: Richteren 11:1-33

20 juli 2019
Thoralezing: Balák, Numeri 22:2-25:9
Haftarahlezing: Micha 5:6-6:8

21 juli 2019
Sjiva-asar beTammoez (Vastendag van 
17 Tammoez)

27 juli 2019
Thoralezing: Pinchas, Numeri 25:10-30:1
Haftarahlezing: 1 Koningen 18:46-19:21

3 augustus 2019
Thoralezing: Matót, Numeri 30:2-32:42
Haftarahlezing: Jeremia 1:1-2:3
Thoralezing: Mas’ée, Numeri 33:1-36:13
Haftarahlezing: Jeremia 2:4-28, 3:4

10 augustus 2019
Thoralezing: Devariem,  
Deuteronomium 1:1-3:22
Haftarahlezing: Jesaja 1:1-1:27

11 augustus 2019, Tisja b’av  
(verwoesting van de tempels)
Thoralezing ’s ochtends:  
Deuteronomium 4:25-40
Haftarahlezing ’s ochtends:  
Jeremia 8:13-9:23
Thoralezing ’s middags:  
Exodus 32:11-14; 34:1-10
Haftarahlezing ’s middags:  
Jesaja 55:6-56:8

17 augustus 2019
Thoralezing: Wa’etchanán, 
Deuteronomium 3:23-7:11
Haftarahlezing: Jesaja 40:1-26

24 augustus 2019
Thoralezing: Ékev,  
Deuteronomium 7:12-11:25
Haftarahlezing: Jesaja 49:14-51:3

31 augustus 2019
Thoralezing: Re’ée,  
Deuteronomium 11:26-16:17
Haftarahlezing: Jesaja 54:11-55:5

Bijeenkomsten

Zaterdag 29 juni
09.30 uur: Hamont-Achel (B): Focus 

op Israël met Peter Pellemans 
(1/7).  Locatie: CCH Hamont, 
Transistorstraat 1. Thema: Gods 
liefde voor Israël. Kosten: E 30,- 
(inclusief lesboek).

Donderdag 4 juli
13.00 uur: Nijkerk: Zomeractiviteit  

– Lezing Ruben Hadders. 
 Locatie: Israëlcentrum, Henri 
Nouwenstraat 34. Thema: De 
woestijn. Gratis aanmelden via 
cvi.nl/zomer.

Vrijdag 5 juli
15.00 uur: Nijkerk: Israëlbidstond. 

 Locatie: Israëlcentrum, Henri Nou-
wenstraat 34. Aanmelden niet nodig.

Zaterdag 6 juli
09.30 uur: Hamont-Achel (B): Focus 

op Israël met Peter Pellemans 
(2/7).  Locatie: CCH Hamont, 
Transistorstraat 1. Thema: Gods 
verbonden met Israël. Kosten: 
E 30,- (inclusief lesboek).

Vrijdag 12 juli
15.00 uur: Nijkerk: Israëlbidstond. 

 Locatie: Israëlcentrum, Henri Nou-
wenstraat 34. Aanmelden niet nodig.

Woensdag 17 juli
13.00 uur: Nijkerk: Zomeractiviteit 

– Lezing Jaap Bönker.  Locatie: 
Israëlcentrum, Henri Nou-
wenstraat 34. Thema: Landbouw 
in de Bijbel. Gratis aanmelden via 
cvi.nl/zomer.

Donderdag 18 juli
12.00-13.00 uur: Nijkerk: Vrouwenbid-

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

Vrijdag 19 juli
13.00 uur: Nijkerk: Zomeractiviteit  

– Lezing Wiert Douglas.  Locatie: 
Israëlcentrum, Henri Nou-
wenstraat 34. Thema: Licht & 
Leven. Gratis aanmelden via  
cvi.nl/zomer.

15.00 uur: Nijkerk: Israëlbidstond. 
 Locatie: Israëlcentrum, Henri Nou-
wenstraat 34. Aanmelden niet nodig.

 

Zaterdag 20 juli
09.30 uur: Hamont-Achel (B): Focus 

op Israël met Peter Pellemans 
(3/7).  Locatie: CCH Hamont, 
Transistorstraat 1. Thema: Gods 
doel met Israël. Kosten: E 30,- 
(inclusief lesboek).

Vrijdag 26 juli
15.00 uur: Nijkerk: Israëlbidstond. 

 Locatie: Israëlcentrum, Henri 
Nouwenstraat 34. Aanmelden niet 
nodig.

Vrijdag 2 augustus
13.00 uur: Nijkerk: Zomeractiviteit  

– Lezing Wiert Douglas.  Locatie: 
Israëlcentrum, Henri Nou-
wenstraat 34. Thema: Licht & 
Leven. Gratis aanmelden via  
cvi.nl/zomer.

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

Zaterdag 3 augustus
09.30 uur: Hamont-Achel (B): Focus 

op Israël met Peter Pellemans 
(4/7).  Locatie: CCH Hamont, 
Transistorstraat 1. Thema: Israël 
en de kerk. Kosten: E 30,- (inclu-
sief lesboek).

Donderdag 8 augustus
13.00 uur: Nijkerk: Zomeractiviteit – 

Lezing Ruben Hadders.  Locatie: 
Israëlcentrum, Henri Nou-
wenstraat 34. Thema: Introductie 
in de bijbelse cultuur. Gratis 
aanmelden via cvi.nl/zomer. 

Vrijdag 9 augustus
15.00 uur: Nijkerk: Israëlbidstond. 

 Locatie: Israëlcentrum, Henri 
Nouwenstraat 34. Aanmelden niet 
nodig.

Zaterdag 17 augustus
09.30 uur: Hamont-Achel (B): Focus 

op Israël met Peter Pellemans 
(5/7).  Locatie: CCH Hamont, 
Transistorstraat 1. Thema: Haat 
tegen Israël. Kosten: E 30,- (inclu-
sief lesboek).

Vrijdag 16 augustus
15.00 uur: Nijkerk: Israëlbidstond. 

 Locatie: Israëlcentrum, Henri Nou-
wenstraat 34. Aanmelden niet nodig.

Vrijdag 23 augustus
15.00 uur: Nijkerk: Israëlbidstond. 

 Locatie: Israëlcentrum, Henri 
Nouwenstraat 34. Aanmelden niet 
nodig.

Vrijdag 30 augustus
15.00 uur: Nijkerk: Israëlbidstond. 

 Locatie: Israëlcentrum, Henri Nou-
wenstraat 34. Aanmelden niet nodig.

Zaterdag 31 augustus
09.30 uur: Hamont-Achel (B): Focus 

op Israël met Peter Pellemans 
(6/7).  Locatie: CCH Hamont, 
Transistorstraat 1. Thema: De 
terugkeer van Israël. Kosten: 
E 30,- (inclusief lesboek).

10.30-15.30 uur: Nijkerk: TOV!Club-
dag. Voor kinderen uit groep 
5 tot 8.  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34. Thema: 
Bestemming onbekend. Gratis 
aanmelden via tovclub.nl/clubdag. 

Maandag 2 september
20.00 uur: Goes: Seminar ds. Henk 

Poot (1/2).  Locatie: Hervormde 
Gemeente ’De Levensbron’, Mans-
holtlaan 1. Thema: De najaars-
feesten in Israël. 

Dinsdag 3 september
20.00 uur: Terneuzen: Seminar ds. 

Henk Poot (1/3).  Locatie: Evan-
gelische Gemeente De Kandelaar, 
Van Cantfortstraat 36. Thema: 
Jozef, Jezus en Israël. 

20.00 uur: Etten-Leur: Lezing Peter 
Pellemans.  Locatie: Ichtus 
Gemeente, Dreef 52-54. Thema: 
De Joodse wortels van het chris-
telijk geloof.

Woensdag 4 september
20.00 uur: Tholen: Seminar ds. Henk 

Poot (1/3).  Locatie: De Wingerd, 
Nieuwe Pad 1, Thema: Jozef, Jezus 
en Israël.

Donderdag 5 september
20.00 uur: Wageningen: Lezing ds. 

Jaap de Vreugd.  Locatie: Bevrij-
dingskerk, Ritzema Bosweg 18. 
Thema: Israël, teken van hoop.

20.00 uur: Genemuiden: Lezing ds. 
Oscar Lohuis.  Locatie: Hervormd 
Centrum, Stuivenbergstraat 51. 
Thema: Tekenen van de aan-
staande wederkomst.

Donderdag 12 september
20.00 uur: Lelystad: Seminar ds. 

Henk Poot (1/3).  Locatie: Max 
het musje, Groene Velden 83. 
Thema: Israël en het evangelie 
van Johannes.

20.00 uur: Wouw: Lezing Peter 
Pellemans.  Locatie: Zalencentrum 
de Geerhoek, Kloosterstraat 19b. 
Thema: De vervulling van Bijbelse 
profetieën in onze tijd.

Muziek

Vrijdag 13 september
19.45 uur: Winsum: Zingen voor Israël 

 Locatie: Anna Tsjerke, Spannu-
merdyk 5. 

Donderdag 19 september
20.00 uur: Nijkerk: Jongerencon-

cert band Zan Nadir uit Israël. 
 Locatie: Israëlcentrum, Henri 
Nouwenstraat 34. Kaarten E 10,- 
via isreality.nl/concert.

Zaterdag 28 september
19.15 uur: Nieuwleusen: Zingen voor 

Israël.  Locatie: De Voorhof, Burg. 
Mulderlaan 1.

Woensdag 2 oktober
19.45 uur: Bodegraven: Zingen voor 

Israël.  Locatie: Dorpskerk, Oude 
Markt 1.

Vrijdag 8 november
19.45 uur: ’s-Gravenzande: Zingen 

voor Israël.  Locatie: Dorpskerk, 
Langestraat 34. 

Overig

Tot 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 31 augustus
10.00-16.00 uur: Nijkerk: Exposi-

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

Donderdag 26 september
11.00-15.00 uur: Deventer: Excursie 

Joods Deventer. Kosten: E 25,00 
inclusief lunch. Aanmelden cvi.nl/
excursie of 033-2458824.

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

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

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

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

BESTUUR: W.A. van der Hoff (voorzitter), ds. F.A.J. Heikoop (vicevoorzitter),  
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 Ridderho

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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Een bonte verzameling Bijbelse voorwerpen
Jaap Bönker verzamelde jarenlang Bijbelse voorwerpen tijdens zijn reizen naar het  
Midden-Oosten. Een deel hiervan is te zien in onze tentoonstelling Expeditie Israël.

Op wat voor plekken vind je de voorwerpen?
“Op markten, bij handelaren en ook bij particu-
lieren die nog ‘diep’ in de Bijbelse cultuur leven. 
Helaas zijn de vindplekken steeds schaarser. Ook in 
het Midden-Oosten ‘verwestert’ de samenleving.”

Welk voorwerp uit de tentoonstelling vind je heel 
speciaal?
“Dat zijn er verschillende, de ploeg en de dors-
slee bijvoorbeeld. Die moesten allemaal mee in 
de handbagage ... Maar ook dat ik alle muziekin-
strumenten verzameld heb, die genoemd staan 
in psalm 150. Hieronder valt ook ‘het orgel’ zoals 
het in de oorspronkelijke Statenvertaling staat. 
Dat is eigenlijk een doedelzak gemaakt van een 
geitenhuid met twee fluiten eraan. Deze komt 
uit Tunesië.”

Is er ook een voorwerp met een bijzonder verhaal?
“Dat is een ezelskaak. Ik stond op luchthaven 
Ben-Gurion om terug te gaan naar Nederland 
toen mij gevraagd werd of ik wapens bij mij had. 
Toen ik daar positief op antwoordde, had ik 
gelijk een aantal mensen van de beveiliging om 
me heen staan. Toen ik de kaak uit mijn koffer 
haalde, keken de mensen heel vreemd en gaven 
aan dat het geen wapen was. Ik vroeg toen of ze 
de Tenach lazen en vertelde hen dat één van hun 
voorvaderen (Simson) er duizend Filistijnen mee 
doodgeslagen had. Ik mocht gelijk door.”

Welke boodschap wil je aan de hand van de voor-
werpen meegeven?
“Ik wil graag de westerse mens de achtergron-
den van de diverse Bijbelverhalen meegeven. 
Dat geldt voor gelovigen, maar ik geef ook 
regelmatig lezingen aan mensen die geen of 
nauwelijks een kerkelijke achtergrond hebben. 
Ik wil de mensen in het Westen laten zien dat 
de aloude cultuur over families en clans gaat. 
Dat het een groepscultuur is, waarin de verha-
len zich afspelen. Op die manier gaan mensen 
anders kijken naar bijvoorbeeld het gedrag van 
Syriërs en andere mensen in het Midden-Oos-
ten. Mensen komen er dan ook achter dat onze 
westerse cultuur helemaal niet zo zaligmakend 
is als wij denken.”

Hoe reageren mensen op je verhaal?
“Meestal verrast. Men begint de achtergronden 
van verhalen te zien en dat helpt de mensen bij 
het Bijbellezen. Ze hebben opeens een beeld 
bij een voorwerp dat voorkomt in een verhaal. 
Mensen die niet of nauwelijks iets met het geloof 
hebben, neem ik aan de hand van voorwerpen 
mee in een verhaal. En dan staan ze vaak ver-
baasd over de ’verhalen’ die ze nog kennen van 
de zondagsschool of de lagere school. Onder-
tussen kan ik dan de waarde van de verhalen 
weergeven en het Evangelie brengen zonder dat 
het opdringerig wordt.” | Tekst: Johanna van Davelaar
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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

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

Dr. E.W. Bullinger - 288 blz - 21x14,8 cm - 9789066942691 - € 17,45

God heeft gesproken - De HEERE heeft tot de mens gesproken! 
Dit is het allerbelangrijkste dat ooit in de geschiedenis van de 
mensheid is gebeurd. Volgens Hebreeën 1:1 deed Hij dat op vele 
manieren en op vele momenten door middel van de profeten. 
Het laatst (dat wil zeggen: uitgaande van het moment waarop de 
Hebreeënbrief geschreven is) heeft Hij gesproken in de Zoon, toen 
Hij Zich in Hem openbaarde en het koninkrijk aankondigde.

Dr. E.W. Bullinger - 320 blz - 21x14,8 cm - 9789066942608 - € 18,50

Geloofsgetuigen - Wat betekent het als je zegt: ‘Ik geloof’. 
Wat verwacht God van ons? Dit levensveranderende boek is een 
prachtige uiteenzetting van de wandel met God door het geloof, 
het getuigenis voor God door het geloof, de gehoorzaamheid des 
geloofs, geloof dat de wil van de mens en van het vlees overwint, 
geloof dat over angst zegeviert, dat je in staat stelt te lijden voor 
God, maar vooral ook in Hem te triomferen! 

Hebt u onze vers-voor-versboeken al bekeken? 
Kijk op www.everread.nl/vers-voor-vers

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.

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
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MIDDLE EAST MUSIC NIGHT

DIENEN IN ISRAËL

Israël is hét land in het bruisende 
Midden-Oosten waar culturen 
samen komen. Mensen vanuit de 
hele wereld vinden hier hun thuis. 
En allemaal nemen ze hun eigen 
tradities mee. Israëlische muziek 
is dan ook de ultieme mix van 
smaken die elkaar versterken. 
Lekker en soms ook pittig!

Beleef het mee tijdens deze unieke 
Middle East Music Night. Ervaar de 
rijkdom aan smaken van de Israë-
lische muziek. Heerlijke ritmes uit 
het Midden-Oosten, dans uit het 
Middellandse Zeegebied, lekkere 
meezingers, religieuze muziek en 
ook muziek met Braziliaanse, Franse 
of Amerikaanse vibes.

•  Wanneer: donderdag 19 septem-
ber

• Hoe laat: 20.00-23.00 uur 
• Waar: Israëlcentrum, Nijkerk
• Entree: E 10,-

»  Check voor alle info & tickets:  
isreality.nl/concert

ISREALITYWEEKEND

IK HEB NIKS MET ISRAËL. 
TOCH?

Je kent ze vast wel: christenen die helemaal Israëlfan zijn. En  
anderen zeggen juist: ik heb niks met Israël. Hoe kan het dat  
christenen zo verschillend denken over Israël? Goeie vraag!

AGENDA
Isreality jongerenreizen naar Israël
•   Maandag 22 t/m woensdag  

31 juli
•   Maandag 12 t/m woensdag  

21 augustus
Info en aanmelden: isreality.nl/reizen

Middle East Music Night
De voetjes van de vloer op donderdag 19 
september in Nijkerk.
Info & tickets: isreality.nl/concert

Isreality ft. thinc. jongerenweekend
Van 25 tot 27 oktober organiseert Isreality in 
samenwerking met thinc. een tof jongeren-
weekend met een politieke insteek. Thema: 
Jeruzalem, struikelblok of bron van hoop?
Alle info vind je binnenkort op onze website, 
dus hou ’t in de gaten!

Isrealityweekend: Ik heb niks met Israël. 
Toch?
Van 15 tot 17 november in Lunteren leer je 
alles over Gods plan met Israël en wat wij 
daar als christenen wel of niet mee te maken 
hebben.
Info & aanmelden: isreality.nl/weekend

ISREALITY PRESENTEERT 

Tijdens het Isrealityweekend gaan we op zoek naar het antwoord op 
dit mysterie. Je leert alles over Gods plan met Israël en wat wij daar als 
christenen wel of niet mee te maken hebben. Zo spreekt Bert Note-
boom over hoe Israël je God laat zien, geeft rabbijn Jacobs je een inkijk-
je in hoe Joden naar christenen kijken en vertelt Tjerko van der Wouden 
over wat er gebeurt als je Israël gaat zegenen. 
Voor maar E 59,- all-in kun jij een weekendje weg naar het mooie Lun-
teren, dichtbij Ede, en genieten van Bijbelstudies, workshops, muziek en 
een gaaf spel! Meld je snel aan want vol=vol. 

» Kijk voor meer info & aanmelden op isreality.nl/weekend

Ik breng veel tijd door in Israëlische 
bussen. Vandaag ben ik onderweg 
naar Haifa om mijn zusje te bezoe-
ken. Ze is mijn enige familie in Israël 
dus ik ga graag bij haar langs. Het 
is een mooie rit en ik geniet van het 
landschap en de ondergaande zon.

Ik schrik op uit mijn gedachten als 
het jonge Joods-religieus meisje 
naast me vraagt: “Wil jij mij helpen 
met het leren van deze Engelse 
woorden?” We raken in gesprek. Ze 
wil graag haar Engels oefenen om-
dat ze haar nationale dienstplicht 
vervult in het Rabbi Kook House mu-
seum in Jeruzalem, dat erg in trek is 
bij toeristen.

Het meisje vertelt dat zij uit religieu-
ze overtuiging gekozen heeft voor 
de National Service (zoiets als maat-
schappelijke dienstplicht) in plaats 
van het Israëlische leger. “Op die 
manier ben ik dienstbaar aan mijn 
land. Ik ben dankbaar voor de Jood-
se staat Israël. Ik zie mijn ouders in 
Haifa een keer in de twee weken. 
Door afstand te nemen van mijn 
familie ben ik snel volwassen gewor-
den. In het museum ben ik dagelijks 
in contact met mensen waardoor 
ik mijzelf kan ontwikkelen. Ik zie dit 
als een goede voorbereiding op de 
toekomst.”

Ik luister aandachtig naar deze 
jonge meid. De liefde voor haar land 
Israël spat er vanaf. Ik realiseer mij 
hoe bijzonder het is dat er een Jood-
se staat bestaat en dat iedereen zijn 
of haar steentje hieraan bijdraagt 
door te dienen. Ik ben dankbaar dat 
ook ik de mogelijkheid heb gekre-
gen om door mijn vrijwilligerswerk 
bij Aleh Israël te dienen en mijn 
liefde voor het Joodse volk te uiten.

»  Meer lezen van Julia? Lees het 
interview in het nieuwste Isrea-
lity Magazine! Word gratis lid via 
isreality.nl/magazine en ontvang 
het magazine gratis thuis.

DE LIEFDE VOOR HAAR 
LAND ISRAËL SPAT  

ER VANAF.
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Jan Budding Schilderwerk
Veenendaal

 

Voor al uw schilderwerk,
binnen en buiten!

06-39 675 192

Giften graag op
NL97INGB0003885840

t.n.v. Penn. VVI,
Postbus 476,

3440 AL  Woerden
email: adm.vvi@planet.nl

Ook uw steun is nodig!
De V.V.I stelt zich al

40 jaar ten doel:
Israël helpen met
de verpleging van

alle bevolkingsgroepen,
ongeacht afkomst en

overtuiging.

Verpleegkundige hulp
discrimineert niet....

Geeft u óm Israël,
geef dan voor Israël

www.verplegingvoorisrael.nl

BIJ U THUIS
KIES UW KEUKEN 

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

KEUKEN KOMT. 

U KIEST DE MATERIALEN 
WAARMEE WIJ TER PLEKKE HET

3D-ONTWERP MAKEN. 

WIJ MONTEREN UW KEUKEN EN 
STAAN OOK NA OPLEVERING 

GARANT VOOR KEUKENPLEZIER!

1 2 3

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

DAAROM KIEST U VOOR ONS:
 Het hele traject in eigen beheer
 Uw nieuwe keuken direct bekijken 
met Virtual Reality
 Geen aanbetaling

Inspiratie op doen? Ga naar: 
www.homekeukens.nl
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Het land in de 
psalmen

Landbelofte in  
Bijbels perspectief

Eretz Yisrael

Ingrijpende geologische 
veranderingen met  
het Messiaanse Rijk
In de profeten vinden we veel beschrijvingen 
van het Messiaanse Rijk. Hiertussen treffen 
we woorden aan die wijzen op ingrijpende 
geologische veranderingen die plaatsvinden 
bij de aanvang en doorbraak van dit rijk van 
de Messias en op de grote betekenis van Gods 
land in dat rijk.

Jaap de Vreugd Zacharia is een van de profeten die gesproken 

hebben over de gebeurtenissen die vooraf-

gaan aan en gepaard gaan met het openbaar 

komen van het rijk van de Messias, met name 

in de hoofdstukken 12 t/m 14 van zijn boek. 

KOSMISCHE VERSCHIJNSELEN
In hoofdstuk 14 lezen we over enorme geo-

logische veranderingen bij de verschijning 

van de Messias. Hij spreekt over een dag, dat 

de voeten van de Heere zullen staan op de 

“Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten 

ervan” (vers 4). Op die dag gebeuren indruk-

wekkende dingen. Zacharia zegt in vers 6 dat 

het kostbare licht er niet zal zijn, evenmin de 

dikke duisternis, het zal geen dag en geen 

nacht zijn, maar het zal geschieden ten tijde 

van de avond dat het licht blijft (vers 7). Het 

gaat om kosmische verschijnselen, die een 

indrukwekkende manifestatie van God bege-

leiden, zoals we vaker in de Bijbel lezen en die 

ook bijvoorbeeld door Jezus genoemd worden: 

“De zon zal verduisterd worden en de maan zal 

zijn schijnsel niet geven, en de sterren van de 

hemel zullen daaruit vallen en de krachten in 

de hemelen zullen heftig bewogen worden” 

(Markus 13:24-25). In één adem spreekt Jezus 

dan over de verschijning van de Zoon des 

mensen in de wolken met grote kracht en 

heerlijkheid (vers 26). En dat precies is ook wat 

Zacharia profeteert. 

WEDERKOMST
Alle heidenvolken zijn (door God!) verzameld 

rond Jeruzalem voor de beslissende slag, 

en de situatie wordt zeer nijpend (14:1-2). 

Maar dan zal de Eeuwige uittrekken en de 

strijd tegen de volken aanbinden, en zijn 

voeten zullen staan op de Olijfberg (14:3 en 

4). De woorden van Jezus mogen we hiermee 

verbinden: de Heere verschijnt in de Zoon 

des mensen op de Olijfberg. Dan worden de 

woorden van de engelen tot de discipelen 

op de dag van de hemelvaart vervuld: “Deze 

Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, 

zal op dezelfde wijze komen als u Hem naar 

de hemel hebt zien gaan” (Handelingen 1:11). 

Het gaat om het moment van de verschijning 

van de Messias, de wederkomst van de 

Here Jezus Christus, zoals wij christenen die 

gewend zijn te noemen. In Hem verschijnt de 

Eeuwige zelf op de Olijfberg. Een indrukwek-

kend moment, een doorluchte dag vol van 

de tekenen van de hemel en de majesteit van 

God. Daarmee begint het rijk van de Messias.

» Lees verder op pagina 2 en 3 

Waarom ik 
Profetisch 
Perspectief 
lees?
Omdat we in een profetische tijd leven. 

We zien voor onze ogen gebeuren wat 

God beloofd heeft. Maar we zien ook wat 

de tegenstander doet in deze eindtijd. 

In onze krant Israël Aktueel kunnen we 

veel doorgeven maar we hebben niet 

altijd de ruimte om breed en diep op 

alles in te gaan. Dat gebeurt in Profe-
tisch Perspectief.

In dit magazine gaat het natuurlijk over 

Israël, maar ook over de kerk en over 

de politieke ontwikkelingen, over de 

tekenen van de eindtijd, over Europa en 

de islam, over geestelijke machten die 

de heilsgeschiedenis dwarsbomen. Maar 

boven alles gaat het over Christus die 

Zijn koninkrijk gaat oprichten.

We hebben bekende auteurs uit onze 

eigen kring in de redactie zoals drs. 

Jakob Keegstra, ds. Willem J.J. Glashou-

wer en ds. Jaap de Vreugd en Krijn de 

Jonge. Maar we maken ook veel gebruik 

van de inzichten van andere prominente 

schrijvers. En allemaal nemen ze ons aan 

de hand en willen ze ons de tijd van ons 

leven laten zien en begrijpen in het licht 

van de Bijbel. 

Wat mij persoonlijk aanspreekt, is dat ik 

geholpen word om wakker en weerbaar 

met mijn geloof in deze tijd te staan, 

maar ook de bezonnenheid van de 

artikelen. Het is niet zo moeilijk om grote 

beweringen te doen en spectaculaire 

voorspellingen te doen, maar wat heb 

je eraan als ze niet uitkomen! Ik geloof 

dat dat ook de kracht is van Profetisch 
Perspectief.

Ik zou zeggen: neem een (proef)abon-

nement en ontdek zelf de waarde van 

dit blad.

Ds. Henk Poot, eindredacteur

Thema:
Het land
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De verheffing van 
Jeruzalem
“Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten 
worden naar het oosten en naar het westen. 
Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de 
ene helft van de berg naar het noorden zal 
wijken en de andere helft ervan naar het 
zuiden”, lezen we in Zacharia 14:4. Een hevige 
aardbeving verandert heel het landschap bij 
de verschijning van de Messias.

Opmerkelijk: de berg waar Jezus zo vaak ge-

weest is tijdens zijn omwandeling op aarde, 

waar Hij tijdens zijn intense worsteling in 

Getsemane bloed gezweet heeft, is dan de 

plek waar zijn glorie openbaar wordt: “Dan 

zal de Heere, mijn God, komen met al de 

engelen van God” (vers 5). En Hij gaat zijn 

intocht houden in Jeruzalem, dat op een 

adembenemende manier verhoogd wordt, 

letterlijk en figuurlijk. Want niet alleen 

ontstaat er een dal als de Olijfberg splijt; 

heel het land wordt als “de Vlakte” (vers 10), 

bedoeld is het Jordaandal. Het veranderde 

gebied wordt specifiek aangegeven: van 

Geba tot Rimmon. Met andere woorden: het 

hele bergland van Juda wordt veranderd 

in één grote vlakte als het Jordaandal of de 

Arava.

En op die vlakte, die ontstaat bij de 

verschijning van de Zoon des mensen, 

verrijst majesteitelijk de stad van God, de 

grote Koning, als de hoofdstad van het 

Messiaanse Rijk. Want (vers 9) “de Heere zal 

Koning worden over heel de aarde; op die 

dag zal de Heere de Enige zijn en Zijn Naam 

de enige”. Alle overgebleven volken zullen 

met Israël de Heere aanbidden en belijden 

als de Enige, van de afgoden wordt niets 

meer vernomen: God zal als de God van de 

ganse aarde en alle volken worden beleden, 

eindelijk!

HOOGSTE VAN DE BERGEN
Niet alleen Zacharia spreekt over deze in-

grijpende veranderingen in het landschap; 

andere profeten bevestigen dat. Al eerder 

profeteerden Jesaja, Micha en Ezechiël 

over de verheffing van Jeruzalem. Lees de 

prachtige profetie van het Messiaanse Rijk 

in Jesaja 2: “Het zal in het laatste der dagen 

geschieden dat de berg van het huis des 

Heeren vast zal staan als de hoogste van 

de bergen, en dat hij verheven zal worden 

boven de heuvels, en dat alle heidenvolken 

ernaartoe zullen stromen. Vele volken 

zullen zeggen: kom, laten wij opgaan naar 

de berg van de Heere, naar het huis van de 

God van Jakob, dan zal Hij ons onderwijzen 

aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn 

paden bewandelen. Want uit Sion zal de 

wet uitgaan en het Woord van de Heere uit 

Jeruzalem.” Bij Micha lezen we soortgelijke 

woorden in Micha 4:1 vv.; en Ezechiël zegt 

in zijn beschrijving van de tempel in het 

Messiaanse Rijk dat die gelegen is op een 

“zeer hoge berg” (Ezechiël 40:2). 

STROMEN VAN LEVEND WATER
Nog een opvallende verandering vindt plaats: 

“Op die dag zal het geschieden dat er levend 

water vanuit Jeruzalem zal stromen, de ene 

helft ervan naar de zee in het oosten en de 

andere helft ervan naar de zee in het westen: 

’s zomers en ’s winters zal het plaatsvinden” 

(vers 8). De grote aardbeving als de voeten 

van de Messias op de Olijfberg zullen staan, 

veroorzaakt het ontstaan van stromen van 

levend water. Ook deze gedachte komen we 

Kosmische verschijnselen begeleiden een indrukwekkende manifestatie van God.  
(beeld: www.macleans.ca)

Het land in 
de Psalmen
Ds. Gerard Krol

Welzalig. Zo begint het boek Psalmen; met 

een zaligspreking, een gelukwens. En het 

eindigt met een uitroep: halleluja! Een za-

ligspreking voor een mens en het loven van 

de Naam van de Heere God. En tussen die 

twee betrekkelijk kleine, maar veelzeggende 

woorden? Alles wat een mens maar beden-

ken kan. De bazuin van de vreugde wordt 

bijna nergens zo hoog gestoken als in dit 

Bijbelboek, terwijl de ten hemel schreiende 

nood in uiterst felle woorden tot klinken 

komt. “Mijn God, mijn God, waarom hebt U 

mij verlaten?” “U antwoordt niet.” “Hoelang, 

Heere? Zult U mij voor altijd vergeten?” Als 

we het in ons persoonlijk gebed zo zouden 

zeggen, kwam er een aarzeling, een bepaal-

de schaamte, over ons. Nee, zo heftig mag 

je je toch niet tot de Here God wenden? Dat 

is toch niet eerbiedig? En juist dat is de taal 

van de Psalmen; de taal van Gods Woord in 

dit boek. Juist vanwege Gods nabijheid en 

zijn liefde.

GEBEDENBOEK VAN ISRAËL
Het Psalmboek is niet een emotioneel ver-

slag, al spelen openhartige woorden een rol. 

Als mensen de Here God in woord en daad al 

lang achter zich hebben gelaten in hun le-

ven, spreken nog de Psalmen. Zij spreken in 

de eerste plaats tot Israël. Het zijn gebeden 

die het Joodse volk steeds heeft gekoesterd. 

Sommige Psalmen staan op naam van David, 

een paar op die van de Davidszoon Salomo 

en eentje op naam van Mozes. Zij staan 

in een bepaalde volgorde. Zij klinken bij 

feesten en op rouwdagen. De Hallelpsalmen 

(113 t/m 118) worden met Pesach, het 

Wekenfeest en Loofhuttenfeest als uiting 

van vreugde gezongen. De Joden hebben 

de Psalmen bewaard, maar je zou misschien 

ook het omgekeerde kunnen zeggen, dat de 

Psalmen het Joodse volk hebben bewaard 

bij de vertrouwelijke omgang met de Heere 

God. De Psalmen brachten evengoed als de 

Thoralezingen kader aan, zij boden houvast. 

Zelfs op momenten van grote benauwdheid.

HET LAND ISRAËL
In de vijf Psalmboeken wordt gesproken 

over het land Israël, maar anders dan dit in 

de vijf boeken van Mozes, in de Thora, wordt 

gedaan. Daar horen we voortdurend over 

het land: “De Heere, uw God, heeft u dit land 

gegeven om het in bezit te nemen”. Dat komt 

in de Psalmen minder uitgesproken naar 

voren. 
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Kan een verwaarloosd, uitgemergeld land tot leven komen?

bij andere profeten tegen. Joël bijvoorbeeld 

spreekt over waterstromen van Juda die 

zullen overlopen van water. “Een bron zal uit 

het huis van de Heere ontspringen, die het dal 

van Sittim zal bevochtigen” (Joël 3:18). Ook 

dat is een toekomstvisioen. Misschien kunnen 

we hier ook verwijzen naar Psalm 46:3: “De 

beekjes der rivier verblijden de stad van God, 

het heiligdom, de woningen van de Aller-

hoogste. God is in haar midden, zij zal niet 

wankelen”. Ik houd het niet voor onmogelijk 

dat uiteindelijk ook deze psalm verwijst naar 

de situatie waar Zacharia over spreekt.

Het meest bekend in dit verband is waar-

schijnlijk het visioen van de tempelbeek uit 

Ezechiël 47. Het is fascinerend om te lezen 

hoe de profeet water ziet stromen van onder 

de drempels van “het huis”, dat is de nieuwe 

tempel in het Messiaanse Rijk. De beek 

stroomt in de richting van de Dode Zee door 

de woestijn van Juda. Uitgestort in het water 

van de Dode Zee maakt de beek het water 

van deze zee gezond. En langs de oever ervan 

zullen aan beide kanten allerlei vruchtbomen 

opkomen, waarvan het blad niet zal verwel-

ken, en waarvan de vrucht niet zal opraken. 

De vrucht ervan zal tot voedsel dienen en 

het blad ervan tot genezing. Voorwaar een 

hoopvol visioen: het gebied dat herinnert 

aan het oordeel over Sodom en Gomorra, 

steden, die God volgens Genesis 19 vloekte 

en omkeerde, verandert in een vruchtbaar 

gebied en de zee waarin geen leven mogelijk 

is in een visrijke zee! Duidelijkst bewijs dat 

de vloek is opgeheven als de Messias komt, 

dat er een totaal nieuwe situatie ontstaat. De 

apostel Johannes verwijst in Openbaring 22 

naar deze woorden.

HET PARADIJS HERSTELD
De verschillende vermeldingen van de 

stromen van levend water zijn duidelijk een 

verwijzing naar de paradijsrivieren waar in 

Genesis 2 over gesproken wordt: een rivier 

kwam voort uit Eden om de hof te bevoch-

tigen. En vandaar splitste hij zich en vormde 

vier hoofdstromen: de Pison, de Gihon, de 

Tigris en de Eufraat (vers 10-14). Volgens de 

rabbijnse traditie ontspringen die uit de oer-

bron aan de voet van de latere tempelberg 

onder de fundamentsteen van de schepping. 

Wat de profeten dus zeggen betekent de 

terugkeer naar de oersituatie van de hof van 

Eden, als vloek en oordeel overwonnen zijn. 

De situatie in het Messiaanse Rijk is met recht 

een paradijselijke situatie.

OP WEG NAAR DIE TOEKOMST!
De vraag van velen is: moeten we dit nu 

allemaal letterlijk nemen of is het vooral 

symbolisch, geestelijk bedoeld? Wie er 

christelijke exegeten op naslaat zal heel vaak 

de opmerking tegenkomen dat we deze 

profetieën en visioenen vooral niet letterlijk 

moeten nemen; het zijn oudtestamentische 

beelden en uitdrukkingen, die we geestelijk 

moeten duiden: het gaat in die beelden om 

de heerlijkheid van het rijk van Christus, en 

dat is niet van deze wereld. Ik ben niet van 

die school. Als de Heilige Geest de moeite 

neemt om in al die woorden nauwkeurig 

aan te geven hoe die toekomst eruitziet 

moeten we het ook maar nemen zoals het 

er staat. Ik zou werkelijk niet weten hoe 

we de veranderingen in het landschap, de 

beschrijvingen van de nieuwe tempel enz. 

allegorisch, ’geestelijk’ moeten duiden. Zeker, 

het Messiaanse Rijk is niet van deze wereld. 

Het is niet gekomen met de middelen en 

methoden van deze wereld, maar het is wel 

voor deze aarde bestemd, voor de mensen, 

de landen, de volkeren. We doen de profe-

tieën en visioenen tekort als we ze op die 

manier als ’oudtestamentisch’ (alsof dat iets 

minderwaardigs is!) weg verklaren.

WAARNEEMBAAR IN ONZE DAGEN
Ik zou er integendeel op willen wijzen, dat 

we Gods beweging richting het vrederijk 

al duidelijk kunnen waarnemen in onze 

dagen. We zien profetieën in vervulling 

gaan: de terugkeer van Israël, het begin-

nend herstel van Israël en Jeruzalem - het 

zijn even zovele tekenen van de naderende 

komst van de Messias. En tal van profetieën 

zullen pas ten volle in het vrederijk worden 

vervuld. Wat we dus nu voor onze ogen 

zien gebeuren zal tot voltooiing komen in 

het rijk van de Messias! En zo zijn er tal van 

profetieën die dezelfde boodschap hebben: 

Israëls terugkeer en herstel tot verbazing 

van de volkeren - die de God van Israël 

daarom erkennen en prijzen. En een telkens 

weerkerend refrein daarbij is dat het land 

zal bloeien, zelfs de woestijn, en uitermate 

vruchtbaar zal zijn: een land, vloeiende van 

melk en honing. Wie nu in Israël rondreist 

ziet daarvan het indrukwekkende begin. 

Een tot in de negentiende eeuw verwaar-

loosd en uitgemergeld land komt tot leven, 

komt tot bloei sinds de terugkeer van de 

kinderen van Israël.

* De artikelen in deze bijlage zijn ingekort. 
In het magazine Profetisch Perspectief 
leest u de volledige artikelen.

Een hoopvol visioen: het gebied dat herinnert aan 
het oordeel, verandert in een vruchtbaar gebied.
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We horen wel in Psalm 136:20-21: “Hij 

gaf hun land als erfelijk bezit, want Zijn 

goedertierenheid is voor eeuwig; als erfelijk 

bezit aan Zijn dienaar Israël, want Zijn 

goedertierenheid is voor eeuwig.” Of in Psalm 

105:11: “Ik zal u het land Kanaän geven, het 

gebied dat uw erfelijk bezit is.” Dat is hoe het 

eeuwig verbond met Israël bezongen wordt. 

Dat gebeurt dan weliswaar in het kader van 

de geschiedenis van Israël, maar de eed van 

God aan Abraham, Izak en Jakob gezworen, 

wordt toch echt anders getoonzet dan in de 

Thora. Het is geen ’rode draad’ in de Psalmen. 

Eerder krijg je de indruk dat het wordt voor-

ondersteld.

Meer dan het land in de strikte zin, lijkt in het 

boek Psalmen vooral Jeruzalem (ook vaak 

Sion genoemd) bezongen te worden. De 

heilige stad - als plaats van Gods keuze - is 

het voortdurend centrum in deze liederen 

en gebeden. “Als ik u vergeet, Jeruzalem, laat 

dan mijn rechterhand (zichzelf ) vergeten!” 

(Psalm 137:5). Abraham Joshua Heschel 

noteert uit Zohar 1:1B daarover: “De marte-

laren van alle tijden zitten bij de poorten van 

de hemel: zij hebben geweigerd de komende 

wereld binnen te gaan uit vrees dat zij Israëls 

belofte, in en voor deze wereld gedaan, 

zouden vergeten. Liever bleven zij buiten de 

hemel dan de heerlijkheid van Jeruzalem te 

vergeten ... God zelf (is) in ballingschap en Hij 

zal het hemelse Jeruzalem niet binnengaan 

voordat zijn volk Israël Jeruzalem hier binnen 

zal gaan.”

CONCREET, GEEN SYMBOOL
Door de eeuwen heen - vanaf de verwoes-

ting van Jeruzalem door de Romeinen in het 

jaar 70 na Christus, tot in 1967 Jeruzalem 

weer bij de staat Israël mocht worden 

gerekend - is Jeruzalem in de herinnering 

gebleven. De Joden bleven hun land, met als 

meest sterke plaats van eenheid deze stad, 

vasthouden, waar zij zich ook in de wereld 

en de wereldgeschiedenis bevonden. Zelfs 

in de vernietigingskampen werd met Pesach 

gezegd: “Volgend jaar in Jeruzalem”.

De Psalmen spreken niet over ’een’ stad, 

een soort geestelijk toevluchtsoord, maar 

concreet over deze stad. Heschel schrijft: 

“Ons vertrek was een pijn waarbij wij ons 

nimmer neergelegd hebben.” Hun terugkeer 

was als de vreugde over de terugkeer uit de 

Babylonische ballingschap: “Toen de Heere 

de gevangenen van Sion terug deed keren, 

waren wij als mensen die droomden. Toen 

werd onze mond vervuld met lachen en onze 

tong met gejuich” (Psalm 126).
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Ezechiël werd rond zijn vijfentwintigste levensjaar wegge-

voerd naar Babel. Hij hoorde bij de groep waarin ook ko-

ning Jojachin en andere hooggeplaatsten zich bevonden. 

Ezechiël, afkomstig uit een rijke priesterfamilie, kende de 

tempel. Hij was opgeleid om zijn plek in de eredienst in te 

nemen. Die eerste jaren in Babel stond de tempel er zelfs 

nog. Pas later, als Ezechiël al dertien jaar in Babel is, volgt 

de verwoesting van de stad. Ezechiël is vijf jaar in balling-

schap als hij geroepen wordt tot profeet (Ezechiël 1:2-3). Hij 

krijgt de opdracht om Gods Woord te spreken tot zijn volk 

en dat doet hij bij de ballingen in de streek waar hij woont. 

God openbaart hem dat Hij zal vertrekken uit het heilig-

dom en dat Jeruzalem belegerd en verwoest zal worden. 

In hoofdstuk 10 beschrijft Ezechiël hoe dit daadwerkelijk 

gebeurt. Het moet voor de profeet moeilijk zijn geweest. 

Ook in de jaren van de ballingschap zal hij terugverlangd 

hebben naar de plaats waar het centrum was van Israëls 

godsdienst. 

TROOST EN BEMOEDIGING
In hoofdstuk 34 lezen we de bekende profetie tegen de 

herders van Israël, die het volk leiden als huurlingen en 

het hoofdstuk eindigt met de prachtige profetie van de 

beloofde Messias, die zijn volk zal verlossen en zal leiden, 

zoals dat van een goede herder te verwachten is (Ezechiël 

34:23-27). Deze beloften zijn een prachtige overgang naar 

de hoofdstukken over het herstel van Israël in hoofdstuk 

36, 37 en 38. Zowel voor Joden als voor christenen zijn 

deze hoofdstukken een bemoediging geweest, een teken 

van hoop en belofte door de tijden heen. God laat zijn volk 

niet los. Ezechiël krijgt troost en bemoediging. Het verblijf 

in Babel zal tijdelijk zijn. Het volk zal verworden tot doods-

beenderen, maar de Heere zal volkomen herstel geven. Hij 

zal omzien naar zijn volk en het oprichten uit alle nood die 

er is.

   

DE PLAATS VAN HET LAND ISRAËL IN HET 
KONINKRIJK
Ezechiël 40 tot en met 48 beschrijft de toestand van Israël 

in een volgende fase van Gods plan. Het Koninkrijk is 

gekomen. Er is rust en vrede. De profeet wordt in de geest 

gevoerd naar het land Israël, waar hij een rondleiding krijgt 

door het tempelcomplex, eerst de buitenkant en vervol-

gens vanbinnen. Het visioen toont wezenlijke verschillen 

met de tempel waar hij gediend heeft. Het moet hem 

verbaasd hebben. Hij maakt een precieze beschrijving. 

Zoals hij gezien heeft dat de heerlijkheid van de Here het 

huis verlaten heeft, zo mag hij in deze tempel zien, dat 

de Here terugkeert in het huis (Ezechiël 43:2-4). Het geeft 

Ezechiël hoop voor de toekomst. Er zal een tijd komen, 

waarin de heerlijkheid van de tempel gezien zal worden, 

waar God zijn trouw aan zijn volk bevestigt door onder hen 

te wonen. 

TWAALF STAMMEN
Het boek Ezechiël gaat over het hele volk Israël, dus alle 

twaalf stammen. De profeet laat dat geregeld weten. 

Ezechiël spreekt tot alle twaalf stammen, hoewel tien 

stammen al meer dan honderd jaar in de diaspora zijn en 

twee stammen nog in Israël wonen. Als in hoofdstuk 47 de 

definitieve verdeling van het land wordt gegeven zien we 

dan ook alle stammen daarin terugkomen. De verdeling 

van het land is echter niet zoals die onder Mozes. Iedere 

stam krijgt een eigen deel, alles gerekend vanaf de tempel 

in het midden van het land. Juda en Benjamin grenzen aan 

het gebied rond de tempel, de stad en het gebied voor 

de Vredevorst. Verder valt op dat Jozef volgens de belofte 

een dubbel deel krijgt in de delen voor Efraïm en Manasse. 

Door de nauwkeurige beschrijving van Ezechiël kunnen 

we de kaart vrij precies weergeven. De noordgrens ligt nog 

boven Libanon en het zuiden loopt tot de Negev.

LEVEND WATER
Vanuit de tempel stroomt levend water naar het oosten. Nu 

al is er een dal vanuit Jeruzalem naar het oosten dat uit-

mondt bij de Dode Zee. Er stroomt echter geen water door. 

Het water zal de Dode Zee gezond maken. Er zal leven in 

zijn en vissers zullen langs de oever staan. Dat we ook hier 

weer over letterlijke feiten spreken, kunnen we opmaken 

uit het feit dat expliciet genoemd wordt dat de poelen rond 

de Dode Zee zout zullen blijven, wat ook weer zijn doel zal 

kunnen hebben, zoals nu ook de mineralen van de Dode 

Zee veel waarde hebben. Vanuit de stad zal Gods zegen 

over de hele aarde gaan. De naam van de stad zal zijn: ’De 

Heere is daar’. God zal wonen bij de mensen. Zijn heerlijk-

heid zal vanuit deze stad over de hele aarde gaan.
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Ezechiël over de toekomst 
van het land Israël
Onze voorouders hebben ernaar verlangd te mogen zien wat 
nu voor onze ogen in Israël gebeurt. Hoe zit het met het land? 
Wat zeggen de profeten over de toekomst? Wie zullen er 
wonen? En hoe zal het zijn? We kijken naar de beloften uit 
de profeet Ezechiël.
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Hoe beleeft de moslimwereld het omgaan met Israël? Dat 

is heel divers. De moslimwereld is net zo gefragmenteerd 

als de christelijke. Veel van wat moslims uiten, hebben ze 

opgedaan in de moskee en dan gaat het er vaak om of de 

imam gematigd of radicaal is. Daarnaast speelt de druk 

van bewegingen als Hamas of IS een rol. Wat zijn iemands 

leefomstandigheden en toekomstverwachtingen? Dit alles 

speelt mee. 

In de Koran staan zeven teksten die aangeven dat het land 

Israël aan de Joden is gegeven. Onder andere soera (Ko-

ranhoofdstuk) 26:59 zegt: “Zo was het; en Wij [Allah/God] 

deden de kinderen van Israël het [land] beërven.”

Soms spreek je met moslims die heel dicht bij het gedach-

tegoed van Isa (Jezus) staan, en van wie je, als ze in de kerk 

naast je zouden zitten, zou vermoeden dat hij of zij een 

broeder of zuster is. Maar je spreekt soms ook moslims die, 

als het gaat over Israël, (haast) agressief worden. De diver-

siteit is enorm. Helaas hebben de ’schreeuwers’ in de media 

altijd de overhand.

WAAR STOND JE WIEG?
Het jammere vind ik dat christenen vaak een liefdeloze hou-

ding aannemen tegenover moslims. Staan we er weleens bij 

stil dat de plek waar je wieg heeft gestaan van invloed is op 

je denken? Wat voor godsbeeld heb je meegekregen? Een 

wrekende God, een liefdevolle God, een vergevende God? 

Ben je geboren in Barneveld of stond je wieg in Mekka of 

Gaza? 

Een tijdje geleden sprak ik in een gemeente over christen-

dom en islam. Vanaf het begin kwamen mensen met allerlei 

vooroordelen ten aanzien van moslims. Op een gegeven 

moment deed ik een hoofddoek op mijn hoofd en vroeg de 

mensen wat zij zagen. De reacties varieerden van ’Yasser 

Arafat’ tot ’theedoek’. Maar toen ik vroeg of ze ook een 

mens zagen door God geschapen en geliefd, werd het stil.

MOSLIMS EN ISRAËL
Van wie is het land Israël? Veel moslims menen dat alles on-

der de islam moet vallen. Dat doe je via jihad (inspanning). 

Dat woord kennen we, maar hoe wordt het ingevuld? Als 

Paulus in zijn tweede brief aan Timotheüs (4:7) spreekt over 

strijd, staat er in de Arabische Bijbel jihad, hetzelfde woord 

dat wij vaak zien als een meedogenloze strijd. 

Zo wordt er ook verschillend gedacht over het land. Al Aqsa, 

de verste moskee (soera 17:1), is de derde heilige plaats in 

de islam na Mekka en Medina. Het is volgens de overleve-

ring de plaats waar Mohammed in de geest in één nacht 

naartoe gebracht is om openbaringen te krijgen. Het is ook 

de plaats, in de islam, die in de eindafrekening van de Messi 

(Messias) een centrale functie krijgt. Want het is de plaats 

waar, volgens veel uitleggers, Isa (Jezus) zal komen om de 

wereld te oordelen. Hij staat in veel kringen bekend als de 

zondeloze profeet, dus krijgt Hij die taak. 

ONTWIKKELINGEN
Sinds 11 september 2001 is niet alleen de westerse wereld 

veranderd, maar ook de moslimwereld. Grote groepen 

moslims hebben de islam de rug toegekeerd vanwege het 

geweld. Sinds die ene datum zijn de contrasten enorm 

geworden. Voor ’nine eleven’ kwamen mondjesmaat 

moslims tot geloof in Jezus, maar na die datum is dat 

aantal met miljoenen gegroeid. Daartegenover is ook de 

radicaliteit onder moslims gegroeid. Ook de Arabische lente 

heeft ertoe bijgedragen dat het aantal gelovigen in Jezus is 

gegroeid.

We leven in geweldige, maar ook gewelddadige tijden, 

maar het past steeds meer in de Bijbelse profetieën. Ismaël 

heeft zegenrijke beloften van de Eeuwige gekregen, dus 

ook hij heeft een apart plekje in het hart van God, omdat 

hij Abrahams zoon is (Genesis 21:13). In 1948 is de Bijbelse 

kaart weer hersteld. De nakomelingen van Izak wonen weer 

in het hun beloofde gebied en Ismaël is al eeuwen in de 

’rest’ blijven wonen. Dat heeft veel strijd opgeleverd, maar 

de belofte van Jesaja 19:23v. staat nog uit: de vrede die 

komen zal. Een heerbaan van Egypte naar Assur en Israël in 

het midden, een zegen in het midden van de aarde!

De Here Jezus openbaart zich steeds meer in de moslim-

wereld. Dus past in deze tijd ook de nuance in ons denken. 

Kijken we met onze eigen (media-)ogen naar alles wat er 

gebeurt, of kijken we met Gods/Bijbelse ogen? Dat maakt 

een groot verschil. Dat laatste is het belangrijkste, uitzien 

naar de uitkomst van de beloften aan Abraham gedaan: In 

u zullen alle families van de aardbodem gezegend worden.

Toen ik vroeg of ze ook een mens 
zagen door God geschapen en geliefd, 
werd het stil.

Beeldvorming over moslims
’We drijven ze allemaal de zee in!’ Veel christenen denken dat de gemiddelde Palestijn of  
Arabier deze uitspraak onmiddellijk voor z’n rekening zou nemen als het gaat om de Joden.  
Maar klopt die gedachtegang wel?

Jaap Bönker
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Eretz Yisrael
Rabbijn  Chaim Navon

Het grote belang van het land voor het 

Joodse volk vindt zijn wortels in de woorden 

van God in de Tenach (het Oude Testament). 

Het wonen in het land heeft iets van een 

opdracht en het eruit verbannen zijn, wordt 

gekenschetst als een straf op de zonde. Hoe 

absoluut is daarmee de waarde van het land?

THUISLAND OF OPDRACHT
De eerste keer dat het land (eretz) Israël 

verbonden wordt met het volk (am) Israël is 

in Gods opdracht aan Abraham: “Gaat u uit 

uw land, uit uw familiekring en uit het huis 

van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen 

zal” (Genesis 12:1). Eretz Yisrael wordt hier 

niet voorgesteld als het thuisland van Israël. 

Integendeel, Eretz Yisrael wordt hier getoond 

als het land waarvoor iemand zijn huis en 

vaderland verlaat. Eretz Yisrael is niet het na-

tuurlijke thuisland van het Joodse volk, maar 

eerder het land dat God hun heeft gegeven, 

zodat ze Hem daar kunnen dienen. Om dit te 

benadrukken, wordt het volk Israël keer op 

keer gewaarschuwd: “U moet Mijn verorde-

ningen en Mijn bepalingen in acht nemen. 

U mag geen enkele van die gruweldaden 

doen... laat het land u niet uitspuwen, omdat 

u het verontreinigt” (Leviticus 18:26-28).

 

TIJDELIJK VERBLIJF
Deuteronomium vergelijkt het land Egypte 

met het land Israël: “Want het land waar u 

naartoe gaat om het in bezit te nemen, is 

niet zoals het land Egypte, waaruit u weg-

getrokken bent, dat u met uw zaad moest 

bezaaien en al lopend water moest geven, 

zoals een groentetuin. Maar het land waar 

u naartoe trekt om het in bezit te nemen, 

is een land met bergen en dalen; het drinkt 

water door de regen uit de hemel. Het is 

een land waar de Heere, uw God, voor zorgt: 

voortdurend rusten de ogen van de Heere, 

uw God, daarop, van het begin van het jaar 

tot het einde van het jaar” (Deuteronomium 

11:10-12). 

In Eretz Yisrael is een adequate bewatering 

van de velden niet gegarandeerd; het hangt 

van de regenval af. Om die reden vertrouwen 

zij die in Israël wonen altijd openlijk en expli-

ciet op de genade van God. 

» Lees verder op pagina 7
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Hubert Luns

Wat is de relevantie van de landbelofte van 
God aan Abraham? Heeft die nog betekenis? 
Veel christenen gaan ervan uit dat, sinds 
Christus zijn werk van verlossing had 
gedaan, de landbelofte heeft afgedaan. 

Landbelofte in  
Bijbels perspectief

De Joden, menen deze christenen, zijn 

sindsdien zwervers en vormen een levend 

getuigenis van wat toen plaatsvond. De 

oprichting van de staat Israël in 1948 is in 

feite een absurditeit. Helaas, zeggen ze, 

is hun terugkeer samengegaan met een 

vervolging van de oorspronkelijke bevolking. 

Van verdrukten zijn ze onderdrukkers gewor-

den. En wat de eindtijd betreft, waarvan hun 

terugkeer een teken zou zijn, dat is lariekoek. 

Dat staat los van de oprichting van de staat 

Israël.

DE ONTVOLKING VAN JUDEA
De landbelofte is door de gehele geschie-

denis een heikel punt gebleven. Na het 

neerslaan van de Joodse opstand onder Bar 

Kochba (132-136 AD), besloot de Romeinse 

keizer Hadrianus om Judea ’Palestina’ te gaan 

noemen. Die naam refereert aan het Filistijn-

se volk dat daar ooit had gewoond. Deze 

naamgeving was een van de manieren om 

elk soort van Joods nationalisme voorgoed 

de grond in te boren. Jeruzalem, dat onder 

zijn leiding in heidense zin werd herbouwd, 

noemde keizer Aelius Hadrianus naar zichzelf 

en zo werd deze stad in alle documenten 

Aelia Capitolina genoemd, een naam die 

iedere gedachte aan een Bijbelse oorsprong 

moest uitbannen. Reeds twee jaar voordat 

de opstand uitbrak, wilde hij die naam toe-

kennen. Dat werd aanleiding om tegen het 

Romeinse bewind in opstand te komen.

De Romeinen waren zwaargehavend uit de 

Bar Kochba-opstand gekomen en zochten 

naar een middel om herhaling te voor-

komen. Als een volk geen eigen land had 

zouden ze als volk niet meer kunnen blijven 

bestaan, was het idee, en zo zouden de 

Romeinen van deze last verlost zijn. De ont-

volking van Judea geschiedde door militaire 

confrontaties en de desastreuze honger en 

ziekten die heersten. Na die verschrikkelijke 

oorlog was Judea een land zonder volk 

geworden. Onder normale omstandigheden 

had dat de genadeslag moeten geven voor 

het blijven voortbestaan van Gods volk. Maar 

tegen alle logica in bleef het volk door de 

eeuwen heen voortbestaan. De Jood werd 

de eeuwige migrant, een vreemdeling op 

aarde, de zoekende op zoek naar God, terwijl 

het verlangen levend werd gehouden met 

de bede: ’Volgend jaar in Jeruzalem!’

HET PALESTIJNS-JOODSE CONFLICT
Tegenwoordig wordt het land weer door zijn 

oorspronkelijke bewoners bevolkt. Zij heb-

ben de landbouwgronden weer vruchtbaar 

gemaakt. Maar de internationale politiek wil 

de Joden het woon- en landrecht ontzeggen 

onder het mom van schending van de rech-

ten van ’de oorspronkelijke bewoners’.

Maar die ’oorsprong’ is twijfelachtig. Behalve 

Joodse immigranten arriveerden in de twee-

de helft van de negentiende en eerste helft 

van de twintigste eeuw ook honderdduizen-

den immigranten vanuit alle delen van het 

Midden-Oosten. Wat bracht hen naar Pales-

tina? Economisch gewin. De zionisten brach-

ten hun vaardigheden en de nodige fondsen 

mee. Ze startten economische bedrijvigheid 

die banen creëerde en welvaart op een veel 

hoger niveau dan wat de plaatselijke bevol-

king gewend was. Daarom trokken grote 

groepen Arabieren naar die streek om daar 

een bestaan op te bouwen. De familienamen 

van veel Palestijnse Arabieren geven nog al-

God wil niet alleen de mens 
redden maar tevens de aarde.

THEMA: HET LAND
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GODDELIJKE AANWEZIGHEID
Er is nog een fundamenteel idee met betrek-

king tot Eretz Yisrael dat uitdrukking vindt in 

de Schrift. Hoewel God een soevereine Heer 

is van het hele universum, is Eretz Yisrael zijn 

unieke en buitengewone deel. Dit wordt in 

de Schrift vele malen herhaald. Zo zeiden 

bijvoorbeeld de stammen die zich vestigden 

in het westen van Eretz Yisrael als volgt tot 

de stammen die zich aan de oostkant van de 

Jordaan vestigden: “Maar als het land dat u 

in bezit hebt, onrein is, steek dan over naar 

het land dat het bezit van de Heere is, waar 

de tabernakel van de Heere staat, en verwerf 

bezit in ons midden. Kom echter niet in 

opstand tegen de Heere, en kom ook niet in 

opstand tegen ons door een altaar voor uzelf 

te bouwen, anders dan het altaar van de 

Heere, onze God” (Jozua 22:19).

ERETZ YISRAEL IS UNIEK
Wat maakt Eretz Yisrael zo uniek en waarom 

werd het gekozen boven alle andere landen? 

Joodse denkers geven daar verschillende 

verklaringen voor. Het Heilige Land is de plek 

van vreedzame harmonie door een combina-

tie van tegenstellingen. Het ligt in het cen-

trum van de wereld en heeft een gemiddeld 

klimaat heeft zonder grote extremen.

Wetenschapper en reiziger Henry Baker 

Tristram schreef: “De verbazingwekkende 

verscheidenheid aan klimaat, terrein en op-

brengst ... Het zou onmogelijk zijn geweest 

om een meer passende plaats te vinden om 

verhalen te bieden voor het boek dat was 

bedoeld (...) om de waarheid te onderwijzen 

aan de volkeren van de hele wereld, uit de 

tropen tot aan de poolgebieden.”

Rabbi Moshe Alkabetz schreef: “Net zoals 

sommige landen meer landbouwproducten 

produceren dan andere, (...) zo stromen ook 

alle soorten volmaaktheid uit dit land. Daar-

om wordt het ’de stad van gerechtigheid’ 

genoemd. Omdat gerechtigheid daar groeit.”

Professor Yehuda Elitzur zegt dat de verzen 

in Deuteronomium, die de voortdurende 

afhankelijkheid van Eretz Yisrael van de wil 

van God in termen van regen benadrukken, 

slechts een voorbeeld zijn van een meer 

algemeen principe. Eretz Yisrael is het land 

van de Goddelijke Voorzienigheid, het land 

waar God altijd waakt. In Eretz Yisrael is het 

gevoel van afhankelijkheid sterker: waarom 

ben je naar dit land gebracht? Omdat je hier 

afhankelijk bent van de Goddelijke voorzie-

nigheid; dit is een land waar je alleen kunt 

overleven met wonderen.

Doelstelling 

Profetisch Perspectief stelt zich ten 

doel christenen bewust te maken van 

de informatie die God in de Bijbel heeft 

geopenbaard met betrekking tot zijn plan 

met de wereld. Gods Woord is daarbij het 

enige richtsnoer.

Iedere vorm van Bijbelkritiek wordt 

afgewezen. De inhoud van Profetisch 
Perspectief richt zich op het leven in deze 

tijd en roept christenen op uit te zien naar 

de wederkomst van Jezus Christus. 
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tijd blijk van hun niet-Palestijnse oorsprong. 

Net als bij Joodse namen als Berliner, Warsaw 

en Toledano, staan de telefoonboeken op 

de Westoever - in feite Israëls hartland - vol 

namen als Elmisri (Egyptenaar), Chalabi 

(Syriër) of Mugrabi (Noord-Afrikaan). 

Ik voer geen pleidooi om de Palestijnen het 

recht te ontzeggen om in dit land te wonen. 

Dat is ook nooit het beleid geweest van 

Israëls regeringen. Als we ons distantiëren 

van Bijbelse argumenten hebben beide 

groepen evenveel recht om in dit land te 

wonen. Samenleven is daartoe de geëigende 

oplossing, géén tweestatenoplossing waarbij 

de Palestijnen vanuit zelfstandig bestuurde 

enclaves de Israëli’s het leven zuur maken. 

Als dat eenmaal gebeurt, wie zal zich dan op-

winden over verspild Joods bloed? Selectieve 

verontwaardiging is een groot kwaad en 

speelt altijd een rol bij Jodenhaat.

WAAROM HAAT MEN DE JODEN?
Een Joodse vrouw vroeg mij eens - het klonk 

bijna wanhopig: “Waarom haat men ons zo?” 

Ik had toen niet een antwoord paraat. Ik had 

kunnen zeggen: allereerst haten ze jullie om-

dat ze God haten; jullie zijn Gods instrument 

tot redding van de wereld. Dat is de reden. 

Dat gaat het gewone verstand te boven. De 

godvijandige mens is van nature geneigd om 

Gods volk te haten. En de christelijke mens? 

Die wil zichzelf graag in het middelpunt 

van Gods belangstelling zien. Vergeet niet 

de jaloezie, hebzucht en heerszucht! Geen 

menselijke emotie is de christen vreemd. Ten 

slotte is er nog een andere factor die om de 

hoek komt kijken.

Ik verklaar mij nader. De Bijbel gaat over 

Gods herstelplan met de wereld. Wat aan die 

periode is voorafgegaan en wat daarop zal 

volgen, daarover wordt nauwelijks gerept. 

De Bijbel gaat over de zevende ’dag van het 

maken’, de olam assia, zegt de Talmoed. 

Nadat God in zes dagen de wereld had ge-

maakt, ging Hij rusten van het scheppings-

werk’. Toen startte op de zevende dag een 

ander soort maken. Dit maken droeg God 

aan de mens over, wel wetend dat dit alleen 

door de ’mens’ Jezus ten volle zou kunnen 

worden volbracht. Welnu, de gehele Bijbel, 

van het eerste woord tot het laatste, gaat 

over die zevende dag. Nog voor die ten einde 

loopt zal er een nieuwe aarde en nieuwe 

hemel zijn - het duizendjarig vrederijk - dat 

niet meer onderhevig zal zijn aan de neiging 

ten kwade, noch in onszelf noch buiten ons. 

De oude aarde zal met geweld vergaan. 

Daarmee is nog niet het einde van de wereld 

gekomen, wel het einde in die zin dat deze 

wereld plaatsmaakt voor iets wat zo mooi 

is dat daarvoor ons voorstellingsvermogen 

tekortschiet.

Wie dit niet begrijpt, zal niet kunnen 

verstaan dat het oordeel dat de wereld dan 

treft niet het laatste oordeel is, wel een 

belangrijk oordeel maar niet het allerlaatste. 

Die zal vol angst zitten voor dat eind, wil er 

niet van horen, zal ook vol onbegrip zijn ten 

aanzien van de landbelofte aan Abrahams 

nageslacht. 

DE REDDING VAN DE AARDE
De profeet Daniël had een visioen van een 

steen die klein begon en ten slotte de gehele 

aarde vult (Daniël 2:32-35), een visioen dat 

mijns inziens op de landbelofte slaat. Het 

begint met een klein stukje land. Het land 

Israël is slechts een steentje, niet meer dan 

een speldenknop, opdat beginnend vanuit 

die plaats de hele aarde met Gods glorie 

vervuld zal worden. God wil niet alleen de 

mens redden maar tevens de aarde. 

Uit het voorgaande blijkt dat de vergeestelij-

king van de Bijbel waarin alleen een hemels 

rijk telt en niet een toekomstig aards, door-

slaggevend is geweest in het niet-begrijpen 

van de plaats van het Joodse volk in Gods 

plan met de wereld. Nadat de Joden Christus 

hadden voortgebracht, waren ze vanuit de 

christelijke optiek van later eeuwen een 

reliek geworden, een museumstuk, dat 

misschien interessant is om naar te kijken, 

maar verder niet. De vervangingstheologie 

mag ons dan zien als in de plaats gekomen 

van Israël, maar dat houdt nog niet in dat 

deze theologie zich de aardse beloftes aan 

Israël heeft toegeëigend. Ze kon dat ook niet 

doen want daartoe ontbrak een theologisch 

perspectief.

Daarom moeten Bijbelgetrouwe christenen 

niet moe worden te benadrukken dat de 

landbelofte aan Israël uiterst belangrijk is 

in Gods herstelplan voor de wereld. God 

wil niet alleen ons zielenheil. We mogen 

letterlijk ’uitgelezen gerechten vol merg’ 

nuttigen te midden van heerlijk riekende 

velden. Daarom is de terugkeer van het 

oude volk op Gods bodem, waarvan onze 

generatie getuige is, de voorbode van ’het 

komende rijk’, zoals de Joden het plegen te 

noemen; wij spreken van het duizendjarig 

vrederijk. Pas als Christus op dezelfde wijze 

is teruggekeerd als Hij vertrok zal dat rijk een 

aanvang nemen, pas als zijn voeten weer op 

de Olijfberg staan. Laat dan de trompetten 

schallen en de cimbalen rinkelen. Laat dan 

het veelstemmig koor een nieuw lied inzet-

ten dat voor altijd gezongen zal worden.

Het Romeinse Rijk in 117 AD

En de christelijke mens? Die wil zichzelf graag in het 
middelpunt van Gods belangstelling zien.
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